
A mezőfelei Eden Garden öregotthonból tizenhárom ápolt ke-
rült kórházba, először egy 85 éves férfit, aztán egy napra rá
12 idős bentlakót és három ápolót szállítottak be, miután a
gyors koronavírustesztjük pozitív lett. Erről május 5-én szá-
moltunk be olvasóinknak. Mi történt az elmúlt hetekben az
otthon lakóival? – kérdeztük Faragó Tímea gyógyszerészt, az
Eden Garden vezetőjét. 

– Vannak jó és rossz híreink is. A jó, hogy az idősek egy része vissza-
tért az otthonba, a rossz, hogy sajnos heten elhunytak. Az első az a 85
éves súlyos cukorbeteg volt, akit először vittek el az otthonból, s akinek
a halálhírét keltették, azután közölték, hogy mégsem hunyt el. Végül egy
napra rá mégiscsak meghalt a bácsi. Aztán elhunytak azok az idősek,

akiknek a leggyengébb volt az egészségük. Olyan személyekről beszé-
lünk, akik nem tudtak önállóan étkezni, vizet inni. Köztük volt egy 91,
valamint egy 82 éves férfi, két 84 éves asszony és egy 80 éves bácsi, aki
több éve Parkinson-kórban szenvedett, és sokkot kapott a kórházban,
nem is beszélt egy hétig. Volt olyan, akit néhány hónapon át fecskendő-
vel etettünk. Sajnos, azok mentek el, akik nagyon idősek, nyolcvan fö-
löttiek, és nagyon gyengék voltak… Az otthonban azért éltek még, mert
itt végtelen sok gondoskodást kaptak. Lehet, hogy sokkal korábban meg-
haltak volna, ha nem ilyen ápolásban lett volna részük. Itt beszéltünk
velük, megsimogattuk őket, megfogtuk a kezüket. Szükségük volt a 
közelségre, a törődésre. Ahogy bekerültek az idegen környezetbe, teljesen
kétségbeestek, annyira személytelen volt minden. A kórházi ápolók 
fehér védőruhában mentek be, csak a szemük látszott ki. 

Francia kutatók
szerint a kevésbé
fertőzötteknél is 
kialakul immunitás
„Azt tudtuk, hogy a betegség súlyo-
sabb formájában szenvedett emberek
szervezete az első tünetek után 15
nappal termel antitesteket. Most már
azt is tudjuk, hogy ez igaz azokra is,
akik az enyhébb formában szenved-
nek, jóllehet náluk az antitestek
aránya kétségtelenül kisebb” –
mondta Arnaud Fontanet, a Pasteur
Intézet kutatója.

____________5.
A világvárosi csillo-
gástól a Maros-parti
megnyugvásig 
Hajnal Zsuzsanna egyike azon kivéte-
leknek, akik sokak által áhított pályára
léphettek. Világsztárokkal találkozott,
fényes divatbemutatókra járt, sejkeket
szolgált ki, burkába burkolt feleségei-
ket láthatta alsóneműben, és sok más
érdekes kalandban volt része. Mégis
hazajött. 

____________7.
A zernyesti medve-
park június 2-ától
ismét látogatható 
A park vezetősége azt javasolja a tu-
ristáknak, hogy előre, online vásárolja-
nak jegyet, elkerülve ezzel a sorban
állást, illetve annak veszélyét, hogy a
helyszínre érkezve nem nyernek be-
bocsátást.

____________11.
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(Folytatás a 4. oldalon)

Előrevetítés teszteléssel

A Covid–19-világjárvány második hullámát országos szintű tesz-
teléssel vetítené előre az egészségügyi minisztérium. Nelu Tătaru
szaktárcavezető kedden este jelentette be, hogy a tesztelést a külön-
böző céllal véranalízisre jelentkező páciensek között fogják elvégezni
az elkövetkező időszakban. Az immunológiai tesztek ugyanis 99,5%-
os arányban ki fogják mutatni, hányan estek át a fertőzésen, és ennek
alapján előrevetíthetik, hogy várható-e a járvány második hulláma,
és ha igen, milyen méreteket ölt majd, mondta Tătaru az egyik tévé-
csatornán. 

A miniszter szerint minden megyében kijelölnek három laborató-
riumot, amely a tesztelésben részt vesz, ugyanakkor a tesztalanyok
reprezentativitása érdekében kilenc korcsoportba sorolják a pácien-
seket. 

Az „újszerű” terv kapcsán máris sok kérdés felmerül. Habár kö-
zölték, hogy a laboratóriumokban különböző analízisekre jelentkező
emberek vérmintáit az érintettek beleegyezésével fogják tesztelni,
kérdés, hogy hogyan adják az emberek tudtára (különösképpen a
magyar anyanyelvűekére), hogy azok beleegyezzenek a tesztelésbe,
hogyan sikerül a személyes adatok védelmét biztosítani, milyen jog-
szabályokat dolgoznak ki azokra nézve, akiknek a tesztje pozitív lesz,
de tünetmentesek?

Antalfi Imola

(Folytatás a 3. oldalon)

A mezőfelei idősotthon lakói közül heten hunytak el 

A többiek visszakerültek az otthonba

Kevesebb utazással és várakozással válik elérhetővé 
a Promenada Mall
Sajtóközlemény a 12. oldalon



Június 16-ig felfüggesztve 
maradnak a járatok

A WizzAir légitársaság bejelentette, hogy a romániai ható-
ságok járványügyi rendelkezései miatt meghosszabbítja a
határidőt, ameddig több, Romániából induló járata felfüg-
gesztve marad. Ennek értelmében az ausztriai, belgiumi,
svájci, franciaországi, németországi, olaszországi, spa-
nyolországi, hollandiai és az Egyesült Királyságba közle-
kedő járatok június 16-ig nem üzemelnek.

Digitális eszközök hátrányos 
helyzetű diákoknak

A St. Georgius Manager Club, a Marosszéki Közösségi
Alapítvány és a PC House digitális oktatáshoz szükséges
eszközöket adományozó akciója elindult. A jövő hét folya-
mán a PC House jóvoltából 50 teljesen felszerelt számító-
gépet szállítanak a Marosszéki Közösségi Alapítvány
közreműködésével négy Maros megyei, rászoruló gyer-
mekeket támogató szervezetnek. Az adományozás célja
segíteni a digitális oktatáshoz való hozzáférésben azokat
a gyermekeket, akiknek nem áll módjukban kommuniká-
ciós eszközöket használni, és így kimaradnának az iskolai
oktatásból. Az adományokat oktatásra kifejlesztett közpon-
tokba és magánszemélyeknél fogják elhelyezni. A projekt-
ben részt vevő szervezetek a Szórványkollégium
Magyarfülpös – Szászrégen Szivárvány Alapítvány, a szé-
kelyabodi Kerub Egyesület, a Szent Erzsébet Egyesület
és a Caritas. Az adományokat a St. Georgius Manager
Club tagjainak segítségével fogják kiszállítani.

Online rendezik meg a XXI. MTDK-t
A Temesvári Magyar Diákszervezet és a Sapientia EMTE
Marosvásárhelyi Karának Hallgatói Önkormányzata az Er-
délyi Magyar Műszaki Tudományos Tanács szakmai irá-
nyításával meghirdeti a XXI. Erdélyi Műszaki Tudományos
Diákköri Konferenciát (MTDK 2020), amelynek időpontja
július 4. A járványügyi rendelkezésekre való tekintettel a
konferencia online fog zajlani. A tervezett szakosztályok:
automatizálás és alkalmazott informatika, villamosmérnöki,
gépészmérnöki, építőmérnöki és építész, vegyészmér-
nöki, könnyűipari mérnöki. A beérkezett dolgozatok téma-
köre alapján a tervezett szakosztályok módosulhatnak,
illetve új szakosztályok is indulhatnak. Jelentkezni és ki-
vonatokat leadni június 15-ig lehet, eddig az időpontig kell
a pályamunkákat is feltölteni. A konferenciára azon hallga-
tók jelentkezését várják, akik tanulmányaik folytatása mel-
lett önképzési céllal tudományos tevékenységet folytatnak
műszaki szakterületen, és az eredményeket színvonalas
dolgozatba foglalják (magyar vagy angol nyelven). A kon-
ferencián a pályamunkák bemutatása magyar nyelven tör-
ténik. További információk a tdk@tmd.ro e-mail-címen
kérhetők.

10. jubileumi Székely Vágta 2021-ben
A Nemzeti Vágta szervezőcsapatával való egyeztetés nyo-
mán, a járványügyi helyzet miatt a Székely Vágta szerve-
zői úgy döntöttek, hogy idén nem tartják meg a lovas
rendezvényt, a tizedik, jubileumi Székely Vágta 2021-ben
lesz. A rendezvény kapcsán felmerült egy szeptemberi idő-
pont, de a közelgő, várhatóan ősszel tartandó önkormány-
zati választások miatt a szervezők nem szeretnék
kampányidőszakban megtartani az eseményt. Ennek elle-
nére a 2020. október 10–11-én esedékes budapesti Nem-
zeti Vágta nem marad székely indulók nélkül. A Nemzeti
Vágta szervezőbizottságával egyeztetve, a 2020-as meg-
mérettetésen a tavalyi Székely Vágta győztesei, valamint
a szervező település képviseli Székelyföldet. A Nemzeti
Vágtán induló települések tehát Kovászna (a Székely
Vágta 2019-es győztese), Farkaslaka (II. helyezés) és Elő-
patak (III. helyezés), illetve Sepsiszentgyörgy mint szer-
vező település.

Hírszerkesztő: Menyhárt Borbála

Ma CSANÁD és EMIL, 
holnap MAGDOLNA napja.
MAGDOLNA: a héber ere-
detű Magdaléna magyar alak-
változata.

28.,csütörtök
A Nap kel 

5 óra 36 perckor, 
lenyugszik 

21 óra 4 perckor. 
Az év 149. napja, 
hátravan 217 nap.
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IDŐJÁRÁS
Változó idő
Hőmérséklet:
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min.60C

Megyei hírek

Ismét két, régebben bemutatott, nagy sikerű
előadását tűzte online műsorrácsra a Kolozsvári
Állami Magyar Színház. A Theater on Air prog-
ram keretében, a színház Facebook-oldalán pén-
teken, valamint vasárnap Az elveszett levél és a
Jákobi és Lájdentál című produkciókat tekinthetik
meg az érdeklődők. 

Május 29-én, pénteken 20 és 23 óra között Ion Luca
Caragiale legendás vígjátéka, Az elveszett levél lesz mű-
soron. Amint azt a Seprődi Kiss Attila által fordított drá-
mával kapcsolatosan a színház közleményében
olvashatjuk, a történet egyszerű és fordulatos, egy szerel-
mes levél „kalandos útja“ köré épül, amely a konzervatív
párti feleség, Zoiţica és szeretője, Tipătescu titkos viszo-
nyáról árulkodik. A választások küszöbén a kompromit-
táló dokumentum jelentősége óriásira nő, sorozatos
hisztériák, zsarolások, fenyegetőzések, rivalizálások, po-
litikai marakodások, nevetséges hatalmi harcok előidé-
zőjévé válik. Rendőr, pap, ügyvédek és frakcióvezetők
implikálják magukat a mondvacsinált botrányba, a Párt,
az Alkotmány, a Nép és a Haza nevében kiáltva ki sze-
mélyes érdekeiket. Mi más következhet ezek után, mint-
hogy a levél megint csak eltűnik, és a választásokat egy
külső ember, a balfácán öreg harcos, Dandanache nyeri
meg, akiről kiderül, hogy egy hasonló „levélke” révén si-
került jelöltetnie magát… Ennek a feje tetejére állított ca-
ragialei világnak – melynek sajátos, humorral teli
nyelvezetét Seprődi Kiss Attila fordítása kiválóan tolmá-
csolja – Tompa Gábor meglepő szereposztása tart tükröt:
„meg akartam szabadítani a színészeket a «nagy előadá-
sok» hagyományának ránk nehezedő kényszerétől, illetve
attól, hogy karaktereket játsszanak. A tény, hogy a szere-
pek felcserélődnek – a férfiszereplőket nők alakítják, a
női szereplőt pedig férfi –, önmagában elegendő ehhez, s
csak arra kell törekedniük, hogy mindenki vállalja fel a
maga lényét, és ezáltal képessé váljék partitúrát játszani”
– vallja a rendező.

A 2006. január 8-án bemutatott előadást 12 éven felüli
nézőknek ajánlják. A produkció vendégszereplései és
díjai: 2006 – III. Interetnikai Színházi Fesztivál, Maros-
vásárhely. 2006 – Vendégségben Budapesten, Thália
Színház. 2006 – A Román Dráma Fesztiválja, Temesvár.
2006 – Atelier Nemzetközi Színházi Fesztivál, Szatmár.
2007 – A Román Komédia Fesztiválja, Bukarest. Tompa
Gábor – Legjobb rendezésért járó díj. Bács Miklós – Leg-
jobb férfi főszereplő díja.

A szereposztás pedig a következő: Ştefan Tipătescu:
Skovrán Tünde, Agamiţă Dandanache: Kántor Melinda,
Zaharia Trahanache: Kali Andrea, Tache Farfuridi: Panek

Kati, Brînzovenescu: Albert Csilla, Nae Caţavencu:
Kézdi Imola / Péter Hilda, Ionescu: Vindis Andrea, Po-
pescu: Csutak Réka, Ghiţă Pristanda: Laczó Júlia, Idős
hölgy: Albert Júlia, Pripici Popa: Kató Emőke, Zoe Tra-
hanache: Bács Miklós, Fiú: Mányoki Bence, Részeg pol-
gár: Boldizsár Emőke, Karvezető: Györgyjakab Enikő,
valamint – Részeg polgárok kórusa: Halmen Krisztina,
Bíró Eszter, Benedek Ágnes,

Farfuridi frakció: Vajna Noémi, Pethő Anikó, Nagy
Eszter, Darvas Beáta, Kovács Tímea Aletta, Domokos
Erika, Caţavencu frakció: Madaras Júlia, Mezei Gabri-
ella, Bándi Johanna. Rendező: Tompa Gábor. Drama-
turg: Visky András. Díszlettervező: T. Th. Ciupe.
Jelmeztervező: Carmencita Brojboiu. Koreográfia: Vava
Ştefănescu. Ügyelő: Mányoki László. Súgó: Bálint 
Zsófia.

A Jákobi és Lájdentál című produkciót május 31-én,
vasárnap 20 és 21:45 óra között közvetíti Facebook-ol-
dalán a Kolozsvári Állami Magyar Színház. Amint írják,
Jákobi Itámár, a korosodó kisember egyszer csak eltökéli,
hogy minden ok nélkül szakít jó barátjával, Lájdentál Dá-
viddal, és az élet apró örömeinek szenteli napjait. Úgy
tűnik, a szerencse mellé szegődik: megismerkedik a
magát zongoraművésznőnek valló Ruthtal. Csakhogy
boldogságukat a hipochonder, „ragaszkodó típus” Láj-
dentál minduntalan megzavarja. A helyzet akkor válik
igazán kellemetlenné, amikor Jákobi egybekel a bizton-
ságos élet reményétől fűtött nagy tomporú „művésznő-
vel”, és Lájdentál önmagát mint… nászajándékot ajánlja
fel. A furcsa együttélés nagyon hamar kiábrándultságba
fullad: az előadás végén mindhármukat a kezdeti magány
reménytelenségében és tehetetlenségében látjuk viszont.
Levin fanyar komédiája a főként helyzetkomikumra kié-
lezett, egyszerű szituáción keresztül az emberi szenve-
désnek kíván korszerű színpadi formát adni.

A Borgula András által magyarra fordított dráma be-
mutatója 2006. szeptember 29-én volt. Vendégszereplé-
sek és díjak: 2007 – Vendégségben Budapesten (Thália
Színház). 2007 – Határon Túli Magyar Színházak Fesz-
tiválja, Kisvárda. Panek Kati – alakítási díj. Bogdán Zsolt
– különdíj. További vendégszereplések: 2008 – Csíksze-
reda, Sepsiszentgyörgy, Marosvásárhely.

Szereposztás: Lájdentál Dávid: Bíró József, Jákobi Itá-
már: Bogdán Zsolt, Sáchás Ruth: Panek Kati. Zongora-
kíséret: Incze G. Katalin. Rendező: Elie Malka. Díszlet-,
jelmez- és fénytervező: Bernard Michel. A rendező mun-
katársa: Kovács Kinga. Zenei vezető: Incze G. Katalin.
Ügyelő: Borsos Levente. Súgó: Kerezsy Imola.
(Knb.)

Hétvégi színházajánló
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A szaktárca egyébként éppen a napokban készül arra,
hogy a tünetmentes fertőzöttek beutalásához előkészített
kórházi Covid-részlegeket – a fertőzöttek számának
csökkenése miatt – megszüntesse, és az egyéb betegsé-
gekkel jelentkező pácienseket utalják be ide. 

Továbbá az is kérdés, hogy milyen kritériumok alap-
ján jelölik ki a megyénkénti három laboratóriumot, ho-
gyan finanszírozzák az analíziseket (érdekes lehet
például, hogy milyen a koronavírusos eset finanszíro-
zása, a betegség súlyosságától függően), a kijelölt la-
boratóriumok (vagy közvetlenül a szaktárca?) kitől és
mennyiért vásárolja meg az immunológiai teszteket, mi-
lyen módszertant dolgoztak ki a második járványhullám
előrevetítésére? 

Amíg ezek a kérdések nem tisztázódnak, addig a mi-
niszteri kijelentés is csak egy – gyanakvást és bizonyta-
lanságot keltő – hangzatos ötlet. 

Újabb bírság diszkrimináció
miatt

Kétezer lejre bírságolta szerdán az Országos Disz-
kriminációellenes Tanács (CNCD) Călin Popescu-
Tăriceanut, a Liberálisok és Demokraták
Szövetségének (ALDE) elnökét a Klaus Iohannis ál-
lamfő ellen tett kijelentései miatt. Tăriceanu április
16-i Facebook-bejegyzésében többek között a „Füh-
rer” szót használta Iohannis elnökkel kapcsolatban.
A testület szerint a kijelentések diszkriminatívak és
sértik a méltósághoz való jogot. Határozatát a tes-
tület hét igen és egy nem szavazattal hozta meg.
(Agerpres)

Június 1-jétől újabb lazítások
Jövő hónaptól további, a koronavírus-járvány meg-
fékezése érdekében megszabott korlátozásokat ol-
danak fel, például a teraszok is megnyithatnak a
távolságtartás betartásával, jelentette ki kedden este
Nelu Tătaru egészségügyi miniszter. A hét végén fel-
mérik az első korlátozások feloldása óta eltelt 14
napot, és eldöntik, milyen további lazításokat enge-
délyeznek június 1-je után, és a teraszok megnyi-
tása a legnagyobb valószínűséggel ezek között lesz,
mondta a miniszter a B1TV-ben. A lazításokat közös
miniszteri rendeletekben fogják szabályozni, tette
hozzá. Az egészségügyi miniszter szerint a strando-
kat valószínűleg június 15-étől meg lehet nyitni, ha
minden jól megy, de továbbra is be kell tartani a sze-
mélyes távolságtartásra és a higiéniára vonatkozó
szabályokat. (Agerpres)

A védőmaszk viselése és 
a járványtani szűrés kötelező

A védőmaszk viselése, a járványtani szűrés és a
kézfertőtlenítés kötelező mind az állami intézmények
és hatóságok, mind a gazdasági társaságok eseté-
ben – hangsúlyozza az egészségügyi minisztérium.
Keddi közleményében a szaktárca leszögezi, a ve-
szélyhelyzet idején bármilyen zárt térbe való belé-
péskor – legyen az állami intézmény, kereskedelmi
központ vagy szolgáltatási tevékenységet folytató
cég stb. – meg kell mérni mind a személyzet tagjai,
mind az ügyfelek, vásárlók testhőmérsékletét.
Amennyiben az ügyfél vagy vásárló testhőmérsék-
lete meghaladja a 37,3 Celsius-fokot, esetleg az il-
lető megtagadja a kézfertőtlenítést vagy a
védőmaszk viselését, megtilthatják neki a belépést.
A minisztérium megjegyzi, hogy a testhőmérséklet
mérésére érintésmentes lázmérőt kell használni, és
számolni kell az ennek a használati utasításában fel-
tüntetett mérési hibahatárral. Amennyiben a testhő-
mérséklet meghaladja a 37,3 fokot, a lázmérés 2-5
perc után megismételhető – szögezik le. (Agerpres)

Vasárnap estig zivatarokra kell
számítani 

Meghosszabbították vasárnap estig a fokozott lég-
köri instabilitásra vonatkozó, az ország régióinak
többségére érvényes figyelmeztetést a meteoroló-
gusok. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint
május 27-én 12 óra és május 31-én 23 óra között az
ország legnagyobb részében zápor, zivatar, jégeső,
villámlás, szélvihar várható. Felhőszakadásra is szá-
mítani lehet, a csapadék mennyisége meghaladja a
15-25 litert négyzetméterenként, illetve kisebb kiter-
jedésű területeken a 30-40 litert is. (Agerpres)

Ország – világ

Alaptörvénybe ütközőnek ítélte szerdán az alkot-
mánybíróság azt a törvényt, amely szerint szükség-
állapot vagy ostromállapot esetén online
folytatódhat az oktatási tevékenység a romániai
óvodákban, iskolákban és egyetemeken – értesült
az Agerpres hírügynökség.

A 2011/1-es tanügyi törvényt kiegészítő jogszabályt április
23-án küldte el a parlament Iohannisnak kihirdetésre.

A törvény megszabja az online oktatás jogi keretét, elfoga-
dásával azonban sérült a kétkamarás parlament elve – állítja
az alkotmánybíróságnak küldött beadványában az államfő.
Mint rámutat, a Szociáldemokrata Párt (PSD) 29 szenátora
által kezdeményezett tervezet eredeti formájában az elemisták
teljesítményének értékelési módján változtatott volna. A kép-

viselőház ebben a formában fogadta el hallgatólagosan a ter-
vezetet, az azt döntő házként tárgyaló szenátus viszont ezt az
előírást törölte, és helyére bevezetett öt új cikkelyt, amelyek
az eredeti tervezetben szereplőtől teljesen eltérő területet sza-
bályoznak, és amelyeket a képviselőház nem vitathatott meg,
ezért sérült a kétkamarás parlament elve – magyarázza. 

Az államfő szerint a jogszabály sérti az alkotmány 78. cik-
két is, amely a törvények hatályba lépését szabályozza. A jog-
szabály előírásai szerint a módosítások a Hivatalos Közlönyben
való megjelenés napjától számítva érvényesek, holott az alap-
törvény leszögezi, hogy „a törvényt közzé kell tenni Románia
Hivatalos Közlönyében, és az a közzétételének időpontjától
számított három nap múlva vagy a szövegben előírt későbbi
időpontban lép hatályba” – érvel Iohannis. (Agerpres)

Alaptörvénybe ütközik szükségállapot vagy ostrom-
állapot esetén az online oktatási tevékenység

Elhalasztotta szerdán a képviselőház annak az
RMDSZ által benyújtott törvénytervezetnek a vitá-
ját, amely értelmében a romániai magyar közösség
ünnepnapjává nyilvánítanák március 15-ét. A javas-
latot visszaküldték a szakbizottsághoz. 

A tervezetet a frakcióvezetők közös megegyezése alapján
vették le a napirendről – közölte Marcel Ciolacu, a képviselő-
ház elnöke.

Marius Paşcan, a Népi Mozgalom Párt (PMP) alsóházi frak-
cióvezetője telefonon jelentkezett be a plenáris ülésen, és
kérte, hogy a javaslatot vitassa meg és utasítsa el a ház, mivel
az „megalázó”, és a szakbizottsághoz való visszaküldése csak
azt a célt szolgálja, hogy az RMDSZ megfelelő pillanatot ta-
láljon az elfogadtatásához.

Marcel Ciolacu erre azt felelte, hogy a szakbizottsághoz
való visszaküldés szabályszerűen és a frakcióvezetők konszen-
zusával történt. A képviselőházi elnök álláspontját a PSD és a
PNL törvényhozói is támogatták.

A tervezet így két hétre visszakerült a parlamenti bizottság
elé.

Az RMDSZ által benyújtott javaslat lehetővé tenné, hogy a
magyarlakta településeken március 15-én kulturális rendezvé-
nyeket tartsanak a helyi költségvetésből történő finanszírozás-
sal. A munkáltatóknak biztosítaniuk kellene, hogy a magyar
alkalmazottak kérésre szabadnapot vehessenek ki, ha részt
akarnak venni a március 15-i ünnepségeken.

A képviselőház döntő fórum ebben a kérdésben. 
(Agerpres)

Elhalasztották a március 15-ét ünnepnappá 
nyilvánító törvénytervezet vitáját

Előrevetítés 
teszteléssel

(Folytatás az 1. oldalról)

Tényleg? Tényleg távolodik tőlünk az
1920-as békecsinálók, a magyarokra
(és a szomszédokra) kényszerített béke-
szerződés szelleme, súlya, átka, fenye-
getése? Annyi szenvedés és szenvedély,
frusztráció és örömködéssel vegyes
gőg, lenézés, megalázás, kivagyiság,
pozícióátrendeződés forrása. A határ
egyik oldalán, az egyik fővárosban
gyásznap, a másikban most, száz évvel
később válik hivatalos ünneppé. Kell
ez? Cui prodest?

Tényleg olyan pompás, naggyá tevő,
olyan hepi? Tényleg olyan tragikus?
Tényleg olyan kicsinyítő, zsugorító,
esetleg tán gúzsba kötő? Nemzeti össz-
bánkódásra alkalom?

Immár harminc éve szabadon gon-
dolkodhatunk Trianonról. Vallhatunk
többé-kevésbé nyíltan színt arról, ami
az odáig vezető utat illeti, ahogyan tör-
tént és amiként fogadták ők és mi, nagy-
apáink, amint (nem) beszéltek róla
apáink-anyáink, tanáraink, ahogyan
suttogtunk róla a diktatórikus évtize-
dekben, ahogyan eltemettük és feltá-
masztottuk 90-től szellemét, visszfényét,
hátrányait, hátrányainkat, ahogyan ke-
seregtünk, kutattuk, kutatjuk az okokat,
ahogyan (nem) felejteni, (nem) túllépni
akarunk mi.

Született is új kézikönyvtárnyi iroda-
lom. Mindenki a neki tetszőt tartja kéz-
nél. Azt olvassa, amiben nagyok
voltunk, ahogyan velünk bántak és el-
bántak. Vagy amiben naggyá lettek,
megnagyobbodtak, birtokukba vették,
kiépítették, igyekeztek elmosni a nem
csupán regionális különbségeket, be-
tömködni a szakadékokat, miközben a
régi országrész az újonnan csatolt or-
szágrészekkel bánt és elbánt, káderpo-

litikát űzött, gazdaságilag térhódítva a
másik felet visszaszorította, birtokait el-
szedte, földosztással gyengítette a váro-
sokat, és főleg a szervezetek,
intézmények és egyházak, anyagi erő-
források közösségmegőrző erejét.

Trianon kérdésében száz év után
sincs nagy változás. Továbbra is fennáll
az ŐK és MI. Nem csupán a politikai,
gazdasági, kulturális, történettudomá-
nyi, társadalmi elitek szintjén, hanem a
közgondolkodásban. Időlegesen elfed-
heti, pillanatnyilag elfeledteti, mond-

juk, a koronavírus, éppen úgy, mint a
pártharcok, a parlamenti csatározások,
hírlapi gyalázkodások, de marad a vég-
eredmény: mi és ők. Ebben még száz év
után sincs integráció, asszimiláció, ho-
mogén homokpart, kiegyenlítődés, el-
gereblyézés, terepegyengetés. A
különtudatot még nem sikerült le- és el-
buldózerezni. 

Közemberi szinten sem. Legfennebb
nem fáj már annyira. Lehet utazni, át-
járni, találkozni, itt vagy ott letelepedni,
hazatérni emigrációból, a határok
másik oldalán vállalkozni, befektetni,
üzleti, emberi, társadalmi kapcsolatot
építeni, fenntartani, kórustalálkozni
vagy a másik nemzeti bajnokságban (is)
játszani, drukkolni, testvértelepülést vá-
lasztani, összejárni, március 15.-ézni,
október 6-án emlékezni, közbeszélni,
ünnepelni és gyászolni, egyetemre, is-
kolába járni, blogot írni, interneten
csatangolni, pártot alapítani és pártos-

kodni, frakciókká hasadozni ugyanazon
törzs körül. Van EU és hágai döntőbí-
róság, strasbourgi törvényszék, diszkri-
mináció elleni tanács… Szabadabban
érezhetjük magunkat rosszul és egy ki-
csit jobban, lehet feliratozni, beleme-
rülni emlékezésbe, szimbolikus
tartalmakba, harcokba és könyvekbe,
képekbe, megrendelhetők könyvek és
folyóiratok, jóléti cikkek, lehet bíróság-
hoz fordulni (a pernyerés lehetősége
széljárásfüggő…), a nyelvhasználat
ügyében nyílt sisakkal lehet küzdeni.
Harminc év alatt a sikerek és kudarcok
jegyében eltávolodtunk Trianontól,
azaz az ős-Trianon-érzéstől. Másként
látszik a szubjektív történelmi távlatból.
De még mindig megérintő, érzelmet
keltő. Elérhető, csak elő kell vedd a
neked tetsző könyvet, ideát, érzést,
szimbólumot. A magántüntetés bő esz-
köztárából válogathatsz.

Egyszer már leírtam – ha már a ma-
gánérzéseknél, sejtéseknél tartunk –,
hogy Trianon közvetve felelős a holoka-
usztért. Legalábbis ami az erdélyi, dél-
vidéki és felvidéki, meg a
magyarországit illeti. Hiszen ha nem
szabdalják szét, nyírják körül valódi és
elfogult okok ollójával a régi Monar-
chiát, akkor a magyar politikai elit nem
biztos hogy megszavazza a zsidótörvé-
nyeket, hogy lebonyolítja a deportálást,
akkor nem biztos, hogy Magyarország
a világháborúban Németország, Hitler
szövetségese lesz. Sőt az sem biztos,
hogy Németország és Európa sorsa
ilyen tragikusan alakul.

De hát ez csak utólagos keserű okos-
kodás. Én mindenesetre egy percre
megállok jövő hónap negyedikén. És is-
mételten gyertyát gyújtok halottaimért.

Távolodó Trianon?
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Első törvényhozási fórumként szavazta meg szerdán a sze-
nátus azt a javaslatot, amelynek értelmében a román nép hősévé
és mártírjává avatnák Vitéz Mihály (Mihai Viteazul) román fe-
jedelmet, és minden évben május 27-én emlékeznének meg
róla. 

A szenátorok telefonon szavaztak a javaslatról, amelyet 110
támogató szavazattal és 23 tartózkodás mellett fogadtak el. 

„A román nép mártírjává és hősévé nyilvánítjuk Vitéz Mi-
hályt, Havasalföld, Moldva és Erdély fejedelmét, a román nép
első egyesítésében játszott jelentős szerepéért, bátorságáért és

áldozatáért” – olvasható a tervezet szövegében, amely szerint
május 27-én a központi és helyi hatóságok, valamint más in-
tézmények közpénztámogatással, tudományos és kulturális ren-
dezvényekkel adózhatnak a fejedelem emlékének. A
közszolgálati televízió és rádió szintén műsorára tűzhet ezen a
napon Vitéz Mihállyal kapcsolatos tematikájú programokat. A
Vitéz Mihályra vonatkozó tervezetet a Szociáldemokrata Párt
(PSD) és a Nemzeti Liberális Párt (PNL) törvényhozóinak egy
csoportja terjesztette be. A szenátus első házként szavazott, a
végső döntés ebben az ügyben a képviselőházé lesz. (Agerpres)

Tervezet: Vitéz Mihály 
a román nép mártírja és hőse lesz



A kórházi bentlét amúgy is megrendítő ta-
pasztalat. 

– Mit mesélnek azok, akik visszatértek az
otthonba? 

– Akik visszatértek az otthonba, elmond-
ták, hogy reggel és délben mentek be hozzá-
juk. Máskor nem, mert a személyzet be kellett
öltözzön. Ettől féltem, hogy a gyengébbek,
akikre nagyon vigyáztunk, meghalnak. Ez
igazolódott be. Egy idős néninek, akinek kró-
nikus betegsége van, és 16 féle gyógyszert
szed, a kibocsátólapján 4 szem tabletta szere-
pel, amit a koronavírus-fertőzés kezelésére
adtak. Mivel hasmenést okozott, abbahagyták
a kezelést. Érdekes módon tíz napon belül
megvolt a két negatív eredmény, és hazaküld-
ték. 

– Az előző alkalommal azt nyilatkozta,
hogy az egyik doktornő azt mondta, a kór-
házba szállított otthonlakók fertőzés gyanújá-
val fekszenek bent. Fertőzöttek voltak az
elhunytak és a többi idős ember?

– Ahányszor hívtam a kórházat, minden
orvos mást mondott. Utoljára, amikor meg-
mondtam, hogy honnan vagyok, inkább letet-
ték a telefont, hogy ne adjanak információt.
Nagyon nehéz volt ez a periódus, meg kellett
kérjem a családtagokat, hogy ők érdeklődje-
nek, könyörögjenek egy kis információért, de
alig-alig mondtak valamit. Egyik nap úgy
volt, hogy az egyik nénit hazaküldik, de
végül nem küldték. Másnap hívtak, hogy
meghalt. Kérdeztem, hogy van az, hogy
egyik nap minden rendben, s másnap az illető
meghal? Egy magyar doktornő volt szolgá-
latban, aki kijelentette: „Önök is tudják, mi-
lyen állapotban volt az idős személy”. Igen,
tudom, válaszoltam, a doktornő erre azt
mondta: nem mondhatom azt, hogy a koro-
navírus miatt halt meg. Mindenféle más
problémája volt. A többi esetben, amikor a di-
agnózisról érdeklődtem, s kérdeztem a halál
okát, egyértelműen azt kiabálták bele a tele-
fonba: Covid. 

– Mi történt az elhunytakkal? 
– Szörnyű dolgok történtek. A hozzátarto-

zók mesélik, hogy megkérték a temetkezési
vállalat alkalmazottait, a félreértések elkerü-
lése végett készítsenek fényképet, hogy biz-
tosra tudják, ki került a koporsóba, mivel a
kórházban lezárták, s többé nem nyithatták
fel. 

– Azok, akik visszakerültek az otthonba,
hogyan élték meg társaik elhunytát?

– Van aki megérti, s van akinek még min-
dig magyarázzuk, hogy mi történt. Van aki
minket vádol, kijelenti, hogy csalódott ben-
nünk azért, amit csináltunk velük. Mindenféle
kategória és vélemény van. Van aki fel sem
fogja, mi történt. Annyit mondhatok, hogy
idegileg rossz állapotban kerültek vissza. Fé-
lénkek lettek. Tíz nap alatt nagyon sokat fo-
gyott mindenki. 

– Mi történt az ápolókkal? 
– Még vannak kórházban közülük. Először

három, utólag még három ápolót utaltak be.
Ketten öt nap múlva kijöttek. Nekik szeren-
cséjük volt, mert 40 szociális godozóval ke-
rültek be, akiket öt nap után kiengedtek,
mert a tesztjeik negatívak lettek. Akik az al-
kalmazottaink közül jelenleg még bent van-
nak, tünetmentesek, de pozitív a teszt-
eredményük. 

– Hogyan tovább? Hogyan heveri ki ezt a
traumát az öregotthon? 

– Nagyon nehéz időszakon vagyunk túl,
mivel a gondozók karanténba kellett vonulja-
nak, egyesek kórházban feküdtek, többnyire
én maradtam az idősekkel. Éjszaka is én fel-
ügyelem őket, a konyhán is én vagyok. Sok
mindenre oda kell figyelni. A legnehezebb
mégis az a stressz volt, amit átéltünk. Bízunk
a Jóistenben. Igyekszünk pozitívan hozzá-
állni, tanulunk a hibáinból. Ami rajtunk áll,
másként tesszük. De úgy gondolom, hogy
nem itt volt a baj.

– Utólag sem tudták kideríteni vagy re-
konstruálni az események alapján, hogy
honnan kerülhetett a koronavírus az ott-
honba?

– Nem tudunk erre választ adni. Nincs a
környékünkön sem koronavírusos, nem volt
az ápolók környezetében sem. Hetek óta, ami-
óta felütötte a fejét a járvány, nagyon vigyá-
zott mindenki. Kocsival jöttek-mentek, volt
akinek én vásároltam be, hogy ne kelljen ki-
járjanak – magyarázta Faragó Tímea, aki el-
mondta, hogy három újonnan beköltözött
ápoltjuk van, az emberek nem riadnak vissza.
Többen jelentkeztek, az ápolásra szoruló sze-
mélyek hozzátartozói, akik telefonon érdek-
lődnek, és akiknek tudomásukra hozzák, hogy
problémák voltak az otthonban, de senki sem
lép vissza. 

A Fenntartható Fejlődés 
Főosztály szervezésében
szerdán került sor a RO-
HYDROHUB – a hidrogén mint
alternatív energiaforrás
(videó)konferenciára. Az ese-
ménynek a Victoria palota
adott otthont, azonban egy
online platformon is közvetí-
tették, és ezáltal több mint
70-en követték.

„Elsőként vetettük fel ezt a témát
Romániában, egy szervezett ese-
mény keretében, amelyen a döntés-
hozás minden szintje képviseltette
magát. Sikerült az összes érdekelt
felet egy asztalhoz ültetni országos
szintű megbeszélésre az ebben a fo-
lyamatban való részvételről, azono-
sítva a valódi lehetőségeket és a
siker esélyeit. A Fenntartható Fejlő-
dés Főosztály a katalizátor szerepét
szeretné vállalni ezen az innovatív
területen is, amely hozzáadott érté-
ket teremthet” – nyilatkozta Bor-
bély László.

A videókonferencia célja a hidro-
gén által kínált lehetőségek feltá-
rása volt egy környezetbarát
energiaágazat fejlesztése érdeké-
ben. Pontosabban, ennek a kezde-
ményezésnek a célja a kutatás
felgyorsítása ezen a területen, és az
intézményi keret fejlesztése a hid-
rogén széles körű felhasználásával
kapcsolatos beruházások és alkal-
mazások ösztönzése céljából.

A megbeszélésen részt vettek
iparági szakemberek, kutatók és a
legmagasabb szintű döntéshozók. A
felszólalók között volt:

• Monica Anisie oktatási és kuta-
tási miniszter;

• Marcel Boloş, az európai alapo-
kért felelős miniszter;

• Antonel Tănase, a kormány fő-
titkára;

• Iulian Iancu, az ipari és szolgál-
tatási parlamenti bizottság elnöke;

• a tudományos élet, a kutatás és
az ipar kiemelkedő képviselői

A megbeszélésen a hidrogén és
az új energetikai technológiák ro-

mániai hálózati központjának fej-
lesztésére összpontosítottak, ame-
lyet nemrégiben hoztak létre a
kormány által elfogadott memoran-
dum alapján, és amely a versenyké-
pesség pólusa lehetne a hidrogén
értékesítésével kapcsolatos kutatás-
fejlesztés-innováció szempontjából.

Ez volt az előfeltétele az érdekelt
szegmens képviselőiből álló mun-
kacsoport létrehozásának, az emlí-
tett kutatási terület fejlesztése
érdekében.

„Európa a változó világban az
éghajlati semlegességre való átté-
rés felé halad. A koronavírus-jár-
vány nem állította le a
szennyezőanyag-kibocsátás csök-
kentésére irányuló európai törek-
véseket. A hidrogén
alkalmazásával kapcsolatban érde-
kes információ: az EU célja, hogy
2030-ra a hidrogénhajtású jármű-
vek száma meghaladja a 2,6 mil-
liót. A társadalmi-gazdasági
újjáépítés valószínűleg figyelembe
veszi majd a környezetre gyako-
rolt hatást. Romániának fontos
szereplővé kell válnia, és ki kell
aknáznia az ezen a téren rejlő lehe-
tőségeket” – összegezte az államta-
nácsos

A Fenntartható Fejlődés Főosz-
tály által szervezett esemény part-
nerei voltak: 

• az Európai Alapok Minisztéri-
uma 

• az országos kriogenikus és izo-
tópos technológiák kutató-fejlesztő
intézete – ICSI Râmnicu Vâlcea 

• a bukaresti Politehnica Egye-
tem 

• a Romániai Hidrogénenergiáért
Egyesület

Borbély László: Az EU célja, hogy 2030-ra a hidrogénhajtású járművek száma
meghaladja a 2,6 milliót

A többiek visszakerültek az otthonba
(Folytatás az 1. oldalról)
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Szijjártó: szeretnénk, ha Magyarország
nem lenne téma a romániai 
választási kampányokban

Szeretnénk, ha Magyarország nem
lenne téma a közelgő romániai ön-
kormányzati és parlamenti választá-
sok kampányában – fejtette ki
Szijjártó Péter külgazdasági és kül-
ügyminiszter a Kelemen Hunor
RMDSZ-elnökkel közösen tartott ko-
lozsvári sajtótájékoztatóján kedden.

A miniszter úgy vélekedett: a Romániai
Magyar Demokrata Szövetség közvetítésé-
vel jó kapcsolat alakult ki a járvány idején
Magyarország és Románia között, de pár ro-
mániai nyilatkozat „ezzel ellentétes irányba
haladt”.

Szijjártó Péter kijelentette: megérti, hogy
a száz éve hozott trianoni döntés a román és
a magyar nemzet számára teljesen mást je-
lenthet.

Közölte: „Számunkra a trianoni döntés a
történelem egyik legszomorúbb pillanata, de
ettől még nem kell rosszban lennünk egy-
mással”. Hozzátette: „Mi a Romániával
való kapcsolatot a kölcsönös tiszteletre ala-
pozzuk”.

Azt is megemlítette, hogy mind Magyar-
országnak, mind a romániai magyaroknak
az az érdekük, hogy jó legyen a kapcsolat a
két ország között.

„Azt kértük, hogy erőforrásként tekintse-
nek az itt élő magyarokra. Olyan erőforrás-
ként, amely összeköt, és hozzájárul
Románia teljesítményéhez. Azt kértük, hogy
segítsék az itteni magyarokat, hogy megél-
hessék a magyarságukat, használhassák
nemzeti jelképeiket és anyanyelvüket, ápol-
hassák hagyományaikat” – fogalmazott a
miniszter. Hozzátette: Magyarország is így
tesz a területén élő románokkal.

Megemlítette: az elmúlt hetekben 55 ro-
mániai kórházba, 239 iskolába, 91 egyházi
és karitatív szervezethez juttattak el a ma-
gyar kormány által adományozott védőfel-
szereléseket. Azt is hozzátette, hogy az
óvodafejlesztési program keretében nyújtott
25 milliárd forint magyar állami támogatás-
ból 79 új óvoda és bölcsőde épült Románi-
ában, és 385 újult meg. A
gazdaságfejlesztési programra is kitért, me-
lyet – mint fogalmazott – Magyarország
folytatni szeretne.

Megemlítette: Románia külügyminisztere
új megegyezést kért erről a kérdésről. „Ha
erre szükség van, próbáljuk minél hamarabb
letárgyalni” – jelentette ki. Azt is megemlí-
tette, hogy Teodor Meleşcanu korábbi kül-
ügyminiszterrel szóbeli megállapodásuk
volt a programról.

Újságírói kérdésre Szijjártó Péter meg-
említette: nem kellett kibékülnie Bogdan
Aurescu román külügyminiszterrel, mert
soha nem volt nézeteltérésük. Azt is meg-
említette: Kolozsvárról Gyulafehérvárra
utazik Kovács Gergely februárban beiktatott
római katolikus érsek meghívására.

Kelemen Hunor a sajtótájékoztatón kö-
szönetet mondott Magyarország kormányá-
nak a járvány idején nyújtott támogatásért.

Az RMDSZ elnöke felidézte: az elmúlt 4-
5 hét magyarellenes hangulatban telt Romá-
niában. Klaus Iohannis államfő
megbélyegző kijelentése nyomán magyar-
ellenességi versenyfutás indult a román po-
litikai szereplők között. Reményét fejezte
ki, hogy ez „nem maraton, hanem csak egy
sprint”. Örömét fejezte ki, hogy egy közvé-
lemény-kutatás szerint a román emberek
többsége nem tekinti a magyarokat hazaáru-
lóknak, és a román közvélemény-formálók
jelentős része is elítélte az államfő magyar-
ellenes nyilatkozatát. Úgy vélte: a tovább-
lépéshez Klaus Iohannis bocsánatkérésére
van szükség.

Kelemen Hunor szerint a román parla-
menti képviselők szerdán gesztust tehetnek
a magyarság felé azzal, hogy megszavaz-
zák: március 15. legyen a romániai magya-
rok ünnepe. (Szerk. megj.: Levették a
képviselőház szerdai ülésének napirendjéről
a március 15-ét ünnepnappá nyilvánító tör-
vénytervezetet.)

A trianoni évforduló a politikus szerint a
románoknak öröm, a magyaroknak pedig
fájdalom. Hozzátette: amikor törvénnyel
akarják e napon a magyarokat ünneplésre
kényszeríteni, az olyan, mintha azt kérnénk
egy árva gyerektől, hogy ünnepelje meg az
édesanyja halálának évfordulóját.

„Tiszteletet és megbecsülést várunk. Nem
vagyunk egymás ellenségei” – fogalmazott
az RMDSZ elnöke. (MTI)



Amint már beszámoltunk
róla, a szükségállapot meg-
szűnése óta a fogászati ren-
delők is zöld utat kaptak az
újraindulásra, de a helyzet
nem ennyire egyszerű.

A Maros Megyei Fogorvosi Ka-
mara tájékoztatatása szerint az ere-
detihez képest helyenként módosult
szabályzat betartása szigorúan kö-
telező a fogorvosi rendelőkben.

– Időpontot kizárólag telefonon
lehet kérni. Szintén telefonon fog
megtörténni az előzetes szűrés (egy
járványügyi kérdéssorozatra kell
válaszolni), ami alapján az orvos el-
dönti, hogy a szabályzat szerint vál-
lalható-e a páciens vagy sem.

– Bizonyítottan koronavírussal
fertőzött vagy pozitív páciens csak
akkor látható el, ha a kabinet bizto-
sítani tudja az ilyen esetben előírt
feltételeket. Megjegyezzük, hogy az
orvosnak jogában áll elutasítani és
a megfelelő kijelölt intézménybe
irányítani a pácienst.

– Légúti fertőzés tünetei esetén a
páciens kezelését elhalasztják
addig, amíg meggyógyul, vagy
tesztelés során bizonyítottá válik,
hogy nem koronavírussal fertőzött.

– A karanténban vagy házi elkü-
lönítésben levő páciensek fogadá-
sát, ha lehet, elhalasztják, ha sürgős
a beavatkozás, az erre kijelölt intéz-
ménybe irányítják.

– A bizonyítottan negatív vagy
tünetekkel nem rendelkező páciens
kezelhető. Ebben az esetben a kö-
vetkezőket kell a kezelés előtt, alatt
és után betartania:

A rendelőben csak az előjegyzett
személy tartózkodhat, tehát ameny-
nyiben lehet, egyedül kell mennie
(kivételt képeznek a kisgyermekek,
idős vagy különleges igényű sze-
mélyek).

Pontosan a meghatározott idő-
pontban kell megérkeznie, ugyanis
a rendelő ajtaja zárva lesz, és csak
a személyzet engedheti be.

– Kötelező a maszk viselése.
– A páciensnek érkezésekor kö-

telező módon a bejáratnál fertőtle-
nítővel átitatott lábtörlőn kell
átmennie, valamint fertőtlenítőada-
goló segítségével kezet kell fertőt-
lenítenie.

– Megmérik a testhőmérsékle-
tét, ha 37,5 Celsius-fok alatt van,
a kezelés elvégezhető, ha azt meg-
haladja, akkor a kezelést elhalaszt-
ják.

– A páciens aláírja a telefonon
felvett járványtani nyilatkozatot
(chestionar epidemiologic), emel-
lett a fogorvosi beavatkozásba be-
leegyező nyilatkozatot is (acordul
informat al pacientului), amit eddig
is aláírt, csak most ki van egészítve
a kimondottan a koronavírus-jár-
vánnyal kapcsolatos alponttal, mi-
szerint megértette, hogy a
személyzet alkalmazza a járványta-
nilag megkövetelt megelőző intéz-
kedéseket, és mindent megtesz a
keresztfertőzések megelőzése érde-
kében, de 100%-os védettséget nem
tud garantálni. 

A páciens védőruhát kap, a sze-
mélyes dolgai a váróteremben ma-
radnak (zsákban vagy

fertőtleníthető műanyag dobozban).
– Bemegy a kezelőbe, ahol –

amennyiben lehet – nem érint meg
semmit.

– Leveszi a maszkot, amelyet a
veszélyes hulladéknak használt
zsákba dobnak.

– Öblöget 1-1,5%-os hiperollal
vagy 0,2-10%-os jód alapú fertőtle-
nítővel, majd megtörténik a kezelés.

– Újra öblöget 1-1,5% hiperollal
vagy 0,2-10%-os jód alapú fertőtle-
nítővel, majd felteszi az új  masz-
kot.

– A váróban leveszi a védőruhát,
és az ott elhelyezett sárga zsákkal
ellátott (toxikus szemét számára
szolgáló) szemetesbe teszi.

– Fertőtleníti a kezét, a cipőjét, és
elhagyja a rendelőt.

– Ajánlott kártyával fizetni. Meg-
jegyzés: a magánrendelőkben a kö-
telező védőfelszerelés beszerzése
miatt az árak különböző mértékben
növekedni fognak. Minden páciens
után legalább 20 perc szünet követ-
kezik, ami alatt fertőtlenítik és ki-
szellőztetik a várótermet, rendelőt.
Ezalatt a kabinet zárva van, nem
tartózkodhat senki a váróteremben
sem, kivéve, ha a klinika több váró-
teremmel rendelkezik, amelyeket
felváltva lehet használni (ilyenkor a
várakozás időtartama nem halad-
hatja meg a 15 percet), ugyanis az
egymás után következő páciensek
nem találkozhatnak a váróterem-
ben.

Felhívjuk a páciensek figyel-
mét, hogy minden fogorvos köte-
les a megfelelő információkkal,
kezelésekkel ellátni, esetenként a
megfelelő intézménybe irányítani
őket, ezért szükség esetén fordul-
janak bizalommal fogorvosuk-
hoz.
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Betegtájékoztató
A fogorvosi ellátásról 

Koronavírus 
Francia kutatók szerint a kevésbé

fertőzötteknél is kialakul immunitás
A Covid–19-fertőzés legeny-

hébb formájával megfertőződöttek
szervezetének nagyon jelentős
része termel olyan antitestet,
amelynek köszönhetően több hétig
tartó immunitás is kialakulhat a jár-
vánnyal szemben a párizsi Pasteur
Intézet és a strasbourgi egyetemi
kórház tanulmánya szerint.

A kutatók kedden ígéretesnek
nevezték az eredményeket, miután
eddig kevéssé volt ismert a korona-
vírussal szembeni immunitás kiala-
kulása, elsősorban azoknál, akiknél
a betegségnek az enyhébb formája
jelentkezett.

„Azt tudtuk, hogy a betegség sú-
lyosabb formájában szenvedett
emberek szervezete az első tünetek
után 15 nappal termel antitesteket.
Most már azt is tudjuk, hogy ez igaz
azokra is, akik az enyhébb formá-
ban szenvednek, jóllehet náluk az
antitestek aránya kétségtelenül ki-
sebb” – mondta Arnaud Fontanet, a
Pasteur Intézet kutatója.

„A tanulmány kimutatta, hogy
az antitestek szintje a legtöbb eset-
ben védelmet nyújt a koronavírus
újabb gyulladásával szemben, leg-
alább negyven napig az első tünte-
tek után” – hangsúlyozta Olivier
Schwartz, a Pasteur Intézet vírus-
és immunitásosztályának vezetője.
Elmondása szerint a kutatók most
azt vizsgálják, hogy az antitestek
hosszú távon mennyi ideig képesek
ártalmatlanítani a vírust.

A tanulmány alapjául a stras-
bourgi egyetemi központ két kór-
házában a Covid–19-es betegség
enyhébb formájában szenvedő 160
fertőzött esete szolgált. A vérvizs-
gálatok azt mutatták, hogy szinte
valamennyiük szervezete rendelke-
zett antitestekkel a betegség kezde-
tét követő 15. napon. Egy másik
szűréssel azt vizsgálták, hogy ezek
az antitestek képesek-e ártalmat-
lanná tenni a vírust. Ebből kiderült,
hogy 28 nappal az első tünetek

megjelenése után a fertőzöttek 98
százalékánál „neutralizáló antites-
tek” alakultak ki, ami a tanulmány
szerint „jó hír” a jövőbeni vakcina-
kutatásokhoz.

Eközben a francia egészségügyi
hatóságok kedden hivatalosan is be-
jelentették: nem tanácsolják a hid-
roxiklorokin nevű szer használatát a
Covid–19-fertőzés kezelésére.

Olivier Véran egészségügyi mi-
niszter felkérte a közegészségügyi
tanácsot, hogy 48 órán belül vizs-
gálja felül a hidroxiklorokin nevű
szer használatának szabályait, mi-
után a Lancet című tudományos
szaklapban megjelent tanulmány
szerint a szernek nincsenek ked-
vező hatásai a Covid–19-betegség-
ben szenvedők kezelésében, az
azzal kezelt Covid–19-es betegek-
nél magasabb volt a halálozási
arány, mint azoknál, akik nem kap-
tak e gyógyszerből.

A közegészségügyi tanács aján-
lásában a klinikai vizsgálatokon
kívül nem javasolja a hidroxikloro-
kin használatát a Covid–19-fertőzés
kezelésére. A francia gyógyszer-
ügynökség pedig bejelentette, hogy
elővigyázatosságból felfüggeszti a
hidroxiklorokin klinikai vizsgála-
tait a koronavírus-fertőzötteknél.

A klinikai kísérleteket leszá-
mítva Franciaország már korábban
korlátozta a hidroxiklorokin hasz-
nálatát, több orvos közös döntése
alapján, csak súlyos betegek esté-
ben és kizárólag kórházban volt
egy ideje alkalmazható. A gyógy-
szer február végén szerzett világ-
hírnevet, amikor is Didier Raoult
professzor, a marseille-i egyetemi
kutatóintézet igazgatója egy kínai
tanulmány alapján népszerűsíteni
kezdte, azt állítva, hogy hatékony
ellenszer a Covid–19-fertőzésre.

Az ENSZ Egészségügyi Világ-
szervezete (WHO) hétfőn jelentette
be, hogy felfüggeszti a hidroxiklo-
rokin klinikai vizsgálatait. (MTI)

Az állatvédőket és állatbará-
tokat nemrég felháborította
az a sajtóhír, hogy svéd ha-
tárőrök lefoglaltak és elaltat-
tak tizenkét, Magyarországról
származó kiskutyát. Az anya-
országi médiában megjelent
cikk szerint Svédországba
három hónaposnál fiatalabb
állatokat csak oltással és ve-
szettségtől mentes országból
engednek be, a kritériumok-
nak az állatok megfeleltek,
dokumentumaik rendben vol-
tak. 

A hasonló esetek elkerülése érde-
kében külföldre utazás előtt elen-
gedhetetlen, hogy a tulajdonos
tájékozódjon a célországban alkal-
mazott szabályokról, különös tekin-
tettel a fiatal állatok utaztatására. Az
EU 2013. évi 576-os rendeletének
2. cikke alapján ugyanis a tagálla-
mok saját nemzeti szabályokat is al-
kalmazhatnak a társállatok – kutya,
macska, görény – utaztatására vo-
natkozóan. A magyarországi Nem-
zeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal tájékoztatása szerint például
Magyarország sem engedélyezi a
12 hetesnél fiatalabb és veszettség
elleni oltással nem rendelkező 
társállatok beszállítását. 

A https://portal.nebih.gov.hu/
honlap tájékoztatása szerint nem
kereskedelmi célú szállítás esetén a
mozgás nem irányul sem a kedvte-
lésből tartott állat eladására, sem
pedig a tulajdonjog átruházására –

beleértve az ajándékozást, az új tu-
lajdonosnál történő ingyenes elhe-
lyezést –, az állatok száma pedig
nem haladhatja meg az ötöt. Keres-
kedelminek minősül azonban, ha az
egy tulajdonos által mozgatott ál-
latok száma meghaladja az 
ötöt. Kivételt képez ez alól a doku-
mentációval is bizonyított módon
kiállításon, versenyen, sportrendez-
vényen való részvétel – vagy az
ilyen eseményekre történő felkészü-
lés – céljából szállított, hat hóna-
posnál idősebb állatok utaztatása.
Azonosító, védőoltás, 
kisállatútlevél

A tagállamok közötti, nem keres-
kedelmi célú mozgás egyik feltétele
az egyedi azonosítás. Az állatot
meg kell jelölni az ISO 117784
szabványnak megfelelő transzpon-
derrel, és az állatnak érvényes ve-
szettség elleni oltással kell

rendelkeznie. Az EU-rendelet sze-
rint a veszettség elleni védőoltás ér-
vényes, amennyiben: forgalomba
hozatali engedéllyel rendelkező,
megfelelő adagú vakcinát alkalmaz-
tak; engedéllyel rendelkező állator-
vos végezte; az állat legalább három
hónapos az oltás beadásának idején
(az ennél fiatalabb korban beadott
oltást nem tekintik érvényesnek,
függetlenül az oltás beadásától el-
telt időtartamtól). Az állattartó kö-
teles minden három hónapos kort
elért ebet 30 napon belül veszettség
ellen saját költségén beoltatni; az
azonosító okmányban (útlevél) fel
kell tüntetni a beadás időpontját; a
vakcinázás az állat egyedi azonosí-
tása (mikrocsip-beültetés) után tör-
tént; a gyártó által előírt vakcinázási
protokoll befejezésétől számított
legalább 21 nap alatt az immunitás
kialakul, az oltás érvényessége ezen

időpont után kezdődik és az immu-
nitás befejeződéséig tart. A 
kisállatútlevelet a szolgáltató állat-
orvosok állíthatják ki, valamint 
regisztrálják az informatikai adatbá-
zisban. A Finnországba, az Egyesült
Királyságba, Írországba, valamint
Máltára történő utaztatás esetén a
tervezett belépés előtt legfeljebb
120, legalább 24 órával állatorvos
által elvégzett, féregellenes szerrel
történő kezelésnek kell alávetni az
állatot. A kezelés tényét a kísérőok-
mányban (tagállamok közötti szállí-
tás esetén a kisállatútlevélben) kell
igazolnia az állatorvosnak.
Változó szabályok 
az EU-tagállamokban 

Mivel az EU-tagállamok maguk
döntik el, hogy engedélyezik-e a fi-
atal állatoknak a területükre történő
beszállítását vagy sem, egyes tagál-
lamok engedélyezhetik a 12 hetes-
nél fiatalabb, veszettség ellen nem
vakcinázott egyedek bevitelét, akár-
csak a 12-16 hetes kor közöttieket
is, melyeket már vakcináztak, de az
immunitás még nem alakult ki (a
beadástól számítva nem telt el 21
nap). Amennyiben a rendeltetési
tagállam ezt engedélyezi, az állatot
nyilatkozat kíséretében kell szállí-
tani, melyet a tulajdonos vagy a fel-
jogosított személy állít ki arról,
hogy az állat a születésétől fogva
nem érintkezett vadon élő, veszett-
ségre fogékony fajhoz tartozó állat-
tal. A nyilatkozatot a rendeltetési
tagállam egyik hivatalos nyelvén és
angolul kell kiállítani. A másik eset
az, amikor az anyaállattal együtt
történik a mozgás, és az anyaállat az
ellést megelőzően érvényes veszett-
ség elleni védőoltással rendelkezett.
Magyarország nem engedélyezi a
12 hetesnél fiatalabb és veszettség
elleni oltást még nem kapott, illetve

a 12-16 hetes, veszettség ellen vak-
cinázott, de immunitással még nem
rendelkező kutyák, macskák és gö-
rények beszállítását nem kereske-
delmi, de kereskedelmi célból sem,
beleértve a területén való átszál-
lítást is – olvasható a https://ec.eu-
ropa.eu/food/animals/pet-move-
ment/eu-legislation/young-animals
_en honlapon. Ugyanez a helyzet az
Egyesült Királyság, Írország, 
Belgium, Németország, Spanyolor-
szág, Franciaország, Olaszország,
Görögország, Málta stb. esetében
is. Románia engedélyezi a tagálla-
mokból érkező fiatal állatok behoza-
talát, a harmadik országból
érkezőket azonban nem. Az Európai
Unió Bizottsága közzétette a tagál-
lamok vonatkozó honlapjának 
címét: http://ec.europa.eu/food/
animals/pet-movement/ms-websi-
tes/index_en.htm, ahol a tulajdono-
sok az utazás előtt tájékozódhatnak
az állatok utaztatásáról is. 

Dr. Pálosi Csaba, a Noé Bárkája
kisállatklinika vezetője arra is fel-
hívja a figyelmet, hogy a felnőtt ku-
tyákkal való utazás előtt fontos
ellenőrizni a veszettség elleni védő-
oltás és újraoltás közötti időszakot,
ami nem haladhatja meg az egy
évet. Amennyiben a gazdi megfe-
ledkezett, és átlépte az egyéves ha-
táridőt, a közös utazás előtt akkor is
ki kell várni a 21 napos immunitási
időszakot, ha már hatodik éve min-
den évben megkapta a veszettség
elleni védőoltást az állat. A kelle-
metlenségek elkerülése érdekében
és a tagállamok által alkalmazott
törvények gyakori változtatása
miatt – amelyről a hatóságok egyre
ritkábban tájékoztatnak – ajánlott a
cél- és tranzitországok nagykövet-
ségein érdeklődni az állatokkal való
beutazás feltételeiről.

Szer Pálosy Piroska

Ember és állat harmóniája
Társállatok külföldre utaztatása



A mindnyájunkat foglalkoz-
tató témáról kértem 150-200
szavas angol nyelvű fogalma-
zást 12.-es diákjaimtól, akik
jól beszélnek-írnak angolul,
sokuk letette már a közép-
vagy felsőfokú nyelvvizsgát.
Olyan érzéseket, gondolatokat
fogalmaztak meg, amelyeket
magyarra fordítva szeretnék
másokkal is megosztani. Le-
gyen ez egy kis vigaszajándék
a Bolyaiban angolt tanuló Xll.
C, E és G osztályos diákjaim-
nak, akiktől most virtuális kéz-
fogással-öleléssel búcsúzom. 

Az egyik legnagyobb kihívás
„Kedves Tanárnő! 
Először is, remélem, hogy a ta-

nárnő jól van és egészséges. Ami
engem illet, az első egy-két hét na-
gyon unalmas volt: csak filmeket
néztem és ettem. Úgy éreztem,
hogy nem bírom ki. Aztán készülni
kezdtem a matek érettségi vizsgára,
és nekifogtam rajzolni is. Eddig
soha nem rajzoltam, de ez most pi-
hentető. Két hét után tanulni kezd-
tem a románt és a magyart is, így
lassan, de biztosan haladok, és nem
hagytam abba az angol nyelvet
sem… Ezenkívül minden nap edzek
is itthon. Már van nyári kondícióm,
így most csak a nyár hiányzik, hogy
túrázni tudjak.” (Mózsa Attila)

„Ez a világjárvány bizonyosan az
egyik legnagyobb kihívás a mi
nemzedékünk számára. Az érzése-
ink nagyon különbözőek és gyorsan
változnak. Először tetszett a karan-
tén, mert a saját tempómban tanul-
hattam. Volt időm arra, hogy
segítsek a szüleimnek a házunk
körül végzett munkákban, például
fűnyírás, locsolás a kertben. Az első
hetekben a helyzet jónak tűnt, és a
gyógyult esetek száma is jól alakult.
Úgy éreztem, az egész csak pánik-
keltés, hogy az emberek óvatosab-
bak legyenek. Ugyanakkor minden
jó dolognak van rossz oldala is.
Most unalmas. Az online órák pedig
kezdetben jónak tűntek, sok tanár
megpróbálta a legtöbbet nyújtani,
de sajnos bizonyos esetekben ez
nem működött megfelelően.”
(Bakos István Csongor)
Hiányzik az iskola és a rendszer

„A pandémiával való szembené-
zés rengeteg stresszt okoz, ami elke-
serít. Az otthon maradás jó a
diákoknak, hiszen tanulniuk kell –
állítják sokan –, de személyes okok-
ból ezzel én nem értek egyet. Nálam
a probléma a bizonytalanság. Szá-
momra fontos a rutin. Az évek során
kidolgoztam egy rendszert, ami mű-
ködött. Most át kell gondolni min-
dent, és alkalmazkodnom kell az új
szabályokhoz. Hiányzik az iskola és
a rendszer, amit ismerek. Egyébként
örülök annak, hogy a családommal
lehetek, ami az én esetemben rend-
kívül ritka.” (Barabási Csenge)

„Végzős hallgatóként szerintem ez
egy kis segítség számunkra, mivel tel-
jes mértékben a vizsgatantárgyakra
összpontosíthatunk. Úgy gondolom
azonban, hogy ez a helyzet negatív
hatással van sok területre, például az
iparra. A gyárak és vállalatok számára
nehéz lesz visszatérni a normalitás-
hoz, és a gazdaság is nehezen fog
visszaépülni.” (Demeter Szabolcs)
Pénzügyi és pszichológiai 
katasztrófa

„A világjárvány milliókat érinthet,
akik elveszítik a munkahelyüket.
Ennek ellenére számomra pozitívu-
mot is hozott: barátságokat és időt a
kikapcsolódásra. Annyi szünetet tart-
hatok, amennyit csak akarok, és segít-
hetek a családomnak a háztartásban.
Ez segítőkészebbé és társaságkedve-
lőbbé tesz engem.” (Topor Daniel)

„Számomra az is tökéletes, hogy
nem kell reggel hatkor felkelnem.
Nagyszerű dolog itthon ülni az osz-
tályterem helyett. Rendes családom
van, nincsenek konfliktusok közöt-

tünk, úgyhogy jó együtt lenni.”
(Fodor Csanád)

„Amikor elkezdődött ez a Covid–
19-dráma, nem hazudok, boldognak
éreztem magam, mert iskolai szünet
volt. Aztán két héttel később már úgy
éreztem, hogy ez a legrosszabb va-
lami. Az otthoni karantén rendkívül
káros volt a kapcsolatom és a mentális
egészségem szempontjából. Nem volt
kedvem semmihez, és kicsit depresszi-
óssá váltam. Aztán elmentem Magyar-
országra vizsgázni, és hazatérésem
után két hétig kellett bezárva marad-
nom. Rosszabb volt, mint korábban.
(…) Ez volt a legkellemetlenebb idő-
szak az életemben.” (Zalányi Dávid)

„Nagyon zavar minden körülöt-
tem. Személy szerint megértem, mit
kell tennem, milyen kötelezettsé-
geim vannak, de kicsit félek is, mert
annyi vélemény és eltérő nézet van
a vírusról, a világjárványról és min-
den egyébről, hogy úgy érzem,
senki sem tudja pontosan, mi törté-
nik.” (Molnár Anita)
Szürreálissá vált világ 

„Véleményem szerint a világjár-
vány legnagyobb problémája a fél-
retájékoztatás. Látom, hogy a
barátaim és a rokonaim hisznek
minden jelentéktelen dologban, amit
az interneten látnak, még akkor is,
ha ismeretlen forrásból származik.
És ez pánikhoz vezet. A pánik izgal-
mas dolog számomra, az agyunkban
lévő vegyi anyagok befolyásolják a
gondolkodásunk mechanizmusát.
Személy szerint úgy tekintek erre a
járványra, mint ami segített nekem

egy jó munkatervet készíteni a
magam számára, sőt egészségeseb-
ben táplálkozni.” (Hajdú Hunor)

„A szüleim és a nagyszüleim me-
séltek nekem a régi, nehéz időkről:
a II. világháború, a kommunizmus,
a diktatúra, üres üzletek, élelmiszer-
hiány. Soha nem értettem, de vala-
hogy nem is érdekelt. Olyan távoli,
szürreális, régmúlt világ volt. Most
az enyém vált ilyenné! A művészeti
iskolában az egyik kedvenc festőm,
Salvador Dali szürreális fantáziavi-
lága vált valósággá. Ez a világjár-
vány drámaian megváltoztatta az
életünket, amit kénytelenek leszünk
majd mi is elmesélni gyermekeink-
nek. Ők ugyanolyan hitetlenkedés-
sel fognak hallgatni minket, mint mi
a szüleinket.” (Kakucs Orsolya)
Percenként jön a mentőautó 

„Ez az egész helyzet nagyon
nehéz, főleg, ha valaki fertőzött te-
rületen él. A faluban sok fertőzött
ember van, sőt halott is. A mentőa-
utó percenként jön, és minden alka-
lommal elfog a rettegés, mikor
meghallom a szirénákat. Rendőrök
és katonák járőröznek az utcákon.
Ez az egész helyzet nagyon dep-
resszív hatással van az emberekre.
Soha nem gondoltam volna, hogy
valaha ezt megélem.” (Már Zsolt)

„A világjárvány olyan gyorsan
jött, hogy nem is tudtunk elbúcsúzni
egymástól... Otthon maradunk, szá-
moljunk a napokat, kényszerítjük
magunkat, hogy tanuljunk, online
kurzusokon veszünk részt, mosoly-
gunk a kamerába, harcolunk a ma-

gánnyal. Csak annyit tehetünk, hogy
képletesen fogjuk egymás kezét, és
azt mondjuk: minden rendben lesz.”
(Fülöp Koppány Bence)

„Soha nem gondoltam volna, hogy
valaha hiányozni fog az iskola, vagy
szomorú lehetek amiatt, hogy nem
hagyhatom el az otthonom. Ez a ka-
rantén 50. napja, és egyre reményte-
lenebbnek érzem magam. (…)
Amikor elkezdtem, valami pozitív él-
ményről akartam írni… Azt hiszem,
nem jött össze.” (Fodor Orsolya)

„A karantén ideje nagyon nehéz
volt számomra. Társasági ember va-
gyok, szeretek együtt lenni a barát-
nőmmel. Rossz érzés hetente csak
egyszer látni őt. Megpróbáltam a ta-
nulmányaimra összpontosítani, de
tíz modell megoldása után az összes
túl könnyűvé vált és unalmas lett. Vi-
szont sok nagyszerű filmet néztem,
például a Vendettát, a Keresztapát és
sorozatokat is.” (Fancsali Dániel)
A legrosszabb, hogy elmarad 
a búcsúzás

„A legrosszabb az, hogy nem lesz
lehetőségünk elbúcsúzni, ahogy a
korábbi nemzedékek tették. Próbá-
lok pozitív maradni (bár ez nagyon
nehéz), és megtalálni azokat az apró
dolgokat, amelyek boldoggá tesz-
nek.” (Szabó Dóra Renáta)

„Két szó jelzi, hogy éreztem
magam a világjárvány kezdete óta:
csend és béke. Bár továbbra is ne-
hézségekkel szembesülök, tehát a
napjaim nem mindig békések, de
legalább mindig csendesek. Gyakran
meditálok a nap folyamán, hogy fé-
lelem és szorongás nélkül vészeljem
át ezt az időt. Tervnek megfelelően
osztottam be a tanulnivalót. A józan-
ság megóvása érdekében általában
minden második nap futok. Mióta az

élet minden nap új meglepetést tarto-
gat számomra, rájöttem, hogy jobb,
ha nincsenek elvárásaim a bizony-
talannal szemben.” (Izsák Attila)

„Annak ellenére, hogy azt mond-
ták, valószínűleg hamarosan nálunk
is érezhető lesz a hatása, kezdetben
nagyon távolinak és végső soron le-
hetetlennek tűnt, bár tudósok soka-
sága értekezett naponta a
veszélyről.” (Molnár Krisztián)

„Nekem tetszik ez a helyzet, mert
rengeteget olvashatok, olyan köny-
veket, amelyeket soha nem olvashat-
tam volna el, ha rendesen iskolába
kellett volna járni. (Végh Márk)

„Nem hátrány, hogy itthon kell
maradnom, mert falun élek, mindig
akad a ház körül valami munka, amit
örömmel végzek.” (Kovács Sándor)

„Hogy ennyit tudok pihenni, az min-
den, amiről álmodtam, évek óta túl fá-
radtnak éreztem magam, erre
szükségem volt. De ez már túl sok. Hi-
ányoznak a barátok, az iskola, aztán az
emberi interakciók, az ölelések, min-
den… Be vagyunk zárva, ami azt jelenti,
hogy biztonságban vagyunk, van mene-
dékünk, HÁZ, de soha nem éreztem
ennyire elveszettnek magam, utálom a
digitális iskolát.” (Könczey Hunor)„

Az aktív felidézés technikáját
használom, ami egy harvardi tanul-
mány szerint a legjobb módja
annak, hogy esszék szövegét meg-
jegyezzük. (…) Hogy őszinte le-
gyek, egészen jól telt az elmúlt
hónap. Nagymamámhoz költöztem,
hogy mellette legyek, és a csípőmű-
téte után segítsek a főzésben. Igazán
jó, és csendes a ház, nem tudok jobb
helyet elképzelni a tanulásra. 

Remélem, a tanárnő jól van, és
minden jót kívánok ezekben a
nehéz időkben.” (Kelemen Nándor)
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Székely Emese

Vigaszajándék, virtuális kézfogás
Érzések, gondolatok a világjárvány idején



Soha nem tudjuk meg igazán,
hogy az 1989-es rendszervál-
tást követően hányan mentek
külföldre szerencsét próbálni.
Volt, akinek bejött a számí-
tása, de olyan is akad bőven,
aki kudarcot vallott. Az utób-
biak közül kevesen jöttek
vissza, s még ritkább az olyan
eset, amikor sikeres karriert
félbehagyva tér haza valaki.
Hajnal Zsuzsanna egyike azon
kivételeknek, akik sokak által
áhított pályára léphettek. Vi-
lágsztárokkal találkozott, fé-
nyes divatbemutatókra járt,
sejkeket szolgált ki, burkába
burkolt feleségeiket láthatta
alsóneműben, és sok más ér-
dekes kalandban volt része.
Mégis hazajött. 

Londont választottam
– Három-, illetve négyévesek

voltunk a testvéremmel. Babáztunk,
mint minden kislány. Ő mosta, ren-
dezte, pelenkázta a babáit, én meg-
nyírtam, megfestettem a hajukat,
ruhákat varrtam rájuk. Aztán a
tömbházunkban és a környéken
lakó gyerekeknek divatbemutatót
szerveztem. Rögtönzött kifutón vo-
nultak fel, táncparádékat tartottunk.
A művészeti iskola rajz szakára ké-
szültem, de nyolcéves koromban ki-
derült, hogy aortaszűkületem van.
Azt ajánlották, hogy mondjak le a
felvételiről, mert a hosszított prog-
ram és a festék szaga árthat. Az
Avram Iancu szakközépiskolába
felvételiztem textil szakra. Mivel ez
volt az egyetlen magyar tannyelvű
osztály, az iskolatársak közül egye-
sek „bozgoroztak”, zaklattak, ránk
szóltak, hogy beszéljünk románul.
Ez a kellemetlen emlék hosszú időn
át elkísért. Ugyanakkor megtanul-
tam varrni. Mindig is szerettem ru-
hákat alkotni, de nem mondtam le a
képzőművészi pályáról sem. Az
érettségi után elvégeztem a Népmű-
vészeti Iskola festészeti szakát.
Közben a testvérem a Sapientia
egyetemre járt. Megtetszett a ma-
gyar egyetem, és elvégeztem a
kommunikáció-közkapcsolatok
szakot. Közvetlenül az államvizsga
után kimentem Londonba – mondja
el Zsuzsa, aztán bevallja, hogy azért
választotta Londont, mert akkor
úgy érezte, az angol az egyetlen vi-
lágnyelv, amellyel idegenben meg
tud birkózni. 

– Olyan helyet kerestem, ahol
nem gond, hogy milyen nyelvet be-

szélsz, milyen a bőröd színe – me-
séli tovább életpályájának kezdetét
Hajnal Zsuzsanna a Vár sétányon
levő házuk hangulatos teraszán. 
A divatbemutatók első soraiban 

Londonban ismerősöknek kö-
szönhetően egy évig egy kaszinó-
ban dolgozott, pénzre váltotta a
zsetonokat, és felszolgált. Aztán ki-
derült, hogy román állampolgárként
csak magánvállalkozói engedéllyel
vállalhat munkát. Felvette a magyar
állampolgárságot, és sikerült egy
angol családnál gyermeknevelői ál-
lást vállalni. Ez a foglalkozás köze-
lebb állt a kreativitáshoz. A
gyermekeknek ruhát varrt, ékszere-
ket készített. Aztán a család aján-
lotta, hogy „kezdjen valamit” ezzel
a tehetségével. Így a következő ál-
lomás Chelsea-ben a Poison Angel
butikhoz vezetett. A cég fekete gyé-
mántból készült ékszereket forgal-
mazott. Zsuzsannának reklám-
fotókat kellett készítenie, feldolgoz-
nia és feltöltenie a cég honlapjára. 

– Szemet kápráztató, 200-300
ezer fontos gyémántokból készült
ékszereket fényképeztem. Szép, de
kevésbé kreatív munka volt. Meg-
kértem az üzletvezetőt, hogy változ-
tassunk. Egy hétre próbaidőt
engedélyezett. Azt mondta, észre-
vette, hogy van szépérzékem, és

megkért, hogy
foglalkozzam a
látványtervezés-
sel. Ezt már na-
gyon szerettem.
Megtervezhet-
tem azt, hogy
mit hova tegye-
nek a kirakatban,
a polcokra.
Drága ruhákat is
forgalmaztunk, a
legolcsóbb is
meghaladta a
2000 fontot. A
cégvezető elkül-
dött divatbemu-
tatókra, ahol
kiválasztottam
azokat a ruhákat,
amelyek az üz-
letbe kerültek.
Egyszer csak ott
voltam a világ-
színvonalú lon-
doni divathét
bemutatóin, ahol
ismert világsztá-
rok mellett fog-
laltam helyet a
kifutók mellett –
mondja Zsuzsa,
majd szemrebbe-

nés nélkül újságolja: 
– Jó barátságba kerültem Bianka

Jaggerrel, a Rolling Stones együttes
sztárjának, Mick Jaggernek a volt
feleségével. Többször járt üzletünk-
ben David Gilmour, a Pink Floyd
együttes zeneszerzője, énekese – el-
bűvölő személyiség. Megismertem
Luis Figo egykori futballsztárt, és
sorolhatnám tovább a névsort. 
Exkluzív alsóneműk 

Hajnal Zsuzsa nem elégedett
meg ennyivel. Beiratkozott a lon-
doni stílustanácsadói szakképzésre.
Persze ez jóval több volt annál, hi-
szen a ruhák, ékszerek válogatásától
a manökenek öltöztetésén át a di-
vatmagazinok címlapfotójának
megtervezéséig mindent tanítottak.
Érdekessége, hogy az iskola nem
időhöz kötött. Van egy bizonyos
számú szakmai vizsga, amelyet
akár fél év alatt is le lehet tenni, volt
olyan, aki három, négy évig is foly-
tatta a tanulmányait. A sikeres vizs-
gát követően még dolgozott a
chelsea-i gyémántforgalmazó üzlet-
ben, majd versenyvizsgázott az
angol városban levő La Perla olasz
tulajdonú boltba. A cégnek nem
csak Chelsea-ben, hanem a londoni
Harrodsban is volt részlege, ugyanis
a bolognai központú La Perla több
világvárosban is képviseleti bolttal

rendelkező, egyik legismertebb,
exkluzív, külön megrendelésre ké-
szült alsóneműket forgalmazó cég.
A vásárlóknak testre szabott alsóne-
műt varrnak. Zsuzsa elárulta, hogy
olyan kliense is volt, akinek 24 ka-
rátos aranyból készítettek melltartó-
kat. Chelsea-ben olyan jól végezte
a dolgát, hogy Bolognába küldték
képzésre, ahol a női testek mérésére
szakosították. Átkerült a londoni
Harrodsba, ahol oktatóként taní-
totta, hogy miként kell a személyre
szabott alsóneműméreteket levenni,
és ajánlani a kínálatot a vevőknek.
(Sz.m.: Az üzlet tulajdonosa nem
más, mint a több sejk által létreho-
zott Quater Holdings, amelynek az
évi forgalma meghaladja a 250 mil-
lió fontot, a tiszta jövedelme pedig
mintegy 230 millió font. A világ
egyik legexkluzívabb üzletlánca.)

S hogy miért fontos ez a szakma
egy ilyen exkluzív áruházban? Mert
nagyon sok szempontot kell figye-
lembe venni alsónemű vásárlásakor.
A rosszul választott vagy viselt
melltartónak igen kellemetlen hatá-
sai lehetnek. Mindamellett, hogy a
pánt bevág, és előnytelenül dombo-
rítja ki a formákat, rákkeltő hatása
is lehet. Ugyanígy a bugyiknál is.
Több mint tízféle alsónemű van,
ami nemcsak a testformát kell hang-
súlyozza, vagy esetenként takarja a
kevésbé szép külalakot, hanem az
egészségvédelmi szempontoknak is
meg kell felelnie. És nemcsak a
nőknél fontos mindez, hanem a fér-
fiak alsóneműjénél is. A Harrods La
Perla részlege nem egy egyszerű
butik. Az ügyfeleket pezsgővel kí-
nálják, órák hosszat tart a termék-
bemutató, majd következik a
méretvétel, a megrendelés. Ott egy-
egy alsónemű 40.000–50.000 fontot
is ér. 

– Magánrepülővel jártak az arab
sejkek bevásárolni a londoni Har-
rodsba. Készítettünk alsóneműt
Naomi Campbellnek, Claudia
Schiffer és Cara Delevigne szuper-
modelleknek. Betért az üzletbe
Elton John is, aki feltehetően a ba-
rátjának vásárolt. Többször járt ná-
lunk az Al Badari-i hercegnő is, aki
„megszökött” kísérőitől, csak hogy
kénye-kedvére válogasson. S míg
az üzletbe tetőtől talpig burkába
burkoltan lépett be, azon kevesek
közé kerülhettem, aki anélkül is lát-
hatta a szilikonos beavatkozásokkal
megszépített őfelségét. Összebarát-
koztam Rita Faltoyano pornósztár-
ral. A budapesti születésű Gács Rita
annak örült, hogy magyarul váltha-
tott szót valakivel. És vásároltak

tőlem török szultánok és
történelmi időket megért
idős lordok, akik nem saj-
náltak 80.000 fontot költeni
„kedveseik” alsóneműjére.
Klienseim voltak angol her-
cegnők is. Sokszor kiborí-
tottak viselkedésükkel a
20-22 éves orosz rúdtáncos-
nők, akik csak úgy szórták
a szolgáltatásaik nyomán
szerzett pénzt – osztja meg
a Harrods áruházbeli élmé-
nyeit Zsuzsa, mintha csak
arról beszélne, hogy kikkel
találkozott nap mint nap a
marosvásárhelyi Színház
téren, majd hozzáteszi:
egyik évben elérte, hogy a
La Perla világhálózatában ő
adta el kliensenként a leg-
több alsóneműt.
Másnak kapartam ki 
a forró gesztenyét 

– Jó volt a fizetésem,
közben ruhákat varrtam, ék-
szereket készítettem. Az
évek során szépen ívelt fel-
felé a karrierem, rengeteg
embert megismertem, és na-

gyon sok helyre eljutottam, ahova
álmodni sem mertem volna. Hétévi
angliai tartózkodás után gondoltam
arra, hogy hazatérjek. Bármennyit
dolgozik az ember, bármilyen sike-
res és jó idegenben, ott nincs idő
párkapcsolatra, családra, egysze-
rűen nem volt magánéletem. Három
évig mérlegeltem – mondja Zsuzsa,
amikor arról érdeklődöm, hogy
miért adott fel mindent, amikor úgy
tűnt, hogy sínen van az élete.

Elhatározásának több oka volt.
Az egyik, hogy lakásvásárlási hitelt
akart felvenni 40 évi törlesztéssel,
de csak 100.000 fontot adtak volna,
amivel Londonban egy lakóhajót le-
hetne venni. A másik, hogy alkal-
mazott volt. A fizetése jóval
kevesebb volt, mint amennyire
árult. – Másnak kapartam ki a forró
gesztenyét – mondja sóhajtva, majd
hozzáteszi: – A testvérem szült,
többször is hazalátogattam, és rájöt-
tem, hogy hiányoznak a gyermekek.
Megtörtént, hogy kórházba kerül-
tem, senki nem látogatott meg. Per-
sze a szüleimmel naponta
beszélgettem, de hát nem voltak ott.
Rájöttem, hogy bármilyen sikeres is
lennék, mindvégig a csillogó világ
árnyékában maradnék, mert nem
születtem bele. Hazaköltöztem, sze-
relmes vagyok, van saját házam,
nem is akárhol a városban. Itthon
vagyok a szeretteimmel… 
hajnal.boho – személyre sza-

bottékszerek
Hajnal Zsuzsanna kilenc évig

élt Angliában. Három éve haza-
költözött. Bár nem akart végleg
itthon maradni, testvére tanácsára
megtette ezt a lépést. Már Lon-
donban is foglalkozott a ruhater-
vezés, varrás mellett nyakékek,
fülbevalók készítésével. Itthon ke-
vesebb az igény és főleg a pénz
ruhákra. Egyre nagyobb viszont a
kereslet az amerikai indiánokéhoz
hasonló ékszerekre, amelyeket be-
vallása szerint „véletlenül” kez-
dett sorozatban gyártani. Az első
fülbevalót magának készítette,
majd a Bolyai utcában levő Tutun-
ban azonnal megrendelőkre talált. 

– Személyre szabott ékszereket
alkotok bőrből, tolluból, féldrága-
kövekből, egyéb kiegészítőkből. Az
arc formájához, a személy kisugár-
zásához igazítom az ékszert, de ter-
vezéskor sok más szempontot is
figyelembe veszek. Mindenkihez az
illik a legjobban, amivel jól érzi
magát – magyarázza, és megsúgja,
hogy stílustanácsadással is foglal-
kozik. 

Továbbra is fejleszteni szeret-
ném tudásom. Nem a mennyi-
ségre, hanem a minőségre
összpontosítok. Az élet- és a szak-
mai tapasztalatom is megvan
ahhoz, hogy az itthoni gazdasági
helyzetben biztos jövőt tervezzek.
Itthon is van egy olyan vásárlóré-
teg, amely áldoz az egyénre sza-
bott, divatos ruhákra, ékszerekre,
és ez a célközönségem. Lehet,
hogy kevesebben vásárolnak, de
ezért nem aggódom, mert mindig
lesz ügyfelem. Angliai kapcsolata-
imat nem szakítottam meg végleg,
de hosszú távon már itt képzelem
el az életem – válaszolja nyugodt
hangon Zsuzsa, amikor jövőjéről
érdeklődöm. 

Beszélgetésünket követően
örömmel végigvezet élettársával
együtt vásárolt második emeleti, íz-
lésesen, stílusosan berendezett la-
kásukban, ahol az egyik szobában
helyet kapott a műhely temérdek
aprósággal, a falakon fotókkal, raj-
zokkal. „Fel kellett nőjek ahhoz,
hogy az itteni nyugodt életmódot
értékeljem. Távol a világváros csil-
logásától van egy fészek, az otthon,
ahol jól érzem magam” – mondja
búcsúzóul Hajnal Zsuzsanna a vá-
sárhelyi várral szembeni ház kapu-
jában. 

Vajda György
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Tíz napja hivatalosan veszélyhelyzetben élünk, ami számomra félszabadság megélését
jelenti; habár a félszabadság is csak olyan, mint a féligazság, ami alapjában véve félre-
vezető állítás. Mivel eddig – törvényesen – még nem éltem veszélyhelyzetben, érdekelt el-
mélete és gyakorlata egyaránt, de mindkettő felemásra sikeredett. 

A veszélyhelyzet egyfajta minősített időszak, amikor különleges jogrend lép életbe – ol-
vasom a Wikipédián, és azt is, hogy nem tévesztendő össze a vészhelyzettel. 

Kedvenc helyemnél, a Gutenberg könyvesüzletnél kezdem a veszélyhelyzet gyakorlati
valóságát feltérképezni. Ugyanolyan jó érzés oda belépni, mint fél évvel ezelőtt, a kedves
és szimpatikus elárusítónő száján az előírt maszk, de szeme csillog a viszontlátás örömé-
ben, és ez boldoggá tesz. Nyugodtan szemlézhetem a régi és új könyveket, mert a megen-
gedett három ott tartózkodó személyből egyelőre csak ketten vagyunk. Mosolyogva veszem
számba, hogy megérkezett az áprilisi és májusi Székelyföld, valamint a Helikon három
száma. Ergo: Székelyföldön a két hónapos szükségállapot idején is dolgoztak, bizonyítékul
a nagyvilág és a balkáni főváros felé – Székelyföld létezik, és nem hagyja magát.

A főtér alsó felén Feri szakszerűen rakosgatja a Népújságot és a Korunk friss számait,
majd elégedetten árulja el: már egy hete újból árul, ha nem is sokat, de a koronavírus
nem vitte el a főtéri magyar sajtót. Ez is siker, egyfajta győzelem. Írhatnám, félgyőzelem,
de ugyanaz, mint a féligazság. 

Közben az egykori Művész mozi előtt megjelenik egy igénytelenebbül öltözött, sovány,
barna képű fiatalember, száján az előírt maszk, enyhén sántít, hadd figyeljünk fel rá, és
sajnáljuk meg, kezét ké-
rően felénk tartja. Vissza-
jöttek a kéregetők,
jelezvén, lassan visszaáll
az élet a főtéren. A cuk-
rászdából lehet rendelni
és hazavinni süteményt,
de még várni kell arra a
feledhetetlen hangulatra,
amikor nagyapának és
unokájának együtt le
lehet ülni az asztalhoz,
mert az igazi szabadság
ott kezdődik, amikor a
büszke nagyapa felszaba-
dultan és boldogan fagyi-
zik az unokával.

Főtéri történet
Félig szabadon – veszélyhelyzetben

ötvös József

kétéves kor előtt nem ajánlják 

Június 1-jére az egészségügyi maszkoknak
az iskolákban kell lenniük

Ludovic Orban miniszterelnök arra
kérte a felelős minisztereket a szerdai
kormányülés kezdetén, hogy legké-
sőbb június 1-jén legyenek az iskolák-
ban a diákok és a tanügyi személyzet
védelmét szolgáló egészségügyi
maszkok, ugyanis június 2-án kezdőd-
nek a felkészítő órák a képességfel-
mérő vizsgára és az érettségire. 

A kormányfő kérésére Monica Anisie tan-
ügyminiszter közölte: folyamatban van a köz-
beszerzési eljárás. A kormányfő ugyanakkor
felhívta a munkaügyi, valamint az egészség-

ügyi tárca vezetőjének figyelmét, hogy köte-
lességük – a helyi közigazgatási hatóságok
által szolgáltatott számadatok alapján – köz-
beszerzési eljárás útján beszerezni a sérülé-
keny kategóriák számára az egészségügyi
maszkokat, és ki is osztani őket. 

Orban kiemelte, hogy 2.300.000, a sérülé-
keny kategóriába sorolható személyről van
szó, és mindegyiküknek körülbelül 50 masz-
kot kell adni. Ez hatalmas mennyiséget és ko-
moly logisztikai feladatot jelent –
figyelmeztette az illetékes tárcavezetőket a
kormányfő. (Agerpres)

Az arcmaszk viselése mindennapossá
vált a koronavírus-járvány alatt, de
kétévesnél fiatalabb gyermeknél nem
szabad használni azt – figyelmeztetett
a Japán Gyermekorvosok Társasága.

A koronavírus elleni előírások az ázsiai szi-
getországban maszkviselésre biztatják az em-
bereket, de az orvostársaság felhívta a
szülőket, hogy ne takarják el maszkkal a kis-
gyermekek arcát, mivel attól nehezebb észre-
venni az arc színének, kifejezésének és a
légzésnek a megváltozását – adta hírül a CNN
amerikai hírtelevízió honlapja.

„Lehetséges, hogy a maszk miatt nehezeb-
ben lélegeznek a gyerekek, és a hőguta koc-
kázatát is növeli a védőeszköz” – olvasható
felhívásukban.

A gyerekeknek keskenyebb a légútjuk és a
maszk megnehezíti számukra a légzést, na-
gyobb terhet ró a tüdejükre – magyarázták.
Van bizonyos kockázata a fulladásnak is, kü-
lönösen ha a kisgyermekek hánynak a maszk
alatt – tették hozzá. A gyerekek esetében vi-
szonylag alacsony a koronavírus-fertőzés ve-
szélye, ezért kétévesnél fiatalabb gyermeknél
nincs szükség maszkra – írták. (MTI)

Egy szerző nélküli 
véleményt idézünk 

a rejtvény fősoraiban.
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Május 21-i rejtvényünk megfejtése: A szokás érdekes dolog, az emberek nem is tudják, hogy vannak nekik. 

Fotó: Nagy Tibor 



Ma van öt éve annak, hogy a Ma-
rosvásárhelyi ASA labdarúgócsa-
pata mindmáig érthetetlen módon
nem nyerte meg a román bajnoki
címet, bár karnyújtásnyira volt tőle.
Emlékezetes módon az utolsó for-
dulóban, hazai pályán, drámai vég-
játékban 2-1-re kikapott a már
biztos kieső Galaci Oţelultól, míg a
Jászvásári CSMS 0-0-s döntetlent
játszott a rivális fővárosi FCSB-vel,
így a bajnoki cím Bukarestbe ke-
rült. 

Liviu Ciobotariu csapatának
győznie kellett volna az Oțelul ellen
ahhoz, hogy megelőzze a tabellát 2
pontos előnnyel vezető ellenfelet. 
Mi történt az ASA – Oţelul
mérkőzésen? 

A bajnoki címre hajtó együt-
tesek – az ASA és a FCSB –
egyaránt uralták a játékot az
első félórában, de gól sokáig
nem esett. A helyzet a 39. perc-
ben változott meg Marosvá-
sárhelyen, amikor Gabriel
Mureșan magabiztosan értéke-
sítette a Bumba gáncsolásáért
megítélt büntetőt. Ez a találat jó
néhány percig bajnoki címet
ért, hiszen Jászvásáron to-
vábbra is 0-0 volt az eredmény,
így ennél az állásnál az ASA
bajnoknak tekinthette magát.
Szünetig nem változott a hely-
zet, a Maros-parti Trans-Sil-pá-
lyán pedig tetőfokra hágott a
hangulat. A 68. percben rövid-
zárlat keletkezett a vásárhelyi

védelemben, amit Tudorie kihasz-
nált, és egyenlített. 1-1-es állásnál
(Jászvásáron továbbra is 0-0 volt az
eredmény) már a FCSB számított 
bajnoknak. Az ASA ezután mindent
elkövetett az újabb gól érdekében, a
vendégek azonban betömörültek ka-
pujuk előterébe, és mindent megtet-
tek, hogy ezt megakadályozzák. A
hosszabbítás utolsó percében aztán
végleg elúsztak a bajnoki álmok,
miután egy gyors ellentámadás
végén Helder megadta a kegyelem-
döfést: az ASA – Oțelul találkozó 1-
2-re végződött, míg Jászvásáron
maradt a gól nélküli döntetlen. 

A bukarestiek ezzel megszerez-
ték 26. bajnoki címüket, az ASA
pedig 40 év után után ismét 2. he-
lyen végzett az élvonalban.

Miért nem nyerte el a bajnoki
címet az ASA?

Az őszi idény végén a FCSB-nek
9 pont előnye volt a CFR-rel szem-
ben, és 13 pontnyira volt az újonc,
akkor még 5. helyen tanyázó ASA-
tól. A marosvásárhelyiek a bajnok-
ság utolsó négy fordulójában
mindössze egy meccset nyertek
meg (1-0-ra, a Petrolul ellen), vi-
szont hármat elveszítettek – a Gaz
Metan ellen idegenben 0-1, az Astra
ellen ugyancsak idegenben 1-3, míg
az Oţelul ellen hazai pályán 1-2 volt
az eredmény. Érdekesség, hogy
utóbbi volt az egyetlen vereség,
amelyet az együttes a Sziget utcá-
ban abban az évadban elszenvedett. 

Egy bukaresti hírportál megírta
akkoriban, hogy a bajnoki címért

folyó küzdelem idején az ASA
anyagi nehézségekkel küzdött, bár

a meccspénzeket állítólag még
idejében megkapták a játéko-
sok. A fizetések azonban több
hónappal késtek. A bajnoki cí-
mért a klubvezetés eredetileg
15.000 eurót ígért a játékosok-
nak, és a bajnoki ezüstöt is pre-
mizálták volna, azonban az
Astra elleni meccs előtt változ-
tattak: 10.000 euróra csökken-
tették az aranyéremért járó
jutalmat, a második helyért
pedig egyáltalán nem ígértek
semmit. Ezért a játékosok fel-
dühödtek, ami a hátralévő
eredményeken meglátszott. 

Nem mellékes, hogy az
együttes akkori 13 meghatá-
rozó játékosának a nyáron le-
járt a szerződése – többek közt
N’Doye, Hora, Mureșan, Fe-
ussi, Axente, Zicu, Sepsi, Ma-

rius Constantin és Voiculeț is szaba-
don távozhatott – , nekik nem aján-
lották fel időben az egyezményük
meghosszabbítását. Ezzel is magya-
rázható a bajnokság végén mutatott
gyengébb teljesítményük– írta
akkor az országos sportsajtó. 

Az ASA csapatkapitánya, Gabriel
Mureşan akkor azt nyilatkozta az
egyik fővárosi sportlapnak, hogy az
együttestől „ellopták” az aranyér-
met: „Miután megvertük a FCSB-t
Bukarestben, az utolsó négy fordu-
lóban valami nem volt tiszta. Nincs
bizonyítékom arra, hogy egyesek
bundáztak volna, de azt a bajnoki
címet vagy eladták, vagy valami
más történt... Az Oţelul ellen két
büntetőt nem adott meg a játékve-
zető. Ezzel együtt is velünk volt a
gond! Hogy kikapjál otthon egy ki-
esőtől!...” – morfondírozott később
Gabriel Mureşan a bukaresti sajtó-
ban. 

öt éve történt: hogyan nem lett bajnok az ASA?

A tavaly is döntős Budapest Honvéd ismét
fináléba jutott a labdarúgó Magyar Kupában,
miután a keddi visszavágón ugyancsak gól nél-
küli döntetlent játszott a másodosztályból fel-
jutott MTK Budapesttel, majd 11-esekkel
5-4-re felülmúlta fővárosi riválisát. 

A tavaly novemberben felavatott Puskás
Arénában ez volt az első klubok közötti mér-
kőzés. A kispestiek azért nem játszhattak a Bo-
zsik Stadion építése során ideiglenes
otthonukként szolgáló Új Hidegkuti Nándor
Stadionban, mert az éppen az MTK létesítmé-
nye.

Az első negyedórában az MTK birtokolta
többet a labdát. A kispestiek csak később vették
fel a meccs ritmusát, az idő múlásával viszont
kiegyenlítetté vált a játék, sőt, a hazaiak is ve-
zettek ígéretes akciókat. A játékrész hajrájában
ismét az MTK akarata érvényesült, néhány per-
cig a Honvéd a félpályán is alig lépett át, Tuj-
velnek pedig egy ízben nagy bravúrral kellett
védenie. Amikor viszont a kispestiek kiszaba-
dultak a szorításból, a gólhoz is közel jártak, de
Lanzafame hiába fejelt a hálóba, les miatt ér-
vénytelenítették a találatát.

A folytatásra a Honvéd jött ki elszántabban,
ami hamar nagy helyzetben is megnyilvánult,
de Lanzafame célt tévesztett. A piros-feketék
kezdeti rohamai aztán alábbhagytak, így
egyenlő erők küzdelme alakult ki, amelyben
egyik fél sem mert túl nagy kockázatot vállalni.
Ebben a periódusban az MTK annyival veszé-
lyesebb volt, hogy két távoli lövésnél is nagyot
védett Tujvel. Az utolsó percekben a Honvéd
átengedte a területet, így a kék-fehéreknél volt
a labda, de ők sem erőltették a támadásokat, vi-
szont egy újabb távoli próbálkozásnál Tujvel
hárított ismét bravúrral.

A hosszabbítás elején Gazdag kihagyta a
meccs ziccerét, rávezette a kapusra a labdát,
majd belelőtte Vargába, a túloldalon pedig
Prosser helyzetét védte Tujvel. Ahogy fáradtak
a játékosok, egyre inkább kettészakadt a pálya,
mindkét csapat könnyedén jutott túl a közép-
pályán. Az utolsó 15 perc már nem hozott iz-
galmas pillanatokat, így a döntés a 11-esekre
maradt, amelyben a Honvéd bizonyult jobbnak.
A párharc a hatodik párban dőlt el, amikor Gera
Dániel fölé lőtt, Hidi Patrik pedig betalált.

A döntőt jövő szerdán 21 órától ugyancsak

a Puskás Arénában rendezik. A Mezőkövesd
először, míg a Honvéd nyolcadik alkalommal
emelheti magasba a trófeát.

Magyar kupa: Tizenegyesekkel ismét 
döntős a HonvédA címvédő MOL Fehérvár otthonában

elért 2-2-es döntetlennel a Mezőkövesd
Zsóry FC története során először jutott a
labdarúgó Magyar Kupa döntőjébe. A bor-
sodiak a hazai 1-1-es döntetlen után ide-
genben szerzett több góllal kvalifikáltak.

A Mezőkövesd gyakorlatilag az első
igazán veszélyes támadásból megszerezte
a vezetést. Egy bal oldali beadást Visar
Musliu saját kapufájára fejelt, a vissza-
pattanó labda Budu Zivzivadze testéről a
kapuba pattant. Két perc múlva egyenlít-
hetett volna a hazai gárda, de Musliu elől
az utolsó pillanatban tisztázni tudtak a
védők. Az összesítésben továbbjutásra álló
matyóföldiek behúzódtak kapujuk elé, és
gyors kontrákban bíztak, míg a fehérváriak
többet birtokolták ugyan a labdát, ám hely-
zetbe alig tudtak kerülni.

A fordulást követően nagyobb sebességi
fokozatba kapcsolt a Fehérvár, Nego Loic
közeli lövését nagy bravúrral spárgázta ki
Szappanos Péter. A túloldalon egy villám-
gyors akció végén Pekár László viszont
megduplázta a mezőkövesdiek előnyét.
Pár perc múlva Armin Hodzic ziccerben
Szappanosba lőtt, később javított, bomba-
góljával szépített a hazai csapat. Tovább
rohamozott a Fehérvár, mégis a Mezőkö-
vesd járt közelebb a gólhoz: Mihajlo
Meszhi lövését a léc alól piszkálta ki Ko-
vácsik Ádám.

Magabiztosan őrizte a kedvező ered-
ményt a vendéggárda, annak ellenére, hogy
Stopira fejesgóljával egyenlítettek a haza-
iak. A kupadöntőt érő gólért elkeseredetten
harcoltak a fehérváriak, a csereként beálló
Juhász Rolandot is csatárposzton vetették
be, de nem sikerült újra betalálniuk.

Vélemények a Galac elleni vereségről
* Petru Varodi (AS Armata): „Gyenge, de érdekes bajnokság volt. Nem
hiszem, hogy a közeljövőben lesz még ilyen esély, hogy bajnok legyen
az ASA.”
* Hajnal Gyula (AS Armata): „Szerintem dicséretes ez a második hely
is. Talán a játékosokban nem volt meg a kellő erő, hogy elsők legyenek.
Gratulálok a jászvásári csapatnak is a gerincességükért!”
* Sepsi László (ASA): „Nem voltunk fáradtak. Talán a nyomás miatt
nem tudtunk úgy teljesíteni az utolsó mérkőzéseken, mint az előző ta-
lálkozókon.”
* Székely János (ASA): „Szerintem senki nem gondolta, hogy vere-
séggel zárjuk a bajnokságot hazai pályán, ami ráadásul a bajnoki címbe
is kerül. Volt esélyünk, hogy gólt vagy gólokat szerezzünk a második
félidőben, ám nem éltünk vele. Kezünkben volt az aranyérem, de nem
tudtuk megtartani.”
* Ousmane N’Doye (ASA): „Ilyen a foci. Én hívő ember vagyok, ezért
elfogadom, hogy így alakult, és nem tudtuk megnyerni a bajnoki címet.
De örülök annak is, hogy másodikok lettünk.”
* Liviu Ciobotariu (ASA): „Sajnálom, hogy sportkarrierem legsötétebb
napján kell erről beszélnem. Nagyon bánt, hogy nem sikerült nyernünk,
és ezzel bajnokká lennünk.”

Jegyzőkönyv
Labdarúgó Magyar Kupa, elődöntő, vissza-
vágó: Budapest Honvéd – MTK Budapest
(NB II) 0-0 – 11-esekkel: 5-4, továbbjutott:
a Budapest Honvéd 0-0-s összesítéssel, 11-
esekkel.
Budapest, Puskás Aréna, zárt kapus, vezette:
Solymosi.
Sárga lap: George (9.), Mezgrani (43.),
Szendrei (103.), Moutari (118.).
Budapest Honvéd: Tujvel – Mezgrani, Lov-
ric, Batik, Uzoma – Nagy G. (46. Szendrei),
Hidi – Gazdag (108. Ikenne-King), Lanza-
fame (80. Kamber), Kesztyűs (90+2. Kukoc)
– George (55. László D., 90+2. Moutari).
MTK Budapest: Varga B. – Fülöp N. (95.
Baki), Katona M. (115. Kanta), Varju, Pintér
Á. – Mezei (95. Nagy Zs.), Palincsár (54.
Bognár I.), Cseke – Lencse (72. Bíró), Schön
(72. Gera), Prosser.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó Magyar Kupa, elődöntő,
visszavágó: MOL Fehérvár FC – Mező-
kövesd Zsóry FC 2-2 (0-1), továbbju-
tott: a Mezőkövesd Zsóry FC 3-3-as
összesítéssel, idegenben szerzett több
góllal.
MOL Aréna Sóstó, zárt kapus, vezette:
Vad II.
Gólszerzők: Hodzic (63.), Stopira (86.),
illetve Zivzivadze (8.), Pekár (54.).
Sárga lap: Musliu (56.), Nego (59.),
Stopira (79.), illetve Besirovic (40.),
Karnyickij (44.), Nagy D. (80.).
MOL Fehérvár FC: Kovácsik – Fiola
(46. Hodzic), Musliu, Vinícius (89. Ju-
hász R.), Stopira – Elek (77. Futács),
Houri, Nego (65. Bamgboye), Kovács
I., Petrjak (65. Milanov) – Nikolics.
Mezőkövesd Zsóry FC: Szappanos –
Eperjesi, Neszterov, Pillár, Silye – Kar-
nyickij (72. Nagy D.), Meszhi – Pekár
(75. Farkas D.), Cseri (65. Vajda S.),
Besirovic – Zivzivadze (72. Jurina).

Fotó: Mol Fehérvár FC

A Honvéd kapusa, Thomas Tujvel 11-est véd a hosszabbítás
utáni csatában Fotó: MTI/Illyés Tibor

czimbalmos Ferenc Attila 
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Magyar kupa: Fehérvári döntetlenjével 
először döntős a Mezőkövesd



A koronavírus pusztítása
szörnyű lehet Afrikában, ezért
Európának is a határokon át-
nyúló választ kell adnia rá –
nyilatkozta a minap az Euró-
pai Parlament fejlesztési
szakbizottságának elnöke,
Tomas Tobé, az Európai Nép-
párt (a kereszténydemokra-
ták) képviselőcsoport tagja.

Miközben a világ a COVID–19
ellen küzd, az EU segélycsomagok-
kal segíti a legkiszolgáltatottabb or-
szágokat, hogy megelőzhessék a
mélyebb egészségügyi és szociális
válságot. A fejlődő országok egész-
ségügyi rendszerei nincsenek olyan
helyzetben, hogy hatékonyan felve-
hessék a harcot a koronavírus-jár-

vánnyal, figyelmeztetett az EP fej-
lesztési szakbizottsága. Az EU szá-
mos módon támogatja a
tagországokat a vírus elleni küzde-
lemben, de a világjárvány határo-
kon túllépő válaszlépéseket és
együttműködést kíván a nemzetközi
színtéren.

Tomas Tobé, az EP fejlesztési
szakbizottságának elnöke a képvi-
selők kérdéseire is válaszolt.

Kifejtette: az EU azért indította el
a 20 milliárd eurós „Európa együtt”
csomagot, mely egyesíti az EU és a
tagállamok erőforrásait, hogy kie-
melten segítse Afrika országait és
az EU szomszédságában lévőket,
segítséget nyújtson Ázsiának, a
csendes-óceáni térségnek, Latin-
Amerikának és a Karib-szigeteknek
is. A beruházások zöme már létező
programokból származik, a többi a

tagállamok és pénzintézmények be-
fizetéseiből.

A Parlament örült az IMF dönté-
sének, amivel a szegényebb orszá-
goknak nyújt adócsökkentést, és
más nemzetközi adományozókat is
felszólított, hogy tegyenek hasonló
lépéseket.

Az alábbiakban a felvetett kérdé-
sek közül tallózunk.

– Eleget segít az EU a határain
kívüli országoknak a koronavírus
elleni küzdelemben?

– Igen és nem. Igen, az „Európa
együtt” révén koordináljuk a 20
milliárd eurós támogatást, de azt is
biztosítanunk kell, hogy a tagálla-
mok fokozzák fellépésüket, mivel
új pénzforrásokra van szükségünk.
Az EU-nak össze kell hangolnia a
lépéseket és biztosítania kell, hogy
valóban elérjük a leginkább rászo-

rulókat. Afrikában sok országban
valószínűleg nem jelentik az esetek
többségét, ezért nagyon gyorsan
kell cselekednünk.

– Csökkentheti az az EU harma-
dik országoknak nyújtott segítségét,
hogy itthon is komoly kihívásokkal
kell szembenéznünk?

– Nem. Azt hiszem, mindenki
megérti, hogy ez a helyzet minden-
kit érint. Ez a világjárvány nem is-
meri a határokat, mindenütt
cselekednünk kell. Egyértelmű,
hogy Afrikában óriási a kihívás, az
emberek kiszolgáltatottabbak, az
egészségügyi rendszer sok állam-
ban nem elég jó, nincs elég kórházi
ágy.

A szolidaritás szellemében bizto-
sítanunk kell, hogy mindent megte-
szünk az emberi életek megmentése
érdekében. Bizonyos szempontból

ez az európai érdek is, mivel nem
akarjuk, hogy a járvány második és
harmadik hulláma Európába érkez-
zen a szomszédos országokból.

– Március elején ismertette a Bi-
zottság új EU–Afrika-stratégiáját.
Ez még releváns a világjárvány ide-
jén?

– Úgy gondolom, hogy abszolút
releváns, mivel rámutat arra, hogy
új partneri viszonyt kell kiépítenünk
Afrikával, amelyben hátrahagyjuk
az adományozó–kedvezményezett
perspektívát. Sok afrikai országot
inkább partnerként kell kezelnünk.
A koronavírus okozta globális gaz-
dasági válság is az új stratégia fon-
tosságát mutatja.

A legfontosabb dolog, hogy va-
lóban megvalósuljon ez a partner-
ség. Remélhetőleg októberben lesz
egy EU–Afrika-csúcstalálkozó, az
Európai Parlament már dolgozik a
stratégiához kapcsolódó álláspont-
ján – jelentette ki Tobé.

(Forrás: Európai Parlament-
hírek)
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Online rendszert indít el kína a koronavírus
terjedésének előrejelzésére

Online rendszert indít el Kína az új koronaví-
rus globális terjedésének előrejelzésére –
adta hírül a Hszinhua kínai állami hírügynök-
ség a projektet vezető kutatók közlésére hi-
vatkozva.

Az északnyugat-kínai Kanszu tartomány székhe-
lyén található Lancsou Egyetem innovációs központ-
jának kutatói által kidolgozott rendszer hétfőtől
kezdve 30 napon át jelzi előre, hogy a világ 180 or-
szágában naponta hány újabb fertőzéses eset bukkan-
hat fel. Az előrejelzéshez olyan tényezőket is
figyelembe vesznek, mint az éghajlati és környezeti
körülmények, a népsűrűség, valamint a helyi kor-
mányzatok által alkalmazott járványügyi óvintézke-
dések – mondta Huang Csien-ping, a központ
igazgatója.

A rendszert három hónap alatt fejlesztették ki a
meglévő, regionális járvány-előrejelzési modell alap-

ján. A kutatók megfigyelései szerint az új koronavírus
a leghatékonyabban 5 és 15 Celsius-fok között terjed,
a világszerte észlelt fertőzéses eseteknek ugyanis 
mintegy 60 százalékát regisztrálták ebben a hőmér-
sékleti tartományban.

A rendszer a műholdak által jelzett nitrogén-dioxid-
szintet is számításba veszi, az ugyanis a járványügyi
óvintézkedések hatásait tükrözi a kutatók szerint. „A
nitrogén-dioxid a járművek és a gyárak kibocsátásából
származik, így a levegőben található szintjének drasz-
tikus csökkenése azt jelzi, hogy kisebb a forgalom, és
kevesebb emberi érintkezés történik” – fogalmazott
Huang.

A szakértők szerint az előrejelzésre nem csupán
az új koronavírus okozta Covid–19 nevű betegség
kezelése miatt van szükség, hanem a különböző óv-
intézkedésekkel kapcsolatos döntések miatt is.
(MTI)

Az amerikai kormányzat kilép 
a Nyitott Égbolt szerződésből

Donald Trump amerikai elnök bejelentette,
hogy az amerikai kormányzat felmondja a
Nyitott Égbolt szerződést.

Az amerikai elnök a döntését azzal indokolta, hogy
„Oroszország nem tartotta tiszteletben” az egyez-
ményben foglaltakat. „Mindaddig, amíg nem tartják
tiszteletben, kivonulunk az egyezményből” – jelentette
ki az elnök a Fehér Ház Rózsakertjében újságíróknak.

Trump ugyanakkor nem zárta ki a szerződés újra-
tárgyalásának lehetőségét. „Szerintem az fog történni,
hogy mi kivonulunk, és ők kérni fogják az újratárgya-
lást” – fogalmazott, hozzátéve, hogy megítélése sze-
rint kiválóak az amerikai–orosz kapcsolatok.

A Nyílt Égbolt szerződést 1992 tavaszán írták alá
és 2002-ben lépett életbe. A több mint 30 aláíró állam
között van az Egyesült Államok mellett Kanada,
Oroszország, Ukrajna, az Egyesült Királyság vagy
Lengyelország és Magyarország is. A szerződésben
résztvevők arra vállalnak kötelezettséget, hogy köl-
csönösen megnyitják egymás számára a légterüket, s
engedélyezik a fegyvertelen megfigyelő repülőgépek
átrepülését. A megfogalmazott cél a katonai tevékeny-
ség átláthatóságának biztosítása és ezzel a bizalom
erősítése. Elemzők szerint ez a szerződés az európai
biztonság garantálásának egyik eleme.

Az amerikai diplomácia irányítója, Mike Pompeo
csütörtök délután közleményben tudatta, hogy az
amerikai kormány kilépése a Nyitott Égbolt szerző-
désből pénteken lép életbe. A külügyminiszter leszö-
gezte, hogy Trump elnök nemzetbiztonsági
stratégiájának elsődleges célja az amerikai nép, az
amerikai életforma, valamint az amerikai nemzet biz-
tonságának védelme. „Az Egyesült Államoknak a kor
realitásait szem előtt tartva, éles szemmel kell vizs-
gálnia bármilyen egyezményt, felmérve, hogy vajon
továbbra is az Egyesült Államok érdekeit szolgálja-
e” – fogalmazott Pompeo, majd leszögezte, hogy
„alapos megfontolások után” az amerikai kormányzat
arra a megállapításra jutott, hogy az Egyesült Álla-

moknak többé már nem érdeke, hogy részt vegyen a
Nyitott Égbolt egyezményben. A külügyi közlemény
előtt Robert O’Brien nemzetbiztonsági tanácsadó is
kommünikét tett közzé. O’Brien azt emelte ki, hogy
az Egyesült Államok „nem marad továbbra is olyan
nemzetközi szerződések aláírója, amelyeket a szerző-
dés más aláírói megsértenek, s amelyek nem szolgál-
ják az amerikai érdekeket”.

Jonathan Hoffman, a védelmi minisztérium szóvi-
vője csütörtökön, még Donald Trump bejelentése
előtt, azt hangsúlyozta, hogy Washington álláspontja
szerint Oroszország nem tesz eleget a szerződésben
foglaltaknak. A szóvivő úgy fogalmazott: a Trump-
kormányzat elkötelezett szerződésben vállalt kötele-
zettségei iránt, de most, „a hatalmi versengések
korában olyan szerződéseket támogat”, amelyek min-
den oldal számára előnyösek és minden fél felelős-
ségteljesen eleget tesz vállalt kötelezettségeinek.

Az amerikai sajtóban már tavaly ősszel megjelen-
tek értesülések arról, hogy Donald Trump elnök elé-
gedetlen a Nyitott Égbolt szerződéssel. Idén áprilisban
a képviselőház és a szenátus külügyi bizottságai és
fegyveres erőkkel foglalkozó bizottságai egyaránt le-
velet írtak Trumpnak, amelyben bírálatukat fogalmaz-
ták meg azért, mert az elnök a világjárvány közepette
„lebegteti’ a kivonulást a Nyitott Égbolt szerződésből.

A kongresszusi politikusok levelükben rövidlátó-
nak és felelőtlennek minősítették a szerződés várható
felmondását. Kifejtették, hogy ezzel a lépéssel 
Washington aláássa az Egyesült Államok és európai
partnerei szövetségét, kivált, hogy az európai szövet-
ségesek e szerződés okán vonhatják felelősségre
Oroszországot az esetleges katonai tevékenységéért a
térségben.

A Trump-kormányzat egyébként már korábban ki-
vonult a közepes hatótávolságú nukleáris erőkről
szóló szerződésből (INF) is, és új feltételeket támasz-
tott az Oroszországgal érvényben lévő új START-
szerződés megújításához is. (MTI)

165 új koronavírusos 
megbetegedést igazoltak 

Romániában

A legutóbbi tájékoztatás óta
165 új koronavírusos megbe-
tegedést igazoltak Romániá-
ban, és ezzel 18.594-re nőtt a
fertőzöttek száma – közölte
szerdán az Agerpres hír-
ügynökséggel a Stratégiai
Kommunikációs Csoport
(GCS). 

A fertőzöttek közül 12.162-t gyó-
gyultnak nyilvánítottak és kienged-
tek a kórházból. Jelenleg 198
beteget ápolnak az intenzív terápiás
osztályon. Ez idáig 1219, koronaví-
russal összefüggésbe hozható 
halálesetet regisztráltak Romániá-
ban.

Változatlanul Suceava megyében
és Bukarestben van a legtöbb koro-
navírusos beteg, 3465, illetve 1862.
Jelenleg 4935 személy van hatósági
karanténban, 82.655-en pedig ott-
honi elkülönítésben, orvosi megfi-
gyelés alatt – tájékoztatott a GCS.
Mindeddig 397.563 koronavírus-
tesztet végeztek az országban. Az
elmúlt 24 órában 402 hívást regiszt-
ráltak a 112-es egységes segélyhívó

számon és 1093-at az állampolgá-
rok tájékoztatására létrehozott zöld-
számon (0800.800.358). 

Az elmúlt 24 órában 181 bírságot
rótt ki a rendőrség és a csendőrség
összesen 142.400 lej értékben a
2020/55-ös törvényben rögzített, a
COVID-19-világjárvány enyhíté-
sére és leküzdésére irányuló intéz-
kedések megszegése miatt.
Ugyanebben az időszakban két
ügyben indítottak eljárást az illeté-
kes belügyi szervek a betegségek
leküzdésének meghiúsítása miatt.

Maros megyében május 27-ig
670 személy esetében igazolódott
be a koronavírus-fertőzés, 546 sze-
mélyt gyógyultnak nyilvánítottak és
kiengedtek a kórházból. 

A megyei közegészségügyi igaz-
gatóság adatai szerint jelenleg 5535
személy van otthoni elkülönítésben,
hatósági felügyelet alatt, intézmé-
nyes karanténban 132, 42 személy
fertőzés gyanúja miatt kórházban
van. Eddig 64, koronavírus-fertő-
zéssel diagnosztizált személy hunyt
el Maros megyében. 

A határokat nem ismerő vírus ellen együtt kell megvívni a harcot
A járvány szörnyű pusztítást végezhet Afrikában 

Mózes Edith

Fotó: Nagy Tibor

Földrengés volt 
Buzău megyében

A Richter-skála szerinti 3,4-es erősségű földrengés volt a keddről szer-
dára virradó éjszaka, 1.28 órakor Buzău megyében, Vrancea szeizmikus
térségében. Az országos földfizikai intézet tájékoztatása szerint a föld-
mozgás 110 kilométeres mélységben történt, Brassótól 75, Ploieşti-től 78,
Brăilától 115, Bákótól 116, Bukaresttől 129 kilométerre. Májusban eddig
18 földrengést jegyeztek Romániában, ezek a Richter-skála szerinti 2,1
és 4,2 közötti erősségűek voltak. Az év eddigi legnagyobb, 5,2-es erős-
ségű földrengése január 31-én következett be Vrancea megyében. 
(Agerpres)



MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK: külső műanyag/alumí-
nium redőnyöket, szalagfüggönyöket,
harmonikaajtókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(7505)

VÁLLALUNK festést, vakolást,
bádogosmunkát, szigetelést, tetőjavítást,
tetőkészítést stb. Saját anyagunkkal is
dolgozunk.  Nyugdíjasoknak  18%
kedvezmény. Tel. 0752-828-789, 0790-
081-572. (7467)

TETŐFEDŐ KFT. Baja van a tetővel?
Ázik be a háza? Minőségi munkát
szeretne? Ha minőségi munkát sze-
retne, akkor válasszon minket! Cé-
günk garanciás munkát vállal. Tel.
0742-344-119. (7564-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést, tetőjaví-
tást, teraszkészítést, szigetelést, fes-
tést. Tel. 0757-186-299. (7481-I)

TÁRSKERESÉS

LAKÁSSAL rendelkező, 47 éves, jó-
képű fiatalember barátnőt keres 40
éves korig, komoly kapcsolat céljából.
Tel. 0726-942-621. (7585)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk május
28-án a legdrágább édesanyára
és szerető szívű nagymamára, az
adorjáni születésű BERECKI
MARGITRA halálának első évfor-
dulóján. 
„Elment tőlünk, mint a lenyugvó
nap, de szívünkben él és örökre
ott marad.”
Szomorú szívű leánya: Gitta,
veje: Jocó, unokája: Barni és csa-
ládja. (sz-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a drága jó férj, édesapa, nagy-
tata, 

KISS ALBERT  
(Kiss Bici) 

a Metalotehnica  volt igazgatója, 
május 26-án,  életének  82. évé-
ben csendesen megpihent. 
Temetése május 28-án du. 2 óra-
kor lesz a református temetőben.
Szívünkben él és örökké élni fog. 

A gyászoló család. (sz-I)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

FESTŐ,CSEMPÉZŐ,KŐMŰVESSZAKEMBERT alkalmazok.
Tel. 0758-954-729. (7542)
MAROSVÁSÁRHELYICÉG hollandiai munkapontra alkalmaz
ÁCSOKAT, ASZTALOSOKAT. Elvárásaink: tapasztalat, pozitív hoz-
záállás, jogosítvány. Amit ajánlunk: 15 eurós órabér. Érdeklődni a kö-
vetkező telefonszámon lehet: 0762-986-532. (64775-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat
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A zernyesti medvepark
június 2-ától ismét látogatható 

Június 2-án újra
megnyitja kapuit a
turisták előtt a zer-
nyesti medverezer-
vátum, a fizikai
távolságtartás sza-
bályainak tisztelet-
ben tartásával. Egy
hete már a Bodza-
vámon (Vama Buză-
ului) található
bölényrezervátum
is látogatható.

A zernyesti medve-
park Facebook-oldalán
közölte, hogy június 2-
ától ismét megtekinthe-
tők a rezervátumban élő
medvék, de a járvány-
ügyi óvintézkedésekre
való tekintettel csak naponta három időpontban – reg-
gel 9-kor, 10-kor és 11-kor – lehet belépni a park te-
rületére, egyszerre maximum 20 személynek (az
idegenvezetőn kívül). 

A létesítmény által működtetett ajándékboltba egy-
szerre csak egy család vagy egy, ugyanazon járművön
érkezett csoport tagjai léphetnek be, az ismeretter-
jesztő filmet pedig ezentúl nem beltéri, hanem kültéri
nézőtérről lehet követni. 

A látogatók csak külterületen sétálhatnak, a köte-
lező távolság betartásával. 

A park vezetősége azt javasolja a turistáknak, hogy
előre, online vásároljanak jegyet, elkerülve ezzel a
sorban állást, illetve annak veszélyét, hogy a hely-
színre érkezve nem nyernek bebocsátást.

A bodzavámi bölényrezervátumot május 16-án nyi-
tották meg. Itt a turisták négy, a szükségállapot ideje
alatt született bölényborjút is megtekinthetnek.
(Agerpres)

Borrell: határozottabb 
kína-stratégiára van szüksége az EU-nak

Mivel egyre több jel mutat arra, hogy a glo-
bális hatalom központja az Egyesül Államok-
ból keletre tevődik át, az Európai Uniónak az
eddiginél sokkal határozottabb stratégia ki-
alakítására van szüksége Kínával kapcsolat-
ban – jelentette ki Josep Borrell, az Európai
Unió (EU) kül- és biztonságpolitikai főképvi-
selője hétfőn, a német nagykövetek szokásos
éves konferenciáján elmondott beszédében.

„A szemünk előtt zajlik, amiről az elemzők régóta
beszélnek”, az Egyesült Államok vezető szerepének
végét, és egy ázsiai vezetésű század kezdetét jósolva
– emelte ki online elmondott beszédében az uniós dip-
lomácia vezetője.

Véleménye szerint a koronavírus okozta világjár-
ványt fordulópontnak lehet tekinteni a gazdasági, biz-
tonsági és technológiai szempontokat jelentő globális
hatalom nyugatról keletre történő áthelyeződését ille-
tően. A két oldal közötti döntés növekvő nyomást gya-
korol az unióra – hangsúlyozta.

Az Európai Uniónak saját érdekeit és értékeit kell
követnie, és el kell kerülnie, hogy az egyik vagy a
másik oldal eszközévé váljon. Kína egyre erősebb és
magabiztosabb, növekedése lenyűgöző és tiszteletet

vált ki, ugyanakkor számos kérdést is felvet és bizo-
nyos területeket tekintve félelmet kelt. A Brüsszel és
Peking közötti kapcsolatoknak a bizalmon, az átlátha-
tóságon és a kölcsönösségen kell alapulnia, ez azonban
nem mindig volt és van így – figyelmeztetett.

Az EU-nak „csak akkor van esélye” Kínával szem-
ben, ha közös és átfogó megközelítést alkalmaz.
Ennek érdekében határozottabb stratégiára van szük-
ség Kínával összefüggésben az unió sebezhetőségé-
nek és különböző természetű függőségének
kezelésére. Emellett jobb kapcsolatokat kell ápolni a
demokratikus Ázsia többi részével. Több figyelmet és
energiát kell fektetni az Indiával, Japánnal, Dél-Ko-
reával és más országokkal folytatott együttműködésre
– tette hozzá.

Borrell kijelentette: az uniónak őszinte vitára van
szüksége arról is, hogyan viszonyuljon egy olyan
Oroszországhoz, amely kihívást jelenthet a közös eu-
rópai biztonságra nézve. Az Oroszországgal szembeni
határozottság és a szankciókat illetően egyensúlyra,
számos, főként gazdasági területeket érintő kérdést te-
kintve pedig jobb megértésre és bizalomépítésre van
szükség – tette hozzá az uniós kül- és biztonságpoli-
tikai főképviselő. (MTI)

Akoronavírus-fertőzésveszélymiattkialakultrendkívüliegészség-
ügyihelyzetrevalótekintettelfelhívjukhirdetőinkfigyelmét,hogy

hirdetéseketfeladhatnak
aszerkesztőségben ésanepujsag.roweboldalonlevő

onlinefelületenis,vagybeküldhetike-mailen
areklam@e-nepujsag.rocímre.

Érdeklődni a 0265/268-854-es vagy 0742-828-647-es telefonszámon, 
9–14 óra között. 

Hirdetőink figyelmébe!

Forrás:  authentic-romania.com



A pláza új be- és kijáratot kap a Kolozsvár felől
érkező forgalom közvetlen becsatornázására, de ki-
bővítik a bevásárlóközpont saját úthálózatának ka-
pacitásait is. A fejlesztésnek köszönhetően a
Promenada Mall látogatóinak kevesebbet kell a du-
góban tölteniük, a közeli városokból érkezők is
könnyen megközelíthetik majd a parkolót.

Kétszer két sávon válik egyszerűen megközelít-
hetővé a Promenada Mall a körforgalom bővítésé-
nek köszönhetően. A 2019 novemberében kezdődő
beruházás eredményeképpen a bevásárlóközpont
úthálózatát két új szakasszal egészítik ki, így a vá-
sárlók elkerülhetik a reggeli, délutáni és hétvégi
csúcsforgalmat. 

„A beruházás rengeteg időt spórol meg a bevá-
sárlóközpont látogatóinak, de emellett nagyon sok
más előnye is lesz mindenki számára, aki a kör-
nyéken halad át. Azoknak, akik az ingatlan előtti
főutat használják, nem kell többé sok időt tölteniük
a zsúfolt utakon, a parkolóba érkező vagy onnan
távozó autók feltorlódó forgalma miatt. Segíteni
fogja a tömegközlekedést is, ráadásul a tűzoltók,

mentők is gyorsabban érhetik el a főúton a célál-
lomásukat. A látogatók így kényelmesebben köze-
líthetik meg a Promenada rendezvényeit is, nem
tartja őket vissza a hatalmas forgalom és a dugóban
eltöltött hosszú percek” – mondta el Bianca Cojoc,
a bevásárlóközpont menedzsere. 

A beruházásnak három fontos eleme segíti a
csomópont forgalmának felgyorsítását. Kibővítik
a bevásárlóközpont be- és kijáratához kapcsolódó
főutat, így a pláza látogatóinak nem kell áthalad-
niuk rajta, az új kihajtóág ugyanis lehetővé teszi a
plázából a város felé a közvetlen továbbhaladást.
Ezenkívül az épület új, a körforgalomtól független
behajtóágat kap a Kolozsvár felől érkező forgalom
közvetlen becsatornázására, valamint a bevásárló-
központ saját, főúttal összekapcsolt kijárata is se-
gíti majd a forgalom terelését.

A bevásárlóközpont előtti csomópontot a maros-
vásárhelyi önkormányzattal együttműködve 
bővítik ki, a beruházás várhatóan 2020 júniusára
készül el.

(x)
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TÁJÉkOzTATÓ
Tisztelt páciensek!
Az MCA Health Care orvosi laboratórium folyamatosan a be-

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

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

Kevesebb utazással és várakozással válik
elérhetővé a Promenada Mall


