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Folytatnák a gazdaságfejlesztést
Szijjártó Péter külügyminiszter a stratégiai célok megvédéséről beszélt

ROSTÁS SZABOLCS

Villámlátogatást tett a hétvé-
gén a kincses városban Szij-
jártó Péter külgazdasági és 

külügyminiszter, aki az RMDSZ ve-
zetőségével folytatott megbeszélést 
a szövetség Majális utcai székházá-
ban. A magyar diplomácia vezetője 
a Kelemen Hunor RMDSZ-elnökkel 
tartott pénteki sajtótájékoztatón 
természetesnek nevezte, hogy a ko-
ronavírus-járvány adta rendkívüli 
körülmények közepette is ellátogat 
Kolozsvárra, szerinte ugyanis a 
román–magyar kapcsolatok, vala-
mint az anyaország és a határon túli 
magyarok közötti viszony egyaránt 
messze túlmutat a kór terjedése je-
lentette helyzeten. 

Szijjártó elmondta, az elmúlt 
napokban nem fogalmazódott meg 
olyan kérés román oldalról, amit a 
magyar fél ne teljesített volna. Emlé-
keztetett, hogy a magyar hatóságok 
lehetővé tették a nyugat-európai 

országokból hazatérő román állam-
polgárok számára, hogy a kijelölt 
útvonalon átjussanak Magyarorszá-
gon. Cserében azt kérték a román 
hatóságoktól, hogy ez semmiképp 
ne járjon a Magyarország területén 

kialakuló tumultussal, közlekedési 
dugóval. Szijjártó sajnálattal állapí-
totta meg, hogy ebből a szempontból 
nem teljesen pozitívak a magyar fél 
tapasztalatai, 15-20 kilométeres so-
rok is kialakultak Magyarország és 

Románia határszakaszán a román 
határőrök eljárásai miatt. 

Szijjártó Péter kihangsúlyozta a 
kölcsönös lojalitás, tisztelet és segít-
ségnyújtási szándék fontosságát ro-
mán–magyar viszonylatban a jelen-
legi rendkívüli helyzetben. Ebben a 
tekintetben ugyanakkor felrótta a ro-
mán hatóságoknak, hogy miközben a 
magyar fél igyekezett a román állam-
polgárok segítségére sietni, Bukarest 
újabb alkalmat talált a magyar szim-

bólumhasználat miatti büntetésre. 
„Ha személyesre venném, akár hátba 
szúrásnak is tekinthetném, hogy ami-
kor Bogdan Aurescu külügyminiszter 
a román állampolgárok átuzatásának 
biztosítására kért, a román kormány 
másik szerve azért rótt ki büntetést 
Antal Árpádra, Sepsiszentgyörgy 
polgármesterére, mert a magyar nem-
zeti szimbólumot használta a magyar 
nemzeti ünnepen. Jó lenne ezeket 
a helyzeteket elkerülni” – hangzott 
a magyar diplomácia vezetőjének 
bírálata. A külgazdasági és külügy-
miniszter szerint a magyar gazdaság 
Európa élvonalába illő teljesítményt 
nyújtott az elmúlt években, ami jó 
alap arra, hogy a nehéz időket is sike-
rüljön átvészelni. „Meg kell védeni a 
stratégiai céljainkat, beleértve a hatá-
ron túli magyarság megerősítését. Ha 
túl leszünk ezen a nehéz időszakon, 
készen állunk az Erdélyben zajló gaz-
daságfejlesztési program következő, 
a Partiumot célzó pályázati körének 
az előkészítésére” – vetítette előre Ko-
lozsváron a tárcavezető, hozzátéve: a 
magyar kormány készen áll az erdélyi 
és székelyföldi gazdaságfejlesztési 
program folytatására. 

Szijjártó Péter és Kelemen Hunor

◂   FORRÁS: MTI  /  KISS GÁBOR

– Mi volt az első és legfonto-
sabb intézkedés, amit a járvány-
védelem érdekében tettek meg?

– Elővigyázatosságból a Norada 
Rt. vezetősége úgy döntött, hogy 
négynapi munkaprogram leállítását 
eszközöli március 16-ával kezdődő-
en, az alkalmazottak egészségének 
védelme és a vírus terjedésének 
megelőzése érdekében. Ez időszak 
alatt teljes fertőtlenítést végeztünk 
a vállalatunk területén, egy szakcég 
segítségével.

– A napi rutint hogyan befo-
lyásolták ezek az intézkedések? 

– A személyszállító vállatokat 
felkértük, hogy kollégáink szál-
lítása előtt a járművek legyenek 
teljesen fertőtlenítve, és ezt a 
sofőrök kötelesek igazolni. A No-
rada Rt. betartja a hatóságok min-
den előírását a vírus terjedésével 
kapcsolatosan. A reggeli program 
kezdése előtt testhőmérsékletet 
ellenőrzünk a bejárati ajtónál, utá-
na mindenki köteles kezet mosni, 

belépés után. A munkaprogramot 
úgy állítottuk be, hogy az alkalma-
zottak 60-70 százaléka jön dolgoz-
ni, hogy elkerüljük a zsúfoltságot, 
a buszok különböző időpontban 
érkeznek. Az ebédlőt és mosdókat 
rendszeresen fertőtlenítjük.

–  A cég székhelyére külső 
személyek is bejárnak. Ők mi-
lyen szabályoknak kell megfe-
leljenek?

– Az idegeneket is csak ugyan-
azokkal a feltételekkel engedjük be 
a gyárba, mint alkalmazottainkat, 
vagyis testhőmérséklet-mérés és kö-
telező kézfertőtlenítés után.

– Hogyan, mikor tájékoztat-
ták alkalmazottaikat a kialakult 
helyzetről?

– Minden alkalmazottunkat fel-
kértük, hogy töltsön ki egy nyilat-
kozatot, hogy az utolsó időszakban 
nem volt kapcsoltban külföldről 
érkezett személlyel, aki veszélyez-
tetett zónából érkezett. Felhívjuk 

alkalmazottaink fi gyelmet, hogy ez 
az intézkedés továbbra is érvényes, 
vagyis ha a jövőben kerül kapcso-
latba külföldről érkezett személy-
lyel, azt is köteles jelezni felénk. 

Az ilyen esetekben megkérjük kol-
légáinkat, hogy ne jelenjenek meg 
a vállalatunk székhelyén. Megelőző 
lépésként felhívtuk minden kollé-
gánk fi gyelmét a jelenlegi COVID-19 

vírusfertőzés veszélyeire, és tuda-
tosítottuk a megelőzés fontosságát, 
annál is inkább, mivel mi egy nagy 
közösség vagyunk.
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F I Z E T E T T  T A R T A L O M

A vállalkozás, amely a közösség biztonságára is figyel
• A több száz alkalmazottuk és a helyi közösség 
iránt is felelősséget éreznek, ezért a székelyudvar-
helyi Norada Rt. vezetősége időben elkezdte a jár-
ványvédelmi intézkedések végrehajtását. Az általuk 
megtett lépésekről, stratégiájukról Mihály János 
vezérigazgatót kérdeztük.

• A magyar kormány készen áll arra, hogy a járványügyi helyzet véget értével folytassa 
a határon túli magyarok támogatását szolgáló gazdaságfejlesztési programot – szögezte 
le pénteki kolozsvári látogatása során Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter 
bírálta a román hatóságokat a magyar jelképhasználat ismételt büntetése miatt.




