
Székelybere községben az országos településfejlesztési
program keretében sikeresen pályáztak négy iskola teljes új-
jáépítésére. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag négy új iskola
lesz a községben. 

A községvezető, Benedekfi Csaba szerint a kis településeken található
iskolákról és óvodákról van szó, ahol gyakorlatilag egy helyen vannak
az I–IV. osztályok és az óvodák: Berekeresztúron, Székelyberében, Sep-

rődön és Nyárádszentimrén. „Mindenhol folynak a munkálatok, négy is-
kola teljesen újjáépül, öltözőkkel, mosdókkal, fűtéssel, vagyis mindennel
ellátva, ami megfelel a mai szabványoknak.” 

Zárójelben tette hozzá, hogy a tapasztalat szerint Erdély-, de egész
Románia-szerte szakemberhiány van, nagyon ritka az építkezésben a ko-
moly vállalkozás. „Nagyon nehéz emiatt a kivitelezés, ezt több polgár-
mester-kollégám is megtapasztalta, akadozva bonyolódnak le a licitek,
sok az óvás, folyamatos a civakodás, az átiratozás oda-vissza. Nagyon
lassan mennek ezek a dolgok” – vonta le a következtetést.

23 millió eurós „biztonság”

A minap terjedt el a hír, miszerint a koronavírus-járvány alatt va-
lakik több európai parlamenti képviselő irodájából értékes tárgyakat
loptak el. A lopássorozat majdnem száz EP-képviselőt érintett. Az
történt, hogy az elmúlt hat hétben – miután David Sassoli, az EP el-
nöke a koronavírus-válság miatt elrendelte a brüsszeli központ le-
zárását, és arra kérte a képviselőket, hogy otthon dolgozzanak –, a
lezárt irodákból asztali számítógépek, laptopok tűntek el, és készpénz
is. Legkevesebb 50 laptopnak, táblagépnek és egyéb eszköznek ve-
szett nyoma. Erről azonban nem tájékoztatta az EP-tagokat a biz-
tonsági szolgálat.

Az Európai Parlament szóvivője szerint az első esetet még ápri-
lisban jelentették, azt viszont nem tudni, hogy azóta miért nem derült
még ki semmi az ügyről. Annyi biztos, hogy az ajtózárakon nem ta-
láltak külsérelmi nyomokat… Közben kiderült, hogy az elmúlt évek-
ben is történtek hasonló esetek. A mostani helyzet egyesek szerint
világosan bizonyítja, hogy nem a vendégek, hanem a karbantartó
személyzet körében kellene intézkedni. Voltak, akik a három évvel
ezelőtt a nyári szünetben történt lopás után teljes kivizsgálást kértek,
ám a nyomozással akkor sem jutott semmire az Európai Parlament
biztonsági szolgálata, annak ellenére, hogy minden folyosó be van
kamerázva, és az irodaépületekbe belépőket egyesével regisztrálják.

Mózes Edith
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Mózes Edith

Az óvások nyomán
javultak
az eredmények
Megközelítőleg két százalékkal nőtt
mind országos, mind megyei szinten a
sikeresen érettségiző diákok száma a
fellebbezések feldolgozását követően.
____________4.
Oázis
Nyárádszereda
szomszédságában
A több hónapos bezártság után igazi
oázisnak bizonyult a kisgyerekes csa-
ládok számára a Nyárádszereda
szomszédságában immár két hétvé-
gén megszervezett levendulafesztivál-
lal egybekötött családi hétvége.
____________5.
Ha remény sincs
az élmény-
vonatozásra
Mivel a kisvasút újraindítása nem járt
sikerrel, a pálya az utóbbi két évtized-
ben igen megrongálódott, a sínek, a
talpfák eltűntek, a vasúti töltést sok
helyen elmosta a víz, vagy elterítették,
az az ötlet született, hogy nyomvona-
lán kerékpárutat alakítsanak ki.

____________7.

Épül a berekeresztúri iskola... Székelyberei vendégoldal a 6. oldalon Fotó: Nagy Tibor 

Sikeresen pályáztak Székelyberében

Négy iskola épül újjá



A Hagyományok Háza hetedik alkalommal szer-
vezi meg az országos fiatal népi ékszerkészítők
tehetséggondozó táborát a Nemzeti Tehetség
Program támogatásával, a találkozó által már
közel száz fiatal tehetség juthatott táborozási le-
hetőséghez. Idén Tápiószentmártonon, augusz-
tus 10-14. között rendezik a programot.
Jelentkezőket az egész Kárpát-medencéből vár-
nak.

Az országos fiatal népi ékszerkészítők tehetséggondozó
táborának célja annak bemutatása, hogyan lehet átmenteni,
beilleszteni a népi ékszereket a XXI. század viseletkultú-
rájába. A hagyományos sárközi ékszerek készítése mellett
idén tanácsadással egybekötött foglalkozásokat is tervez-
nek. Ezen a résztvevők az ékszerkészítés és -tervezés kü-
lönböző technikájának elsajátításával is gazdagodhatnak. 

A táborban való részvétel pályázathoz kötött. 14-25 év
közötti kézművesek pályázhatnak – legyenek akár tanulók,
egyetemi hallgatók, egyéni alkotók vagy népi iparművé-
szek. Pályázni három tárggyal vagy kollekcióval lehet, ami
mellé egy egyoldalas motivációs levelet kell csatolni, és ki
kell tölteni a Hagyományok Háza honlapján található on-
line jelentkezési lapot.

A pályázók feladata új, egyedi, esztétikus ékszerek ké-
szítése, nem feltétel, de előnyt jelent a magyar népművé-

szet gazdag forma- és mintakincsének felhasználása. Fon-
tos, hogy az ékszerek használhatók, hordhatók legyenek,
feleljenek meg a kortárs divatnak és a gyöngyfűzés,
gyöngyszövés vagy gyöngyhímzés technikájával, esetleg
ezek kombinációjával készüljenek. A tábort augusztus 10-
14. között tartják meg Tápiószentmártonon, a részvételhez
július 10-éig lehet pályázni. 

A pályamunkákat postai úton várják a Hagyományok
Házába, az 1011 Budapest, Corvin tér 8. címre. Bővebb in-
formáció: https://hagyomanyokhaza.hu/hu/node/4760

IDŐJÁRÁS
Zápor várható
Hőmérséklet:
max.210C
min.140C

Ma APOLLÓNIA, holnap ELLÁK
napja.
ELLÁK: Attila hun uralkodó fiának,
Ileknek a nevéből származik, helytelen
olvasatban. A név eredete bizonytalan,
talán a germán Eicke, Eilke névből
származik. Ennél valószínűbb azon-
ban, hogy török eredetű, és azonos
tőről fakad a Jelek és Üllő nevekkel. 

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2020. július 6.

1 EUR 4,8365
1 USD 4,2843

100 HUF 1,3703
1 g ARANY 244,6054

Ellenőrzik
az óvintézkedések betartását

A július 3-i prefektusi rendelet értelmében a koronavírus-
járvány elleni higiéniai óvintézkedések betartását ellenőrző
vegyes csapatok alakultak a Belügyminisztériumhoz tartozó
Maros megyei intézmények és az ellenőrző hatáskörrel ren-
delkező más megyei intézmények képviselőiből. Az elkö-
vetkező két hétben a megye zsúfoltabb övezeteiben,
kereskedelmi központokban, közszállítási eszközökön, pi-
acokon, strandokon, uszodákban, vendéglátóipari egysé-
gekben zajlanak az ellenőrzések. A prefektúra közleménye
szerint a cél a járvány terjedésének megfékezése, a meg-
előzés, és nem a büntetés. A járványügyi óvintézkedésekre
vonatkozó szabálysértéseket a lakosság a 0800800165-ös
zöldszámon jelentheti. 

Nyári kamarazeneestek 
Júliusban szabadtéri előadásokon hetente többször is kö-
zönség elé lépnek a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia
művészei és meghívottai. 7-én, ma 19 órakor a Tiberius vo-
nósnégyes muzsikál a Teleki Téka udvarán. Műsoron:
Beethoven-, Csíky Boldizsár-, Brahms-, Bartók-művek. 9-
én, csütörtökön szintén 19 órakor Marosvásárhelyen, a For-
radalom utca 9. szám alatti Művészeti Szaklíceum udvarán
a filharmónia fúvós- és ütősegyüttese szórakoztatja a jelen-
levőket. Vezényel Remus Grama. Jegyek a filharmónia
jegyirodájában kaphatók kedden, szerdán és csütörtökön
10 és 13 óra között. A megmaradt jegyek (összesen nem
több mint 60 db) a hangverseny napján a helyszínen vásá-
rolhatók meg 18 és 18.30 óra között. A járványügyi óvintéz-
kedések érdekében a közönségnek az előadás kezdete
előtt egy fél órával kell megérkeznie. Rossz idő esetén a
hangversenyt egy későbbi alkalomra halasztják. A jegyek
az elmaradt hangverseny időpontjától számítva három
munkanapon belül válthatók vissza a filharmónia jegyirodá-
jában. A koncerteken kötelező a védőmaszk viselése. 

Szabadtéren a Csipkerózsika
A marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház július-
ban szabadtéri előadásokat tart a színház udvarán. Július
9-én, csütörtökön 18 órától a Csipkerózsika látható. Az elő-
adást 10-én, pénteken és 12-én, vasárnap 10 órától meg-
ismétlik. A helyek száma korlátozott. Telefonos foglalás
szükséges a 0740-566-454-es mobilszámon naponta 9-13
óra között. Maszkkal, kézfertőtlenítés után lehet belépni az
udvarra, a bejáratnál mérik a testhőmérsékletet. Hat év
alatti gyerekeknek a maszk viselése nem kötelező. A tele-
fonos foglalást követően a jegyek előadás előtt fél órával
válthatók ki. 

Vakációs gyermekprogramok 
A Forcamp Egyesület a Maros Megyei Múzeummal együtt-
működve július végéig minden hétköznap változatos vaká-
ciós programokra hívja a marosvásárhelyi gyermekeket. Öt
nap öt különböző tematika – tudományok napja, állatok és
növények napja, alkotó nap, kis íjászok és olimpiai játékok
napja – vár a résztvevőkre. Hétfőnként az egyesület szék-
helyén, a Mihai Viteazul utca 10. szám alatt, keddtől – pén-
tekig a várbeli Régészeti és Történeti Múzeum épületében
és udvarán zajlanak a foglalkozások 8.30-tól 16.30 óráig.
A helyek korlátozottak, a jelentkezéshez előzetes regiszt-
ráció szükséges. További tájékoztatás a 0755-625-679-es
telefonszámon kérhető. Iratkozás, bővebb információ:
https://www.nyaritaborok.ro/kepzes.php

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó 

7.,kedd
A Nap kel 

5 óra 38 perckor, 
lenyugszik 

21 óra 16 perckor. 
Az év 189. napja, 

hátravan 177 nap.

Megyei hírek

Ifjú ékszerészek
Július 10-éig meghosszabbították a jelentkezést

Szerdától kézbesítik
Gazdára leltek

a tárgynyeremények
A használt elektromos háztartási gépeket be-
gyűjtő országos hálózat (SNC) július elsejei
tombolahúzásának eredményeiről érdeklőd-
tünk. Mint írtunk róla, tárgynyereményeket
sorsoltak ki azok között, akiktől a júniusi kör-
nyezetvédő akció keretében elszállították a
régi, működésképtelen háztartási gépeket,
elektronikai berendezéseket. 

A július elsejei tombolahúzáson három darab Phi-
lips vasalót, két Tristar turmixgépet, két Candy mik-
rohullámú sütőt és egy Philips porszívót sorsoltak ki
a marosvásárhelyiek között. Moldovan József porszí-
vót, Böjte Éva és Uilacan Elena mikrohullámú sütőt,
Muntean Maria, Szász Zsolt és Antal Károly vasalót,
Berecki Ibolya és Pop Ilie turmixgépet nyert. Az elekt-
ronikai hulladék begyűjtése folyamatos, és tombola-
nyeremény nélkül is arra ösztönzik a lakosságot, hogy
vegye igénybe azt a szolgáltatást, amely révén a lakás-
ból ingyenesen elszállítják a használt elektromos ház-
tartási gépeket és berendezéseket. A régi,
használhatatlan elektronikai eszközök elszállítása ér-
dekében a 0756-036-756-os vagy a 0741-754-708-as
telefonszámot hívhatják előzetes egyeztetés végett.

Gróf Bethlen Anikó
(1938–2020)

Örökre eltávozott városunk utolsó három évtizedének egyik nagy személyisége. Csendben, észrevétlenül, mint
ahogyan élt. Távoztával bezárt minket abba a heveny bánatba, hogy nem tudunk majd mit kezdeni a hiányával, és
abba a rendhagyó gondba, hogy mi legyen majd azzal a még felbecsületlen tárgyi hagyatékkal, amelyet – Erdély
múltjának egy szeletét igyekezvén menteni az utókor számára – élete során, nagy anyagi áldozatok árán, össze-
gyűjtött.

Rendkívüli élete volt. Látszólag nem élvezhette a sors kegyét, hiszen háromnegyed évszázadon át a mások se-
gítségére szorult egy pohár vízért, egy szippantásnyi friss levegőért is, a kegyetlen gyermekkori betegsége miatt
egyetlen ízülete működött: csak a bal keze hüvelykujját tudta mozgatni. De ez nem akadályozta meg abban, hogy
az első pillanattól kezdve, amikor a társadalmi viszonyok erre lehetőséget teremtettek, a mások, a rászorultak se-
gítségére sietve megszervezze és működtesse az általa tett alapítványt, gyógyszerhez juttatva a betegségtől szenve-
dőket, mankóhoz, járókerethez, kerekes székhez a mozgáskorlátozottakat, egy pluszfalathoz a nélkülözőket,
mesterséghez és a megélhetést segítő munkához a fogyatékossággal élők egy csapatát. Önmagát képezve öt nyelvet
beszélt. Sok tanítványa, akiknek tudását átadta, hálás azért, mert nyelvtanulás közben az életre is nevelte őket.
Áldott tehetsége volt az ecsetkezeléshez, a színek összhangjának felmutatásához.

De figyelme középpontjában mégis mindenkor Erdély állt, annak a közösségnek a sorsa, amelyhez, valamennyi
megpróbáltatása ellenére, szorosan, cselekvően kötődött. Pedig nem volt könnyű a 20. század második felében ma-
gyar grófivadéknak lenni Romániában, s ezt a születéssel kapott státust úgy megélni az ellenséges viszonyok között,
hogy közben meg ne hasonuljon, hogy a testét nyomorító ellehetetlenülés határán is bekapcsolódjon a világ min-
dennapi mozgásába, méltósággal, de határozottan irányítva a hozzá kötődő életszálakat, érzékenységgel, kíméle-
tességgel, ugyanakkor nemesi tartással viselve mindazt, ami egy bölcs nagyasszonynak kijár.

Halálával egy irigylésre méltóan teljes élet zárult le.
Emlékét szívünkben, lelkünkben és tudatunkban kegyelettel megőrizzük.
Sok tisztelője nevében is

KáliKirályIstván
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A szinte véglegesnek mondható hivatalos részered-
mények alapján – 99 százalékos feldolgozottságnál
– a jelenleg kormányzó jobboldali Horvát Demokra-
tikus Közösség (HDZ) nyerte meg a vasárnapi előre
hozott parlamenti választásokat.

A friss reggeli adatok szerint a HDZ 66, a Szociáldemokrata
Párt (SDP) irányította Restart Koalíció pedig 41 mandátumot
szerzett a 151 tagú törvényhozásban. A harmadik helyen a ja-
nuári elnökválasztáson harmadik Miroslav Skoro eszéki hor-
vát üzletember, népszerű énekes által létrehozott Haza
Mozgalom áll 16 mandátummal.

Átlépi az ötszázalékos parlamenti küszöböt 8 mandátummal
a jobboldali Híd Függetlenek Listája (Most), valamint 7 man-
dátummal a Mozemo! (Képesek Vagyunk Rá!) nevű újbalos-
zöld szövetség, a választások meglepetése. Három parlamenti
helyre számíthat a Párt Névvel és Vezetéknévvel (Stranka ime-
nom i prezimenom) elnevezésű balközép pártszövetség, egy-
egy helyre pedig a kisebbik kormányzó párt, a liberális Horvát
Néppárt (HNS) és Radimir Cacic Reformisták nevű pártja.

A horvát parlament 11 mandátumot a nemzeti kisebbségek-
nek és a horvát diaszpórának tart fenn. A garantált magyar ki-
sebbségi képviselői helyért egyetlen jelölt indult, Jankovics
Róbert, aki képviselő volt a leköszönt parlamentben és elnöke
a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének
(HMDK).

Az önálló kormányalakításhoz 76 képviselő támogatására
van szükség. A mérleg nyelve a Haza Mozgalom lehet. A HDZ
koalícióra léphet a Haza Mozgalommal, de nagyobb a való-
színűsége annak, hogy utóbbi érdekellentétek miatt felbomlik,

és a HDZ így állíthat maga mellé képviselőket. Miroslav Sko-
rónak, a mozgalom vezetőjének ugyanis egyik feltétele az volt
a HDZ-vel való koalícióra lépéshez, hogy Andrej Plenkovic,
a HDZ elnöke nem lehet kormányfő. A HDZ-t támogathatják
még a kisebbségi képviselők és már hagyományosan a diasz-
póra három képviselője.

A HDZ a választások éjszakáján bejelentette, hogy már hét-
főn megkezdi a koalíciós tárgyalásokat.
Szijjártó Péter gratulált a HDZ-nek

Gratulált a magyar külgazdasági és külügyminiszter a Hor-
vát Demokratikus Közösségnek (HDZ), amely megnyerte a
vasárnapi előre hozott parlamenti választásokat Horvátország-
ban. Szijjártó Péter hétfőn a Facebookon úgy fogalmazott, rö-
viddel azután, hogy Aleksandar Vucic pártja fölényesen nyert
Szerbiában, hétfőn Horvátország is jobboldali győzelmet ün-
nepelhetett. „Gratulálunk HDZ-s barátainknak” – tette hozzá.

Azt írta, hogy az elmúlt években – főleg a migrációs válság
kirobbanása óta – Közép-Európa a nemzetközi liberális
„mainstream” támadásainak célkeresztjében áll. Politikusok
és újságírók sora képtelen megemészteni, hogy jobboldali, ke-
reszténydemokrata, migrációellenes, a nemzeti érdeket első-
nek tekintő kormányok hosszú évek óta sikeresek tudnak lenni
– fogalmazott.

„Láthatjuk, tapasztalhatjuk azt a fake news-hadjáratot, ami-
vel folyamatosan gyengíteni próbálják a jobboldali kormányo-
kat. Ez a törekvés viszont egyelőre teljes kudarc: a
közép-európaiak nem kérnek a kioktatásból, a lenézésből és a
leckéztetésből” – írta Szijjártó Péter. (MTI)

A Jediót Ahronót című újság honlapja, a ynet hétfőn idézte
az izraeli védelmi minisztérium közleményét, amely szerint
az Ofek 16 nevű kémműhold Föld körüli pályára állt, és né-
hány órával útnak indítása után már megkezdte az adatok to-
vábbítását. Az állami tulajdonban lévő Izraeli Légiipari
Vállalat (Israel Aerospace Industries) mérnökei előbb tesztelik
a műholdat, amely csak utána kezdi meg operatív tevékeny-
ségét.

Beni Ganz védelmi miniszter rendkívüli eredménynek ne-
vezte a korszerű kémműhold kifejlesztését és sikeres röppá-
lyára állítását. „A technológiai fölény és a hírszerzés
képessége elengedhetetlen Izrael állam biztonsága szempont-

jából” – mondta Ganz. Hozzátette, hogy Izrael azon 13 ország
egyike, amely önállóan is képes műholdak felbocsátására. Iz-
raelen kívül az Egyesült Államok, Oroszország, Kína, Fran-
ciaország, Olaszország, az Egyesült Királyság, India, Japán,
Dél-Korea mellett Észak-Korea, Ukrajna és Irán rendelkezik
ilyen képességekkel.

Izrael első, Ofek 1 nevű hírszerző műholdját 1988. szep-
tember 19-én lőtték fel, de akkor titokban tették ezt, hogy az
ország térségbeli ellenségei nem értesüljenek az ország tech-
nológiai fejlettségéről. Legutóbb négy évvel ezelőtt, 2016.
szeptember 13-án bocsátották fel az Ofek 11 kódjelű műhol-
dat. (MTI)

A szóvivő úgy nyilatkozott, hogy már áprilisban ész-
revették a lopásokat. A DG Safe, a parlament biztonsági
szolgálata (azóta is) keresi a tolvajokat, szorosan
együttműködve a brüsszeli rendőrséggel.

Az ügy pikantériája, hogy az Európai Parlament évi
23 millió eurót fordít az épületei biztonságára. A biz-
tonsági szolgálatnak 756 tagja van, ennek ellenére máig
nem tudja senki: ki vihette el az 50 laptopot és tabletet
az EP épületéből. 

Ezek után kérdés: mi értelme egyrészt ekkora szolgá-
latot fenntartani, másrészt pedig – ahogy az egyik oszt-
rák képviselő mondta –, ha ilyen gyenge az irodák
védelme, akkor mi a garancia arra, hogy oda lehallga-
tóeszközöket nem helyeznek el? 

Több képviselő szerint az Európai Parlament sze-
mélyzete között kell keresni a tetteseket, mert az épület
be van kamerázva, a vendégeket pedig gondosan re-
gisztrálják.

Mit őriz tehát a több mint 700 biztonsági? Miért fi-
zetik az eurómilliókat? Bűnös összefonódások legma-
gasabb szinten? Drága „biztonság”!

Meghiúsult lazítások
A kormány azt szeretné, hogy mielőbb kinyithassa-
nak az éttermek beltéri helyiségei – jelentette be hét-
főn Nelu Tătaru egészségügyi miniszter,
hangsúlyozva azonban, hogy minden lazító intézke-
dés a járványhelyzet alakulásának függvénye. A tár-
cavezető rámutatott, a július 1-jétől tervezett lazítások
meghiúsultak, az új megbetegedések nagy száma
miatt el kellett halasztani ezeket. Csütörtök óta a kor-
mány, valamint a szállodai, étterem- és vendéglátó-
ágazat (HoReCa) képviselőiből álló munkacsoport
dolgozik a beltéri éttermek újranyitásának szabályain,
és amint sikerül közös nevezőre jutni, illetve amint a
járványhelyzet megengedi, kijelölik az újranyitás dá-
tumát. Nelu Tătaru ugyanakkor ismét felhívást inté-
zett a lakossághoz, hogy tartsa be a fizikai
távolságtartásra vonatkozó szabályokat és a hatósá-
gok ajánlásait. (Agerpres)

Koronavírussal diagnosztizálták
a Kolozs megyei prefektust 

Mircea Abrudean vasárnap közölte, hogy július 3-án
belázasodott 9 hónapos kisfia, ezért bevitték a sür-
gősségi kórházba. A gyermek tüneteit látva az orvo-
sok indokoltnak tartották a koronavírustesztet, amely
július 4-én pozitív lett. Ezt követően a prefektust és
feleségét is tesztelték, és mint kiderült, mindketten
fertőzöttek, noha nincsenek tüneteik. Az egész csa-
ládot a járványkórházba utalták be. A prefektus felhí-
vást intézett a lakossághoz, hogy tanúsítson
felelősségteljes magatartást, és akinek tünetei van-
nak, azonnal menjen orvoshoz. (Agerpres)

Razzia a tengerparton
A tengerparti Vama Veche üdülőtelepen tartott razziát
a rendőrség, drogokat és pszichoaktív anyagokat ke-
resve. A konstancai bűnüldöző szervek 15 esetben
állapítottak meg kábítószer-birtoklást. Az országos
rendőrség hétfőn közölte, hogy az akció során koka-
int, ecstasyt, a ketamin és az MDMA kategóriájába
tartozó kábítószereket, valamint a növényi anyag
nyomait tartalmazó fémdarálót foglaltak le. Mind a 15
esetben büntetőjogi kivizsgálást indítottak az illegális
drogfogyasztásra és drogkereskedelemre vonatkozó
2000/143-as törvény alapján. (Agerpres)

Légköri instabilitás várható
A következő három napon az ország jelentős részé-
ben kellemetlen hőérzet és légköri instabilitás várható
– közölte hétfőn az Országos Meteorológiai Szolgálat
(ANM). Az előrejelzés szerint július 8-án délelőttig vi-
harokra, záporokra, zivatarokra, jégesőre kell számí-
tani. A csapadékmennyiség elérheti a 20-25, sőt
helyenként a 40 litert is négyzetméterenként. A hőér-
zet főleg a délkeleti régióban válhat kellemetlenné, a
hőmérő higanyszála 33-36 Celsius-fokig kúszik fel, a
hőmérséklet-páratartalom index elérheti a kritikus 80-
as küszöböt. Az ANM figyelmeztet, hogy a meteoro-
lógiai jelenségek függvényében módosíthatja
előrejelzéseit. (Agerpres) 

2020.július7.,kedd ____________________________________________ HÍREK–TUDÓSÍTÁSOK ______________________________________________ NÉPÚJSÁG3

Az igazolt fertőzöttek számának jelentős növeke-
dése miatt hétfőtől ismét ideiglenes járványkórház-
ként működik az egyik belgrádi sportcsarnok,
egyelőre ötszáz ágyat készítenek elő az enyhébb tü-
netekkel rendelkező koronavírus-fertőzöttek szá-
mára.

Szerbiában vasárnapról hétfőre 15 829-ről 16 131-re emel-
kedett az azonosított fertőzöttek száma. Vasárnap öt újabb ha-
lálos áldozata volt a betegségnek, így a halottak száma 311-re
nőtt. A legtöbb halottat 24 óra alatt péntekről szombatra re-
gisztrálták, amikor egy nap alatt 11-en veszítették életüket a
Covid-19 betegség szövődményei miatt. Az aktív esetek száma
jelenleg 2553, közülük 81-en szorulnak lélegeztetőgépre.

Koszovóban egy nap alatt 3356-ról 3508-ra nőtt az igazolt
fertőzöttek száma. Kilenc halálos áldozata volt a Covid-19-
nek az utóbbi 24 órában, ezzel 75-re nőtt a halottak száma.
Egészségügyi illetékesekkel folytatott tárgyalást követően a
kormány úgy döntött, hogy a járványgócokban, például a fő-
városban, Pristinában ismét kijárási tilalmat vezet be. A kijá-

rási tilalom 21 és másnap reggel 5 óra között van érvényben.
Észak-Macedóniában az utóbbi 24 órában 6932-ről 7046-

ra emelkedett a regisztrált fertőzöttek száma. Egy nap alatt
heten haltak bele a Covid-19 szövődményeibe, és ezzel 341-
re nőtt a halálos áldozatok száma. A koronavírus-járvány elleni
küzdelem a napokban háttérbe szorult, mindenki a július 13-
15-i előre hozott választásokra készül. Az ellenzék bírálta is
az egészségügyi minisztert, mert véleménye szerint ahelyett,
hogy az aktív fertőzöttek rendkívül magas számával és a hely-
zet kezelésével foglalkozna, inkább a pártjának kampányol.

Montenegróban hétfőre 720-ról 781-ra nőtt az igazolt fer-
tőzöttek száma. Az utóbbi 24 órában nem volt halálos áldozata
a vírusnak, így a halottak száma 14 maradt. Az egészségügyi
minisztérium jelentése szerint a napokban tovább növekedhet
a fertőzöttek száma, mert július elsejétől az Adria-parti állam
megnyitotta határait az Európai Unióból érkezők előtt, és azóta
több mint 350 ezren léptek be az országba.

Bosznia-Hercegovinában egy nap alatt 5239-ről 5380-ra
nőtt a nyilvántartásba vett fertőzöttek száma. A Covid-19 be-
tegségbe eddig 191-en haltak bele. (MTI)

Újra ideiglenes járványkórházakat alakítanak ki
Belgrádban

Ország – világ

(Folytatás az 1. oldalról)

23 millió eurós „biztonság”

Horvátországi választások 
Csaknem végleges adatok szerint

a konzervatívok nyertek

Kína ellenlépéseket helyezett kilátásba hétfőn Ka-
nada ellen, amiért felfüggesztette a kiadatási meg-
állapodását Hongkonggal a különleges köz-
igazgatási státusú városban a múlt héten hatályba
lépett, új nemzetbiztonsági törvényre hivatkozva.

Csao Li-csien, a kínai külügyi tárca szóvivője hétfői sajtó-
tájékoztatóján elmondta: Peking fenntartja magának a jogot,
hogy ellenlépéseket tegyen Kanadával szemben. Nem részle-
tezte, hogy milyen ellenlépésekről lehet szó.

Ottawa a múlt pénteken jelentette be, hogy felmondja a ki-
adatási megállapodást, valamint korlátozza a katonai és bel-
biztonsági célokra felhasználható cikkek Hongkongba
irányuló exportját, vagyis a kínai anyaországra vonatkozó sza-
bályokat alkalmazza a továbbiakban Hongkongot illetően is.

Az új, Hongkongra szabottan kidolgozott jogszabály a sza-
kadár tevékenységet, a felforgatást, a terrorizmust, valamint a
nemzetbiztonság veszélyeztetésére külföldi országokkal vagy
külső elemekkel való összejátszást sorolja fel a jogsértések
négy kategóriájaként, és egyes esetekben lehetővé teszi a gya-

núsítottak kiadását Kínának. Peking továbbá egy nemzetbiz-
tonsági irodát állít fel Hongkongban, amelynek a feladata,
hogy felügyelje a hongkongi kormányzat nemzetbiztonsággal
kapcsolatos munkáját, és útmutatást nyújtson számára ezen a
téren. Az iroda emellett joghatóságot gyakorol majd egyes,
„bonyolultnak” tekintett esetek felett. A törvény ellen számos
külföldi kormányzat és nemzetközi szervezet emelt szót, attól
tartva, hogy a jogszabály tovább gyengítheti a hongkongi au-
tonómiát.

A kanadai–kínai viszony 2018 végén vált feszültté, miután
a kanadai hatóságok amerikai kérésre őrizetbe vették Meng
Van-csout, a kínai Huawei telekommunikációs óriásvállalat
pénzügyi igazgatóját. Kínában röviddel ezután két kanadait
fogtak el kémkedés és államtitkok kiszivárogtatásának gyanú-
jára hivatkozva, jóllehet Kína tagadja, hogy az ügynek bármi
köze lenne Meng Van-csouhoz, akinek őrizetbe vétele után Pe-
king súlyos ellenlépéseket helyezett kilátásba. Michael Kovrig
volt diplomata és Michael Spavor üzletember ellen a múlt hó-
napban emeltek vádat Kínában. (MTI)

Kína ellenlépéseket helyezett kilátásba Kanada ellen 

Izrael sikeresen felbocsátott egy kémműholdat



Megközelítőleg két százalékkal nőtt mind or-
szágos, mind megyei szinten a sikeresen
érettségiző diákok száma a fellebbezések
feldolgozását követően. A végleges átmenési
arány központi szinten 64,5 százalék, me-
gyénkben 61,47 százalék lett. 

Országos viszonylatban a beiratkozott 155.639
végzős közül 147.794 jelent meg a vizsgán, és a vég-
leges eredmények szerint 95.399-en érték el a hatos
átlagot. Megyénkben a 4002 érettségiző közül 2460-
an érték el a hatos általánost, ami az óvások nyomán
1,72 százalékkal lett magasabb. 

A javító tanároknak jócskán volt munkája a sok fel-
lebbezés miatt, ami a bizalmatlanság fokozódását tük-
rözi. Országos összesítésben 62.790 dolgozatot kellett
újrajavítani, 23.954-et román, 492-t anyanyelvből,
20.741-et a szaknak megfelelő kötelező és 17.503-at

a szaknak megfelelő választott tantárgyból. A legtöbb
óvást Bukarestben, Konstanca, Argeş és Suceava me-
gyében jegyezték, a legkevesebbet Jászvásár, Ko-
vászna, Ialomiţa és Tulcea megyében. Megyénkben
1712 dolgozat újrajavítását kérték, ami javított az
érettségi vizsga összeredményén. A végleges eredmé-
nyeket vasárnap tették közzé.

Hétfőn pedig elkezdődött a speciális érettségi
vizsga, amellyel azokon a diákokon akarnak segíteni,
akik az első szesszió idején betegek vagy karantén-
ban, otthoni elkülönítésében voltak, illetve akiknél
hőemelkedést észleltek a vizsgára érkezéskor. Kilenc
megyében nem szerveztek újabb vizsgát, mert nem
volt rá szükség. Megyénkben a tegnap kezdődött
román írásbelin hatan vettek részt, országos viszony-
latban 141-en álltak vizsgára. Eredményt július 12-
én hirdetnek – olvasható a tanügyminisztérium
sajtóosztálya, valamint a megyei tanfelügyelőség
közleményeiben. 

A koronavírus-járvány kezde-
tétől június 6-ig Maros me-
gyében 113 egészségügyi
dolgozó fertőződött meg a ví-
russal, közülük 110-en meg-
gyógyultak és elhagyhatták a
kórházat. 

A 113 esetből sajnos egynek a
halálát okozta a fertőzés. Az el-
hunyt személy betegszállítóként
dolgozott a Maros Megyei Klinikai
Kórházban. Két új esetet regisztrál-

tak, mindkét személy a Marosvá-
sárhelyi Sürgősségi Klinikai Kór-
ház alkalmazottja. Ebben a
kórházban epidemiológiai vizsgála-
tot rendeltek el, amely most van fo-
lyamatban. A két személyt, akiknek
pozitív a tesztje, a megyei klinikai
kórház fertőzőklinikájára utalták
be.  Mindkét egészségügyi káder
egészségi állapota jó – közölte a
megyei közegészségügyi igazgató-
ság. 

Illusztráció.  Fotó: Nagy Tibor

Illusztráció.  Fotó: Nagy Tibor

Újabb két egészségügyi
dolgozó fertőződött meg

Maros megyében

Megyei vírushelyzet
Maros megyében július 6-ig 764 betegnél igazolták a koronavírus-fer-

tőzést, ugyanakkor 673 személyt nyilvánítottak gyógyultnak, őket haza-
engedték a kórházból. A Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóság
adatai szerint jelenleg 64 személy van koronavírus-fertőzés gyanújával
kórházban. Eddig 70, Covid–19-cel diagnosztizált beteg hunyt el, egy hét
alatt eggyel nőtt a halálos áldozatok száma a megyében. 

Bodolai Gyöngyi
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Az óvások nyomán javultak az eredmények
Megkezdődött a speciális érettségi 

Hétfőn ülésezett az RMDSZ Szö-
vetségi Elnöksége (SZE), amely a
marosvásárhelyi tanácsosi lista be-
futónak számító első tíz helyéről is
döntést hozott. A múlt héten az
RMDSZ Maros megyei szervezeté-
nek Területi Állandó Tanácsa által
rangsorolt jelöltlistát egy helyen
módosította az RMDSZ elnöksége.
A SZE úgy döntött, hogy a soron
következő választásokon az
RMDSZ teljesen megújult listával
vág neki az önkormányzati munká-
nak Marosvásárhelyen. Az előzőleg
rangsorolt jelöltlista befutó helyei-
ről kikerült Csiki Zsolt jelenlegi
frakcióvezető, és helyette Iszlai
Tamás építészmérnök került be a
lista kilencedik helyére.

„Győzelemre készülünk, Soós
Zoltán leendő polgármesternek a le-
hető legerősebb RMDSZ-frakcióra

lesz szüksége a következő 4 évben
ahhoz, hogy szakmailag megalapo-
zott, bölcs döntésekkel mielőbb ki
tudjuk vezetni a bajból a várost” –
jelentette be a SZE ülését követően
Péter Ferenc, az RMDSZ Maros
megyei szervezetének elnöke.

A Szövetségi Elnökség által vég-
legesített lista első 10 helye a követ-
kezők szerint alakul: 

1. Kozma Mónika
2. Tamási Zsolt
3. Portik Vilmos
4. Frunda Csenge
5. W. Szabó Péter
6. Kelemen Márton
7. Kakassy Blanka
8. Bereczki Sándor
9. Iszlai Tamás
10. Jakab István

MarosmegyeiRMDSZ-
sajtóiroda

Minden marosvásárhelyi
tanácsosát lecseréli az RMDSZ

Violeta Alexandru munkaügyi
miniszter szerint a reális ál-
lamháztartási lehetőségeket
meghaladó nyugdíjemelés
oda vezetne, hogy a követ-
kező években csökkenteni
kéne a nyugdíjakat, és ez
olyan tragédia lenne, amit
senki nem kíván.

Violeta Alexandru a Libertatea
kiadványnak adott interjúban azt
mondta, a nyugdíjakat szeptember-
től „természetesen” megemelik. A
pénzügyminisztérium az illetékes
annak kiszámításában, hogy mek-
kora nyugdíjemelésre van reális le-

hetőség a következő években, az ál-
lamháztartási lehetőségeket megha-
ladó növekedés ugyanis későbbi
csökkentéseket vonna maga után.
„Véleményem szerint ez tragédia
lenne, amit senki nem kíván” – tette
hozzá a munkaügyi miniszter.

Azt is kifejtette: a PNL-kormány
a PSD-től eltérő módon „nem popu-
lista, és ezért fizetnie kell”.

Hozzátette: a pénzügyminiszter-
től várja a költségvetés jelenlegi
helyzetére és a nyugdíjemelés
megvalósítható mértékére vonat-
kozó pontos számadatokat.
(Agerpres)

Munkaügyi miniszter:
a nyugdíjakat szeptembertől

megemelik

Elfogadta hétfői ülésén a
kormány a járványveszély
vagy biológiai kockázat ese-
tén elrendelhető egészség-
ügyi intézkedésekről szóló
törvénytervezetet. A javaslat
az alkotmánybíróság ajánlá-
sainak megfelelően módo-
sítja az intézményes
karantén, illetve a lakhelyi
elkülönítés elrendelésének
feltételeit. 

Nelu Tătaru egészségügyi mi-
niszter szerint szükség van a jog-
szabályra a koronavírus-járvány

kezelése és ellenőrzés alatt tartása
érdekében. 

„Önök is láthatták, miként vál-
tozott péntek óta az emberek vi-
szonyulása a karanténhoz, a
lakhelyi elkülönítéshez vagy akár
a kórházba való beutaláshoz” – ér-
velt.

A tárcavezető rámutatott, két
nap alatt 550-nel csökkent a kór-
házban kezelt betegek száma. 

Hozzátette, a kormány kéri a
parlamenttől, hogy sürgősségi el-
járással tárgyalja a törvényterveze-
tet, ugyanakkor reményét fejezte
ki, hogy „a nemzeti érdek, a köz-

egészségügyi érdek, a román em-
berek egészsége” előbbre való lesz
a politikai érdekeknél.

Az alkotmánybíróság június 25-
én adott helyt az ombudsman óvá-
sának a kórházi beutalásokkal és a
karantén elrendelésével kapcsolat-
ban. Indoklásában a taláros testület
arra hivatkozott, hogy a karantén
elrendelésére és a kötelező kórházi
beutalásra vonatkozó törvény szö-
vege nélkülözi az egyértelműséget
és kiszámíthatóságot, és nem ga-
rantálja bizonyos alapvető jogok és
szabadságok tiszteletben tartását.
(Agerpres)

Elfogadta a kormány a járványveszély esetén
elrendelhető egészségügyi intézkedésekről

szóló törvénytervezetet

Marcel Ciolacu, a Szociálde-
mokrata Párt (PSD) ügyvivő
elnöke vasárnap este beje-
lentette: pártja bizalmatlan-
sági indítvány benyújtására
készül, amely „100%-os
eséllyel célba fog érni”.

Ciolacu az Antena 3-nak adott
interjúban elmondta: Şerban Nico-
lae szenátor már el is készítette az
indítvány szövegvázlatát, és már
204 támogató aláírás össze is gyűlt
hozzá.

„Elegendő szavazatunk lesz
ahhoz, hogy ez a bizalmatlansági
indítvány átmenjen. A frakcióveze-
tők zöme azt akarja, hogy az indít-
vány sikeres legyen” – jelentette ki
a PSD ügyvivő elnöke.

Ciolacu ugyanakkor nem be-
szélt arról, hogy pártja mikor ter-
vezi benyújtani a bizalmatlansági
indítványt. Megerősítette, hogy a
veszélyhelyzet idején ez nem fog
megtörténni.

Azt is elmondta, hogy ha az

Orban-kormány megbukik, a PSD
miniszterelnököt fog javasolni az
államfőnek, és rövid távú gazda-
sági programmal is készül.

„Benyújtjuk a bizalmatlansági
indítványt, és 100%, hogy célba
fog érni” – nyomatékosította Cio-
lacu. Arra a kérdésre, hogy kit ja-
vasolna a PSD miniszterelnöki
székbe az Orban-kormány bukása
esetén, Ciolacu azt felelte, hogy
egy gazdasági szakértőt szeretné-
nek erre a tisztségre. (Agerpres)

A Szociáldemokrata Párt bizalmatlansági
indítvány benyújtására készül

„Százszázalékos eséllyel célba érünk”



A több hónapos bezártság
után igazi oázisnak bizonyult
a kisgyerekes családok szá-
mára a Nyárádszereda szom-
szédságában immár két
hétvégén megszervezett le-
vendulafesztivállal egybekö-
tött családi hétvége. A csodás
környezetben fekvő Green-
wood Campingben a család
apraja-nagyja jól érezte
magát.

A Nyárádszereda szomszédságá-
ban, egy hatalmas tisztáson fekvő
Greenwood Camping idén nyitotta
meg kapuit a látogatók előtt, a szer-
vezők úgy gondolták, a több hónapi
bezártság után a családok megér-
demlik, hogy a város zajától távol,
friss levegőn, festői környezetben
eltölthessenek néhány kellemes
órát. És tegyük hozzá, jól gondol-
ták, hiszen igen nagy érdeklődés
mutatkozott a rendezvény iránt, na-
gyon sok környékbeli, illetve ma-
rosvásárhelyi család kapcsolódott
be a változatos szabadtéri progra-
mokba. Volt tematikus beszélgetés
Kádár Annamária pszichológussal,
a Halmágyi Éva és Bonczidai
Dezső bábművész páros jó hangu-
latú előadással szórakoztatta az
aprónépet, akiknek a szervezők a
szabadtéri mozgásra is bőven bizto-
sítottak lehetőséget: volt zsákban
ugrás, kötélhúzás, lábtenisz, célba
lövés, fóliacsúszda, tiroli csúszópá-
lya, favágó verseny, de mesesarok,
pólófestés és kézművessarok is
várta a kikapcsolódásra vágyó gye-
rekeket, akik a helyszínen finom só-
váradi kézműves fagyit is
kóstolhattak.
Nyolchektárnyi természet

Érdeklődésünkre, hogy honnan
jött a családi hétvégék ötlete, Bota
Trombitás Melinda szervező el-
mondta: – A történetünk a helyszín-
nel, akárcsak annak kisugárzása,
kissé romantikus, ugyanis maga a
hely volt az, amely „megkeresett”
bennünket, mi pedig nem tudtunk
ellenállni a csábításnak. Ennek már
egy éve, viszont jelenlegi külleme
az elmúlt két hét fesztiváljával hoz-
ható összefüggésbe. Maga a dom-
borzat, annak vadregényes
változatossága volt az, ami beindí-
totta a fantáziánkat, és mertünk ál-
modni. Sokan kérdezik, miért éppen
a levendulát választottuk. Divatos
hóborttá vált ennek az autentikus
növénynek a népszerűsítése, nem-
hiába, hiszen a rejtett képességei

mellett igen dekoratív, egyedi kü-
lönlegesség. Ám a mi esetünkben
ez az élmény teljes pompájában
még várat magára, friss ültetvényről
lévén szó, ez a negyvenezer tő csu-
pán esztétikai elem, a hab a tortán.
Prioritást élvez a mindezt körül-
ölelő 8 hektárnyi természet. Úgy
vélem, ebbe a hangulatba szerettek
bele az első héten ellátogató csalá-
dok is, akik másodjára is bizalmat
szavaztak nekünk, illetve a teljes
célközönség, amely végül az álta-
lunk kínált hétvégi programokra
szavazott. A mennyiségbeli érdek-
lődés és az egyelőre csupán pozitív
visszajelzések melegsége lepett
meg minket leginkább. Nem hittük
volna, hogy saját álmunk, elképze-
lésünk ennyire népszerűvé válhat.
Családunk minden tagja hozzájárult
valamilyen formában a tervezéshez,
szervezéshez. Azt hiszem, ezért is
sikerült ennyire sokszínűvé tenni a
helyszínt és a programokat egya-
ránt. Pontosan a rengeteg kezdeti
ötlet adta az apropót egy, majd a be-
vállalt második hétvége felhozata-
lához, a teljes fesztivál
kirajzolódásához. Három generáció
elvárásai szólaltak meg családun-
kon belül, amikor ötletbörzéztünk
egy délutánon. Van közöttünk egész
apró, kisiskolás, tinédzser, fiatal és
érettebb korú egyaránt, mindenki
más-más eddigi tapasztalattal, ér-
deklődési körrel. Egyszóval csalá-
dunk sokszínűsége köszönt vissza a
programok változatosságában, így
próbálva egyúttal megfelelni az
esetleges elvárásoknak. De maga a
berendezés, elrendezés is a táboron
belül hasonlóan zajlott: legyen le-
hetőségük akár tombolni is a hosszú

bezártságot követve a gyerekeknek
a természetközeli hintákon, kis tiro-
lin, vagy akár szocializálódni egy
hűvös, lombkorona alatti, ugyan-
csak gyerekek által vezetett kreatív
sarokban, miközben a szülők vagy
egyedülálló fiatalok félrevonulva
pihennek a függőágyakban, vagy
éppenséggel napoznak, söröznek,
vagy akár a szomszédos Bekecset
szemlélik a táboron belüli sétájuk
alkalmával. Természetesen szüksé-
günk volt egy szakmabeli külsősre
is, aki mindezt a megfelelő keretek-
ben és közegben tudta tálalni a
résztvevőknek – mutatott rá a szer-
vező. Mint mondta, igen népszerű-
nek bizonyult a két családi hétvége,
nagyjából ezer főre tehető a látoga-
tók, érdeklődők száma. 

– Tudtuk, hogy igény van egy, a
városhoz közel eső, természetbarát
helyszínre, viszont minket is meg-
lepett, de fel is töltött ez a szám-
szerű végső tapasztalat. Igazán
köszönjük a bizalmat és a türelmet,
hiszen jól tudjuk, bőven van még
hova fejlődnünk.
A bábszínháztól
a sportvetélkedőkig

A két jó hangulatú hétvégén igen
színes programmal kedveskedtek a
családok idősebb-fiatalabb tagjai-
nak: a könyvbemutatótól a bábszín-
házi előadásig, valamint a
felnőtteknek szóló tematikus be-
szélgetésig, a sportvetélkedőig, kéz-
műveskedésig, valamint a
hegyimentők bemutatójáig min-
denki talált kedvére valót.

– A Kádár Annamária pszicholó-
gussal való beszélgetésünk nemhi-
ába került kiemelt helyre. A
tematika, a bezártság utáni termé-

szetjárás jótékony hatása az egyénre
és a személyközi kapcsolatokra
egyben a teljes fesztivál tárgyát is
képezte. Tisztában voltunk azzal,
hogy a gyerekek személyesen is kí-
vánnak már megtapasztalni olyan,
máskor akár hétköznapi élménye-
ket, melyek a járvány okozta meg-
szorítások miatt háttérbe szorultak.
Így esett a választásunk a felnőttek
számára is élvezhető és szórakoz-
tató bábelőadásra. A mesét, a mesé-
lést ki nem hagytuk volna!
Tulajdonképpen mesés foglalkozá-
sokat még terveztünk, ellenben a ki-
sebb korosztály annyira örült a
programok sorozatának, a szabad-
ban való szaladgálásnak, hogy ezek
kissé háttérbe szorultak. 

A hegyimentősök vezette beszél-
getés és gyakorlati tevékenység is
rendkívül hasznos volt, egyrészt
még inkább vágyódunk a termé-
szetbe a hosszú bezártság után,
másrészt pedig tele vagyunk kéte-
lyekkel, kérdésekkel, netalán féle-
lemmel, bizonytalansággal. Mind a
kicsiket, mind a nagyobbakat lekö-

tötte a beszélgetés, a különféle esz-
közök bemutatása, azok
kalandosnak számító kipróbálása. 

Természetesen a gyerekekben
volt a legtöbb energia, így a jógá-
zásba is ők kapcsolódtak be. Külön-
leges élmény volt számomra is a
természetben egy minimalista,
nagymamámtól ránk maradt rongy-
szőnyegen jógázni, egymásra és
magamra odafigyelve lelassulni.
Második vasárnapunk utolsó prog-
rampontja egy hosszabb és nagyobb
projekt végállomásaként mutatta be
a tavalyi Négyszögletű Kerek Erdő
irodalmi gyerektábor közösen alko-
tott meseszövegeit, amelyeknek a

rajzait úgyszintén gyerekek készí-
tették a tavalyi nemzetközi könyv-
vásár keretében meghirdetett
illusztrációi pályázat keretében.
Számomra csodás tapasztalat volt
ezeket a kreatív, fantáziadús szöve-
geket szerkeszteni, csinosítani, pá-
rosítani a kis részleteket egy-egy
vidám rajzzal. Legcsodásabb élmé-
nyem ennek kapcsán pedig, hogy az
első munkámat a 33 gyerek mellett
kislányommal közösen alkothattam
meg, ugyanis a borító az ő alkotása.
Mi több, a bemutatóra Brassóból is
ellátogatott hozzánk egy család,
amelynek a gyereke tavaly novem-
berben bekapcsolódott az illusztrá-
ciói programba. A programban
mindemellett pólófestés is szere-
pelt, Molnár Júlia rajz szakos peda-
gógus bírálta el a munkákat, vele
már előzőleg, a könyvbemutató
kapcsán kellemeset beszélgethet-
tünk a gyermekrajzokról, valamint
a rajzolásról – számolt be a progra-
mokról Bota Trombitás Melinda.

Érdeklődésemre, hogy ha már
ennyire pozitívak voltak a visszajel-

zések, lesz-e folytatás, a szervező
igennel válaszolt. Mint mondta, a
pozitív tapasztalatok, az irántuk
tanúsított bizalom folytán már ter-
vezik is a következő alkalmakat,
melyek tematikájukban autentiku-
sak és családbarátnak ígérkeznek.
Július 26–27-én Bekecs családi
néptánchétvégére készülnek,
amelynek a programjával hamaro-
san előrukkolnak. Addig is sátoro-
zókat, kirándulókat van
lehetőségük fogadni, egyelőre sze-
rény körülmények között, de a
szükséges higiéniai elvárásoknak
eleget téve – fűzte hozzá a szer-
vező.

Fotó: Greenwood Camping

Oázis Nyárádszereda szomszédságában
Jó hangulatú családi hétvégék a Greenwood Campingben 
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Menyhárt Borbála



A székelyberei önkormányzat-
nak az elmúlt mandátum alatt sike-
rült a gépparkját annyira
modernizálni, hogy gyakorlatilag
minden egyes gépük megvan,
amire egy önkormányzatnak szük-
sége lehet, bármilyen munkát meg
tudnak oldani. Van buldoexkaváto-
ruk, multifunkcionális traktor, fa-
hasogató gép, fűnyíró gép, sáncásó
gép, ciszterna vízhordásra, télre
hóeke, csúszásgátló-anyagot szóró
gép. Emellett sikerült egy olyan
raktárt is vásárolniuk, ahová az
összes gép befér. „Nagyon komoly
gépparkunk van, így bármilyen
problémát meg tudunk oldani a fa-

luban” – mutatta be a gépparkre-
mizt a polgármester és kollégája,
Kacsó Ferenc alpolgármester.
Ezenkívül elmondták, hogy gon-
dot fordítanak a község szépíté-
sére, a lehetőségek szerint
parkosítanak is, mindenhova virá-
gos ládákat helyeztek ki, miköz-
ben próbálják megtartani az
autentikus faluképet.

Kacsó Ferenc alpolgármester
elmondta, hogy bárki bérelhet
munkagépet. A traktor órabére 100
lej, a buldoexkavátort 120 lejért
lehet bérelni. Képünkön éppen
egy, az árvíz által elmosott földte-
rületet állítanak vissza eredeti ál-
lapotába.

Benedekfi Csaba, Székely-
bere polgármestere kérdé-
sünkre azt válaszolta, hogy
megpályáz egy újabb man-
dátumot, mert szeretné foly-
tatni az előző években
elkezdett öt fontos projekt-
nek a kivitelezését.

Ide sorolta a község úthálózatá-
nak teljes leaszfaltozását, ami azt
jelenti, hogy a községhez tartozó
falvak minden egyes utcájára asz-
faltréteg kerülne, a község teljes
közvilágításának a modernizálását,
a gázhálózat kiépítését a község
egész területén, három kultúrott-
hon korszerűsítését és egy szabad-
téri szintetikus sportbázis
kiépítését. A tervek elő vannak ké-
szítve, a következő lépés az, hogy
megtalálják a kivitelezéshez szük-
séges finanszírozási forrást. A me-
gyei tanáccsal közös terveik között
szerepel, hogy a következő négy
évben sikerüljön a vízhálózatot ki-
építeni, ami nem csak Székelybere
községet érinti, hanem több más
községet is a megyében. 

A 2016–2020-as ciklust a köz-
ség vezetője sikeresnek nevezte.
Legfontosabbnak azt, hogy sikerült
az országos településfejlesztési
program révén teljesen leaszfal-
tozni a Székelybere és Márkod kö-
zötti fontos és hosszú útszakaszt,
amely más települést és több utcát
is érint. Ugyancsak ebben a ciklus-
ban sikerült leaszfaltozni a Szé-
kelybere és Berekeresztúr közötti
útszakaszt, ami azt is jelenti, hogy
egy kis utca kivételével Székelybe-
rében mindenütt aszfaltos út van.
Ugyanakkor sikerült Seprőd és
Nyárádszentimre irányába is asz-
faltozni egészen a falutáblákig.
„Így nagyjából a »gerinc« kiépült
már a községben. Van egy kis tele-
pülésünk is, Kendő. A Márkod és
Kendő közötti szakaszt a tavaly
aszfaltoztuk le. Ez nagyon fontos,
mert Székelybere községnek nincs
nagy költségvetése, és az utat saját
alapokból aszfaltoztuk le egészen
a Kendő falutáblájáig. Megnyertük
a licitet, jóváhagytuk a munkák
megkezdését, és hamarosan hozzá-

fognak a kivitelezéshez. Ugyanaz
az osztrák cég nyerte meg a
PNDL-s pályázatainkat, emberei
nagyon jól dolgoznak, úgyhogy
gyakorlatilag Márkodon és Nyá-
rádszentimrén is aszfaltút lesz”. 
Sokat költenek
a belső utcák kövezésére

A továbbiakban a polgármester
arról beszélt, hogy ez alatt az idő-
szak alatt minden évben nagyon
sokat költöttek a belső utcáknak a
kövezésére. „Az idén háromszor-
négyszer elöntött az árvíz, pedig
hegyvidéken élünk, de a vízügy
nem minden esetben takarítja a pa-
takmedreket. A patakok, amikor
egy nagy eső lezúdul, kilépnek a
medrükből, és mindent elvisz a
víz. Annyit ér a kövezés, mint holt
lovon a patkó. Volt olyan, hogy
egyik nap megcsináltuk, éjszaka
meg akkora eső volt, hogy reggel
már az összes munkagépünk ott
volt. Jelenleg is rendelkezésünkre
áll nagy mennyiségű tört kő, ami
ilyen esetekben a mellékutcák kö-
vezésére szolgál. 

Márton Károly Csaba a pályázaton nyert traktorral Fotó:  Nagy Tibor Talajegyengetés 

Szerkesztette:MózesEdith

Géppark, amire egy önkormányzatnak
szüksége van
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A község első embere saját
bevallása szerint nagyon
büszke arra, hogy az önkor-
mányzat segítségével sikere-
sen pályáztak a gazdák. 

„Néhány alkalmazottunk szinte
kizárólag azzal foglalkozott, hogy
segítsen az embereknek a pályáza-
tok elkészítésében.” Nagy energiát
fordítottak arra, hogy a Pro Econo-
mica révén, a magyar kormány által
kiírt pályázaton keresztül segítse-
nek a gazdáknak először a promo-
válásban, utána a pályázatok
elkészítésében, leadásában, kivite-
lezésében, gyakorlatilag a teljes pá-
lyázati eljárás során. El lehet

mondani, hogy Székelybere község
más hasonló „kaliberű” települések-
hez viszonyítva sokkal több nyertes
pályázatot mondhat magáénak.
Megtudtuk, hogy legtöbben trak-
torra pályáztak, de sokan pályáztak
munkagépekre, állatokra, öntözőbe-
rendezésre, fekete áfonya, illetve le-
vendulatermesztésre, illóolaj-
készítésre is. „Nagyon sok sikeres
pályázatunk volt, ami gazdasági
szempontból nagy lendületet hoz a
községbe. Volt olyan gazda, hogy a
traktor után még öt gépet vásárolt
ezzel a pályázattal. Közel száz gép
jött ezekkel a pályázatokkal a köz-
ségbe” – magyarázta a községvezető. 

A polgármester elmondta,
hogy ebben a mandátumban
sikerült még öt fontos pro-
jektnek az előtanulmányát el-
készíteni. „A lényeg az, hogy
öt tervünk van, amelyek kivi-
telezhetőek, viszont a pénz-
forrás még kérdéses” –
jelentette ki. 
Az első a község teljes
úthálózatának a leaszfaltozása:

Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy
a község minden egyes mellékutcá-
jára aszfaltszőnyeg kerül. Márko-
don keresztül meg van nyerve a
Nyárádszentimre felé vezető útra is,
így annak kivételével az összes
többi utcát szeretnék leaszfaltozni. 
A közvilágítás teljes modernizálása

Ez egy másik projekt, amelyet a
Környezetvédelmi Minisztérium írt
ki. Ez azt jelenti, hogy minden
egyes villanyoszlopra új világítótest
kerül. Intelligens lámpákat szerel-
nek fel minden oszlopra a község
egész területén, szám szerint 363-at.
Projekt a gázhálózat kiépítésére

A község teljes gázhálózatának a
kiépítése a következő nagy léleg-
zetű projekt, mert jelenleg fával fű-
tenek az emberek. Megoldást
kérnek a gázszolgáltatótól: hol lehet
rácsatlakozni, hogy lesznek a bekö-
tések. Innen lehet kezdeni a terve-
zést. A községvezető szerint nagyon
sokan igénylik, de nem mindenki.
Ezt a programot lehetetlen lenne ki-
vitelezni önerőből, csakis pályázat-
ból lehetséges. 

Kultúrotthonok
A következő projekt pár éve ké-

szült el három kultúrotthon – Már-
kod, Székelybere és Nyárád-
szentimre – teljes felújítására. Ez is
megnyert pályázat, várják az euró-
pai uniós kiírásokat a 2021–2027-
es költségvetési ciklusra.
Számítanak az uniós forrásokra, de
a kormánypénznek is örülnének. 
Szabadtéri
szintetikus sportbázis
is van a terveik között. Kérdés,
hogy hol nyernek finanszírozást.
Műfüves sportpályát létesítenének
standard öltözőkkel, mosdóval, és
építenének melléje még szabadtéri
tekepályát, hasonlót azokhoz, ami-
lyenek a kommunizmus idején vol-
tak a Nyárádmentén, amikor a
futballmeccsek mellett az idősebb
korosztály szívesen tekézett egy sör
mellett.

A kivitelezése azonban nehéz,
mert meg kell felelnie az uniós
szabványoknak. Benedekfi Csaba
ugyanakkor elmondta, hogy Szé-
kelybere község része a Maros Me-
gyei Tanács mestertervének. Ezen
keresztül szeretnék a község víz- és
csatornahálózatát kiépíteni. 

„Vannak látványos és kevésbé
látványos projektek. Ami a föld
alatt van, az nem látszik, viszont
szükség van rá, mert egyre nagyobb
probléma a víz. A folyamatos szá-
razság miatt a kutakban 90%-ban
lecsökkent a víz szintje.” 

A „gerinc” nagyjából kiépült már a községben
Komoly tervek a következő ciklusra

Székelybere sikeresen pályázott
a Pro Economicánál

Elkészült öt fontos projekt előtanulmánya
A pénzforrás még kérdéses

Benedekfi Csaba polgármester



Július elsején megnyitották a
turistaforgalom előtt a
transzfogarasi magashegyi
utat, amely október végéig
használható. A Piscul Negru
és a Bâlea-vízesés közötti
szakaszon azonban csak nap-
közben – reggel 7 órától 21
óráig – engedélyezett a közúti
forgalom. 

Az Országos Útügyi Igazgatósá-
got megkérdeztük, mire számítsa-
nak a Déli-Kárpátokat átszelő
magashegyi átkelő vonzó tájaira
Maros megyéből kirándulók. Elekes
Róbert sajtószóvivő tájékoztatása
szerint a közúti forgalomban részt
vevők biztonsága érdeké-
ben az Erdélyt Havasal-
földdel összekötő 7C
országúton az esti és éjjeli
órákban – 21 és reggel 7
óra között – tilos a közúti
közlekedés, ezért úgy idő-
zítse mindenki a kirándu-
lást, hogy beilleszkedjen a
nappali időintervallumba.
A nyári hónapokban bár-
milyen kategóriájú jármű-
vel lehet közlekedni az
Argeş megyei Piscul
Negru és a Szeben me-
gyei Bâlea-vízesés közötti
részen (a 104+000 km és
a 130+800 km közötti
szakaszon). Figyelmeztet
nek azonban a hétvégeken
mind nagyobb kiránduló-

tömegek miatt kialakuló gépjármű-
karavánokra, a nagy forgalomra és
az út mentére gyakran kimerész-
kedő medvékre is.

Ugyanakkor a pihenőhelyek és a
környezet tisztaságának a megőrzé-
sére kérik a turistákat, mint hangsú-
lyozza az igazgatóság szóvivője,
két hónapi előkészítő munka – hó-
eltakarítás és a környezet megtisz-
títása – előzte meg a júliusi nyitást.
Felvetésünkre elmondta, hogy a
Bâlea-tó környékén kialakított par-
kolók nem az útügyi igazgatóság,
hanem Cârţişoara község önkor-
mányzatának az ügykezelésében
vannak. A forgalmi dugók és az út
menti parkolások elkerülése érdeké-
ben a Szeben megye felől érkezők
számára alternatívaként a Bâlea-ví-

zesés környékén való parkolást ja-
vasolják, mivel a vízeséstől a Bâlea-
tóig kényelmesen fel lehet jutni
felvonóval, és sok kellemetlenség-
től megkímélik magukat a kirándu-
lók. A Bâlea-tó körüli árusok már a
múlt héten készítették az elárusító-
helyeket, így a gyorsfalatozók és
szuvenírárusok is teljes készültség-
ben várják a vendégeket. 
A medvékkel
nem ajánlatos fotózkodni

A hatóságok azt tanácsolják a ki-
rándulóknak, hogy ne álljanak meg
filmezés vagy fotózás végett, és
főleg ne etessék az út mentén fel-
bukkanó nagyvadakat, mert az élet-
veszélyes gesztusok mellett arra
ösztönzik az állatokat, hogy az em-

berek környezetében keressék az
élelmet. Nem egy esetben történt
sérülés azért, mert egyesek cirkuszi
bohócnak gondolják a vadállatot, és
közös fotókat próbálnak készíteni
anélkül, hogy felmérnék a valós ve-
szélyt. Amennyiben az út mentén

kószáló medvét észlelnek,
értesítsék az illetékes ha-
tóságot.

A Fogarasi-havasokat
2042 méteres magasság-
ban átszelő transzfogarasi
út a második legmagasab-
ban fekvő a Páring-hegy-
ségen áthaladó 67C
országút, a 2145 méter
magasan fekvő Transzal-
pina után. Az éles hajtű-
kanyarok és a forgalom
miatt elővigyázatos veze-
tésre, a közúti viszonyok-
hoz igazított sebesség
betartására intik a jármű-
vezetőket, és arra figyel-
meztetnek, hogy alpesi
időjárási viszonyokra kell
számítani, rendkívül

gyorsan változó légköri esemé-
nyekre, amelyek instabilitása miatt
a látótávolság hirtelen csökkenhet.
Három hete, a nagy esőzések köze-
pette a transzfogarasi úton 25 cm-es
hó esett, még nyár közepén is órá-
kon belül egy-két évszaknak meg-
felelő időváltozás tapasztalható –
mondta a szóvivő. Az út lenyűgöző
szépségű tájakon vezet, elhalad a
Bâlea-vízeséstelep, a mesterséges
Vidraru-tó és a Bâlea-tó mellett. A
nagy turistaforgalom miatt azonban
mind több a környezetre káros
hatás. 

Bővebb felvilágosítást az 
országutak állapotáról a közúti inf-
rastruktúrát kezelő országos ható-
ság diszpécserszolgálatától a
021/264.33.33 és a 021/9360-as te-
lefonszámon lehet kérni, vagy a
www.cnadnr.ro honlapon a – Dispe-
cerat/ országutak állapota (Situaţia
Drumurilor Naţionale) menüpont-
ban lehet tájékozódni, de akár a
www.facebook.com/cnadnr/ Face-
book-oldalon is.

Iktatták a törvénytervezetet
a parlamentben

Mivel a kisvasút újraindítása
nem járt sikerrel, a pálya az utóbbi
két évtizedben igen megrongáló-
dott, a sínek, a talpfák eltűntek, a
vasúti töltést sok helyen elmosta a
víz, vagy elterítették, az az ötlet
született, hogy nyomvonalán kerék-
párutat alakítsanak ki. Császár
Károly szenátor ennek érdekében
törvénytervezetet dolgozott ki.
Erről kérdeztük a szenátort.

– A bicikliút kialakítási tervének

az első lépését tettük meg június 24-
én, amikor törvénytervezetet nyúj-
tottunk be a parlamentbe annak
érdekében, hogy a Maros megye te-
rületén levő kisvasút nyomvonalá-
nak területe, nevezetesen a
Marosvásárhely – Vármező közötti
és a Marosvásárhely – Mezőbánd –
Mezőméhes közötti vonal átkerül-
jön a Maros Megyei Tanács tulajdo-
nába. Jelenleg a kisvasút
nyomvonalát képező területek az
országos vasúttársaság tulajdoná-
ban vannak. Az előkészített tör-
vénytervezet tehát arról szól, hogy
ezeket a területeket az országos vas-
úttársaság tulajdonából átadják a

Maros Megyei Tanács tulajdonába.
Amikor ezek a területek átkerülnek
a megyei tanács tulajdonába, követ-
kezhet a kivitelezési tervek kidolgo-
zása. Addig, amíg a terület nem a
megyei tanács tulajdona, tervekről
még nem lehet beszélni. A törvény-
tervezetet a parlamentnek kell elfo-
gadnia. A szenátusban iktatott
törvénytervezetet előbb a szakbi-
zottságokban tárgyaljuk, a képvise-
lőház a döntő ház. 

– Milyen esélyek vannak ennek a
törvénytervezetnek az elfogadá-
sára?
– Nagy érdeklődéssel várjuk,

hogy a kormány hogyan vélemé-
nyezi ezt a tervezetet. Pozitív, hogy
a szállításügyi miniszter, mivel ő
képviselő is, aláírta a törvényterve-
zetet, tehát támogatja az elképze-
lést. Különben valamennyi politikai
párt képviselője, a Maros megyei
kollégák aláírták a tervezetet, to-
vábbá más pártokból olyan képvi-
selők és szenátorok, akiknek elég
nagy szavuk van a pártjukon belül.
Reméljük, hogy a szakbizottságok-
ban nem lesz probléma, és „át-
megy” a tervezet. 
A nyomvonalak nincsenek
telekkönyvezve, leltári ingatlanok

– Két vonalról van szó, az egyik a
nyárádmenti, másik a mezőségi.
Milyen hosszúságúak?
– Technikai szempontból nagyon

nehéz volt információkat kapni a
törvénytervezethez. A vasúttársaság
ügykezelésében lévő ingatlanokat
kódokkal jelölik, kódszám alatt ta-
lálható az összes Maros megyei kis-
vasút is. Nagyon nehezen lehetett
„zöldágra vergődni” a vasúttársa-
ságnál, hogy ezeket az azonosító
adatokat megszerezzük. Végül sike-
rült, s minden valószínűséggel az
összes Maros megyei kisvasút
benne van a törvénytervezetben. Ha
esetleg valami kimaradt, vagy

kódok hiányoznak, akkor módosító
javaslattal ezeket is utólag belefog-
laljuk. A gond az, hogy a nyomvo-
nalhoz tartozó területek nincsenek
telekkönyvezve, a román állam tu-
lajdonában leltári ingatlanként sze-
repelnek. Körülbelül 60 kilométer
lehet a Marosvásárhely – Vármező
és ugyanennyi a Marosvásárhely –
Mezőméhes közötti szakasz, de nin-
csenek pontos adatok. Ha ezek a
nyomvonalak átkerülnek a megyei
tanácshoz, a szakemberek elvégez-
hetik a felmérést, és telekelhetik a
területet. 
A Szováta – Vármező szakaszon
marad az élményvasút

– A Szováta és Vármező közötti
kisvasút, amelyet egy magánvállal-
kozó üzemeltet, és turistaforgalmat
bonyolítanak le vele, nem képezi a
terv tárgyát. Ez megmarad élmény-
vasútnak. Viszont a többi, amelyek
használaton kívül vannak, igen.
Köztudott, hogy a sínek nagy része
már nincs meg, a talpfák, a töltés is
eltűnt néhol, így a vasúti forgalom
újraindításáról már nem lehet szó. 

– Mikorra várható a tervezet vi-
tája?
– Kezdeményezőként sürgősségi

eljárással kértem ennek a törvény-
tervezetnek a megvitatását. Bár par-
lamenti vakáció következne,
valószínűleg rendkívüli ülésszak
lesz, s reménykedem, hogy ebbe a
rendkívüli ülésszakba még ennek a
törvénytervezetnek a vitája is bele-
fér.

– A kerékpározást kedvelők, akik-
nek a jelenlegi infrastruktúra
egyáltalán nem kedvez, remény-
kedhetnek, hogy biztonságos ke-
rékpárút épül. Sokan várják ezt. 
– Sportemberként tiszta szívem-

ből kívánom, hogy megvalósuljon a
bicikliút, hiszen látom, hogy Ma-
rosvásárhely – Nyárádszereda kö-
zött hétvégén milyen nagy a
kerékpárforgalom, gyerekek és fel-
nőttek egyaránt bicikliznek. Sokkal
biztonságosabb lenne, ha kialakított
bicikliúton haladhatnának a kerék-
párosok – mondta a szenátor.

Újságíróként azt szeretném, hogy
még nyugdíjba vonulásom előtt
arról számolhassak be, hogy építik
a kerékpárutat, magánszemélyként
pedig arra vágyom, hogy szabad-
időmben ezen a kerékpárúton biz-
tonságban karikázhassak Maros
megyei tájakban gyönyörködve. 

Fotó: Mezey Sarolta (archív)

Fotó: Nagy Tibor

A Bâlea-tó Fotó: Szer Piroska

A Transzfogaras

Mezey Sarolta 

Szer Pálosy Piroska
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Ha remény sincs az élményvonatozásra
Bicikliutat terveznek a kisvasutak nyomvonalán

2003-ban egy nosztalgiavonatozás volt az utolsó próbálkozás
arra, hogy felélesszék a Marosvásárhely–Mezőbánd közötti
keskeny nyomtávú vasúti közlekedést. Mint utóbb kiderült,
senkinek nem állt érdekében üzembe helyezni a szerelvénye-
ket és újraindítani a kisvasút forgalmát. De nem csak a me-
zőségi kisvasutat, a nyárádmentit sem sikerült újraéleszteni,
s legalább turisztikai céllal üzemeltetni, mint ahogyan máshol
tették. Pedig a XX. század elején kiépített kisvasutat kár volt
elherdálni, hiszen ezekre a magyar állam komoly összegeket
ruházott be. Fontosságuk vitathatatlan a XX. századi közle-
kedésben és áruszállításban, mind a Marosvásárhely – Nyá-
rádszereda – Parajd, mind a Marosvásárhely – Kolozsnagyida,
mind a Mezőbánd – Mezőzáh szakaszon. 

Este kilenc után letiltva a forgalom
Megnyitották a transzfogarasi utat



Átvette a vezetést a CSU Craiova
a labdarúgó 1. liga ranglistáján, mi-
után az éllovas CFR váratlanul pont-
osztozkodásra kényszerült Gyur-
gyevón vasárnap este, a labdarúgó
1. liga felsőházi rájátszásának 6.
fordulójában.

Pedig jól kezdték a mérkőzést a
kolozsváriak, bő negyedóra eltelté-
vel kétgólos előnyt alakítottak ki:
előbb Rondon, majd Burcă is beta-
lált. Seto faraghatott volna a kü-
lönbségen, majd Rondon növel-
hetett volna rajta, ám nem ők,
hanem Bordeianu volt az, aki beta-
lált – a saját kapujába. 

Radunovic négyszer is megfor-
gatta Costachét, majd belőtte a lab-
dát a kapu elé, így elég volt egy

rossz mozdulat a kolozsvári hátvéd
részéről, hogy a labda a hálóban
kössön ki. Szünetre így 1-2-es állás-
nál vonulhattak a felek, hiszen a
gyurgyevóiak nem engedték gólt
lőni Costachét, a másik oldalon
pedig Arlauskis remekelt Fatai
helyzeténél. 

A CFR további három alkalom-
mal veszélyeztetett még az első 45
percben: előbb Costache ollója,
majd Djokivic fejese maradt ered-
ménytelen, végül Deac lőtt fölé kö-
zelről, ajtó-ablak helyzetben.

A második félidő Budescu nagy

lövésével indult, Arlauskis azonban
kikanalazta a keresztléc alá tartó
labdát, így maradt a pihenőidőben
jegyzett állás. Csak a 79. percig,
mert az addig góltalan focizgatás-
nak Alibec véget vetett: Balaure
megtalálta a labdával a sokat látott
csatárt, ő pedig hét méterről kön-
nyedén kilőtte a bal alsó sarkot. A
hajrában Chipciu és Vinicius is
megpróbálkozott a gólszerzéssel,
sikertelenül, így 2-2-re zárult a mér-
kőzés. A CFR ezzel elvesztette
2019. augusztus 31-e óta tartó első-
ségét az 1. liga tabelláján.

Iksz Gyurgyevón, már nem a CFR az első

Teljesen tönkretette a Red Bull
versenyét Lewis Hamilton, amikor
letolta a pályáról Alexander Albont.
Az osztrák istállóban sok a méreg,
a Mercedes világbajnokától elvár-
ják, hogy bár elnézést kérjen a tör-
téntekért. Öt másodperces bünte-
tését is túl enyhének érzik, szerintük
nincs rendjén, hogy a brit másod-
szor üti ki versenyzőjüket egy do-
bogós helyről, és ezt olcsón
megússza.

Mint arról tegnapi lapunkban be-
számoltunk, Brazília után Ausztriá-
ban is ütközéssel ért véget Lewis
Hamilton és Alexander Albon csa-
tája, és ezúttal is a pályafutása első
F1-es dobogójának kapujába került
Red Bull-os húzta a rövidebbet. Az

Osztrák Nagydíj hajrájában történt
incidensben a címvédőt találták bű-
nösnek. Öt másodperces időbünte-
tést kapott, amivel a 2. helyett a 4.
helyen rangsorolták.

A Red Bullt nem vigasztalta a
hátrasorolás. Szerintük nyilvánvaló
volt Hamilton hibája, tettének kö-
vetkezményeit látva olcsón meg-
úszta. „Amikor valaki ennyire
nyilvánvalóan hibás, és csak egy öt
másodperces időbüntetést kap, és
még így is pontszerző marad, az
egyszerűen nem megfelelő annak
tükrében, mit követett el, és meny-
nyit veszített ezzel. Végső soron
csak pár pozíciót. Hasonló helyzet-
ben voltunk tavaly Brazíliában. Ott
is a második hely volt a tét, és Ha-

milton akkor is kivette a versenyből
Alexet. Szerintem ideje lenne az
egész rendszert újragondolni –
idézte az M4 Sport a Red Bull ta-
nácsadóját, Helmut Markót. „Hogy
most második vagy negyedik? Nem
nagy a különbség. A mi versenyün-
ket viszont teljesen tönkretette.”

A Red Bull vezetője, Christian
Horner megjegyezte: „Lewis ros-
szul mérte föl a helyzetet, és jó
lenne, ha bocsánatot kérne érte.”

Albonnak az ütközés után már

nem sok esélye maradt a pontszer-
zésre, ám végül célba sem ért. Hogy
műszaki hibájának volt-e köze a
balesethez, az nem egyértelmű.
„Úgy fest, valami az erőforrással
történt Alexnél. Nem tudjuk, hogy
az ütközés hatása volt-e, vagy a ka-
vicságyé. Elővigyázatosságból kap-
csoltuk ki a motort. Várjuk a Honda
vizsgálatát” – magyarázta Horner.

A Red Bullnak két lehetősége is
volt legyőzni a Mercedeseket, és
egyikkel sem tudtak élni. A futam

első felében Max Verstappen mű-
szaki hiba miatt esett ki. „Nem
tudom, mi volt. Abból indulunk ki,
hogy valami az elektronikával, de a
részleteket nem ismerjük – mondta
Marko. – Max tempója addig szu-
per volt, a közepes gumival jobban
boldogult, mint gondoltuk. Aztán
taktikai szempontból kiváló döntést
hoztunk azzal, hogy Albont kihív-
tuk a lágy gumiért a biztonsági autó
idején. Kétszer volt meg az esé-
lyünk arra, hogy előkelő helyezést
szerezzünk, és most itt állunk üres
kézzel.”

Szerencséjükre hamar megkap-
ják a javítási lehetőséget. Vasárnap
újabb nagydíjat rendeznek a Red
Bull Ringen – Stájer Nagydíj
néven.

Red Bull: Hamilton mindent tönkretett – bocsánatot kérhetne

Díjazták a magyar labdarúgó-
bajnokság legjeit. Tegnapi lapunk-
ban beszámoltunk róla, a serlegeket
rendhagyó módon az M4 Sport stú-
diójában adta át a Magyar Labda-
rúgó-szövetség (MLSZ) elnökségi
tagja és a szakmai bizottság veze-
tője, Nyilasi Tibor, és a díjazottak
listáját is áttekinthették. Most pedig
nézzük, mit nyilatkoztak az ünne-
peltek, az MLSZ beszámolója alap-
ján.

* Cseri Tamás, Mezőkövesd-
Zsóry (legjobb játékos): „Éreztem,
hogy teljes mértékben fel kell vál-
lalnom, hogy a csapat húzóembere
legyek, örülök neki, hogy ez sok-
szor sikerült. Ebben az évben a Ka-
posvárnak lőtt gólom, amely előtt
több cselt is bemutattam, a legked-
vesebb számomra.”

* Radó András, ZTE FC (gólki-
rály): „Volt már ennél gólerősebb
szezonom, akkor  a góllövőlista 3.
fokára fértem csak oda, most elég

volt ennyi, de természetesen ugyan-
úgy örülök a díjnak. Óriási dolog ez
a cím a pályafutásomban. Nagyon
remélem, fogok még itt állni, ilyen
díjjal a kezemben.”

* Babati Benjamin, ZTE FC (leg-
szebb gól): „Nem gondoltam akkor,
a meccsen, hogy ilyen visszhangja
lesz ennek a találatnak. Tavaly is je-
lölték az egyik gólom, akkor a ne-
gyedik lettem.”

* Balla Bendegúz, ZTE FC (az
év felfedezettje): „Ez volt az első
szezonom az élvonalban, ezért ele-
inte fel kellett vennem a ritmust,

mert ehhez a játéksebességhez nem
voltam hozzászokva, de miután ez
megtörtént, sokat javult a teljesít-
ményem. Köszönöm a ZTE-nek,
hogy megadta azt a lehetőséget, bi-
zalmat és türelmet, amire minden
fiatal játékos vágyik.”

* Szerhij Rebrov, Ferencváros
(az év edzője): „Ez a második baj-
noki évadom és a második bajnoki
címünk, örülük, hogy újra meg tud-
tuk nyerni az aranyérmet, és termé-
szetesen annak is, hogy elismerték
a munkámat. Persze, elsősorban a
futballistákon múlt a siker, ők tettek

bele rengeteg munkát, hogy bajnoki
címet szerezhessünk.”

* Orosz Pál, a Ferencváros vezér-
igazgatója (Fair Play díj): „A leg-
népszerűbb magyar klubként két-
millió szimpatizánsunk van Ma-
gyarországon, ami nemcsak nagy

lehetőség, hanem hatalmas felelős-
ség is. Ezért különösen nagy hang-
súlyt fektetünk a Ferencvárosnál a
sportszerűségre, és óriási dolognak
tartom, hogy úgy sikerült bajnok-
nak lennünk, hogy közben a Fair
Play díjat is meg tudtuk nyerni.”

Mit mondanak a legjobbak?

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 1. liga, felsőházi rájátszás, 6. forduló: Gyurgyevói Astra –
Kolozsvári CFR 2-2 (1-2)
Gyurgyevó, M. Anastasovici-stadion, nézők nélkül. Vezette: Andrei
Chivulete.
Gólszerzők: Rondon (12.), Burcă (17.), illetve Radunovic (31.), Alibec
(79.).
Sárga lap: Seto (36.), Răduț (85.), D. Lazăr (90.), C. Dima (90.), illetve
Susic (49.), Burcă (81.), Păun (90.)
Astra: D. Lazăr – Pahonțu (8. Răduț), Graovac, Dandea, Radunovic –
G. Simion, Crepulja, Seto (65. Balaure) – Alibec, Fatai (65. V. Ghe-
orghe), Budescu (88. C. Dima).
CFR: Arlauskis – Susic, Burcă, Vinicius, Camora – Itu (46. Păun), Bor-
deianu, Djokovic (82. Chipciu) – C. Deac (87. Golofca), Rondon, Cos-
tache (75. Petrila).

Eredményjelző
Labdarúgó 1. liga:
* felsőház, 6. forduló: Medgyesi
Gaz Metan – CSU Craiova 1-2,
Bukaresti FCSB – FC Botoşani
1-1, Gyurgyevói Astra – Kolozs-
vári CFR 2-2;
* alsóház, 8. forduló: Jászvásári
CSM Politehnica – Sepsiszent-
györgyi Sepsi OSK 3-1, Acade-
mica Clinceni – Bukaresti
Dinamo 1-3.

Farczádi Attila

Ranglista
Felsőház
1. Craiova                 6           5            0             1            12-10        38
2. CFR                      6           3            2             1            9-6            37
3. Astra                     6           2            2             2            8-8            29
4. FCSB                    6           1            3             2            11-10        28
5. Botoșani               6           1            2             3            6-8            28
6. Medgyes               6           0            3             3            4-8            25

Alsóház
1. Viitorul                 7           4            2             1            14-9          34
2. Voluntari               7           5            2             0            10-2          27
3. Clinceni                8           5            0             3            8-9            26
4. Sepsi OSK            8           1            4             3            11-13        24
5. Jászvásár              8           3            1             4            10-9          21
6. Nagyszeben          6           2            2             2            7-9            21
7. Dinamo                 6           1            0             5            4-8            20
8. Târgoviște             6           1            1             4            3-8            17
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Alibec örül az egyenlítő találatnak: gólja sokat nyomhat a latban a végelszámolásnál 
Fotó: GSP

Radó Andrásnak volt gólerősebb idénye is a mostaninál, akkor csak harmadik lett
Fotó: ZTE FC

Szoboszlai az év játékosa Ausztriában
Szoboszlai Dominikot az év játékosának nyilvánították Ausztriában.

A magyar válogatott futballista a koronavírus-járvány miatti kényszer-
szünet után bombaformában játszott, a bajnokságot 9 góllal és 10 gól-
passzal zárta. A vasárnapi, utolsó fordulóban is betalált, a 19 éves
támadó középpályás a 67. percben tizenegyesből volt eredményes. A
bajnoki szezon zárultával vasárnap hirdették ki az egyéni díjakat az
osztrák Bundesligában.

A vb-pontversenyek állása 
egy futam után:

* versenyzők: 1. Bottas 25 pont,
2. Leclerc 18, 3. Norris 16, 4.
Hamilton 12, 5. Sainz 10, 6.
Perez 8, 7. Gasly 6, 8. Ocon 4, 9.
Giovinazzi 2, 10. Vettel 1;
* csapatok: 1. Mercedes 37 pont,
2. McLaren 26, 3. Ferrari 19, 4.
Racing Point 8, 5. Alpha Tauri 6,
6. Renault 4, 7. Alfa Romeo 2.

Eredményjelző
Forma–1-es Osztrák Nagydíj, Spielberg (71 kör, 306,452 km):
* pontszerzők: 1. Valtteri Bottas (finn, Mercedes) 1:30.55.739 óra, 
2. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 2.700 másodperc hátrány, 
3. Lando Norris (brit, McLaren) 5.491 mp h., 4. Lewis Hamilton (brit,
Mercedes) 5.689 mp h., 5. Carlos Sainz Jr. (spanyol, McLaren) 8.903
mp h., 6. Sergio Perez (mexikói, Racing Point) 15.092 mp h., 7. Pierre
Gasly (francia, Alpha Tauri) 16.682 mp h., 8. Esteban Ocon (francia,
Renault) 17.456 mp h., 9. Antonio Giovinazzi (olasz, Alfa Romeo)
21.146 mp h., 10. Sebastian Vettel (német, Ferrari) 24.545 mp h.;
* pole-pozíció: Bottas;
* leggyorsabb kör: Norris, 1:07.475 perc.

Alexander Albon csatája Lewis Hamiltonnal Fotó: XPB



Az elektromos mobilitásra
való átállás növeli a káros-
anyag-kibocsátást a kieli IfW
gazdaságkutató intézet ta-
nulmánya alapján, amely
szerint az elektromos autó-
zás üvegházhatású gázkibo-
csátása a jelenlegi
németországi energiamix
mellett közel háromnegyedé-
vel múlja felül a modern dí-
zelmotorokét.

Az IfW (Institut für Weltwirts-
chaft) elemzése abból indul ki,
hogy számos más kutatóintézet ta-
nulmánya szerint az elektromos
autók károsanyag-kibocsátása már
a jelenlegi energiamix mellett va-
lóban kisebb ugyan a belső égésű
motorokénál, ez a kalkuláció azon-
ban figyelmen kívül hagyja az
elektromos áram iránt az elektro-
mos mobilitásra való átállással
megnövekedő igényt. A megnöve-
kedett áramkeresletet ugyanis a
meglévő energiamixszel lehet csak
kielégíteni ahelyett, hogy a meg-
újuló energiaforrásokat a fosszilis
energiaforrások kiváltására hasz-
nálnák fel.

A villanyautókra való átállás
megnövekedett áramigényét figye-
lembe véve viszont az aktuális
energiamix mellett az elektromos
autózás 73 százalékkal több káros-
anyag-kibocsátással jár, mint a leg-
modernebb dízelmotoroké –
állapítja meg a kutatóintézet.

A Fraunhofer-Institut für
System- und Innovationsforschung
és a Heidelberger Institut für Ener-
gie und Umweltforschung kutató-
intézetek tanulmányai szerint a
jelenlegi energiamix mellett az
elektromos autózás károsanyag-ki-
bocsátása 15-30 százalékkal ked-

vezőbb a belső égésű motorokénál,
a Joanneum Research kutatóinté-
zetnek az ADAC autóklub megbí-
zásából készített tanulmánya
szerint pedig nagyjából megegye-
zik.

Németországban a közlekedés
felelős a károsanyag-emisszió 20
százalékáért, ami az energiaterme-
lés és a feldolgozóipar után a har-
madik legnagyobb kibocsátási
forrás.

Csak a személygépkocsik futás-
teljesítménye 630 milliárd kilomé-
ter volt 2018-ban Németországban
a szövetségi gépjármű-felügyelet
(Kraftfahrt-Bundesamt) nyilvántar-
tása szerint. Az elektromos autók
100 kilométerenkénti átlagosan 15
kilowattórás energiafelhasználásá-
val számolva a teljes átállás 95 te-
rawattórás áramigényt teremtene,
ami az 515 terawattórás nettó né-
metországi áramtermelés 18 száza-
lékának felel meg. Ehhez hozzá
kell adni még az elektromos autók
előállításának a hagyományos au-
tóknál magasabb energiaigényét is.

Az elektromos autók átlagos ká-
rosanyag-kibocsátásának számítá-
sakor az IfW azzal a feltételezéssel
élt, hogy a megújítható energiafor-
rások kiépítése a jelenlegi ütemben
halad tovább. A zéró emissziós
atomenergia szerepét pedig figyel-
men kívül hagyták az áramterme-
lésben, mivel az 2022-ben kikerül
az energiamixből.

A számítások alapján az elektro-
mos autózás károsanyag-kibocsá-
tása mindaddig meghaladja a
robbanómotorokét, amíg az ener-
giamixben 20 százalék felett van a
fosszilis energiahordozók aránya.
Az Európai Bizottság prognózisa
szerint a fosszilis energiahordozók
aránya még 2050-ben is 40 száza-
lék felett lesz.

Az IfW megállapítása szerint az
emissziós mérlegen tehát nem az
elektromos mobilitás forszírozásá-
val, hanem a fosszilis energiahor-
dozóknak a megújuló forrásokkal
való kiváltásával lehet javítani.
(MTI)

Koronavírus 
A járvány miatt megváltozott

térhasználati szokásokat
vizsgálják 

A koronavírus-járvány miatt
megváltozott térhasználati
szokásokat vizsgálják a Pécsi
Tudományegyetem (PTE) és a
kínai Vuhanban működő
Hupej Műszaki Egyetem épí-
tész oktatói és hallgatói egy
közös projekt keretében – tá-
jékoztatta a baranyai felsőok-
tatási intézmény pénteken az
MTI-t.

A PTE közleményben azt írták,
hogy már javában zajlanak annak a
szeptembertől induló két nemzet-
közi workshopnak az előkészületei,
amelynek keretében a koronavírus-
járvány kitörésével kapcsolatban is-
mertté vált kínai Vuhan egyik
egyeteme és a pécsi intézmény mű-
szaki karának hallgatói, oktatói tér-
képezik fel a világjárvány
következtében megváltozott köztér-
használati szokásokat, valamint az
otthoni munkavégzés ideális körül-
ményeit.

Az építészeket elsősorban azok a
kérdések foglalkoztatják, hogy mi-
ként lehet a tervezési módszerekhez
illeszteni a világjárvány okán a kö-
zösségi életre vonatkozó szigorú
egészségügyi előírásokat, ezeknek
alárendelve pedig hogyan tudnak új
elképzelések mentén közteret ter-
vezni. A hallgatók és oktatóik a pro-
jekt keretében emellett a
belsőépítészet oldaláról vizsgálják
az otthoni munkavégzés ideális fel-

tételeit, például azt, milyen szem-
pontokat érdemes figyelembe venni
egy lakóház ilyen célú tervezésekor,
hogyan támogatja ezt a belsőépíté-
szet, a bútorok, az ergonómiai
szemlélet.

A közös szakmai projekt egye-
lőre az online térben szerveződik,
több héten keresztül a közös online
előadások mellett lehetőség kínál-
kozik a tapasztalatok megosztására,
a tervek, az ötletek bemutatására, a
szakmai vitára is.

A közleményben kitértek arra,
hogy a pécsi műszaki kart évek óta
szoros szakmai kapcsolat fűzi a vu-
hani oktatási intézményhez. A bara-
nyai intézmény szakemberei öt
évvel ezelőtt egyedüli nemzetközi
partnerként kaptak meghívást egy
tizenegy kínai egyetem részvételé-
vel zajló építészei workshopra,
emellett a kar munkatársa, Hutter
Ákos vendégprofesszorként dolgo-
zott a kínai egyetemen, és már har-
madik éve vállal feladatokat
Vuhanban.

A PTE-n tanuló több mint négye-
zer külföldi hallgató közül a kínai
építészhallgatók jellemzően erősek
az alkalmazott grafikában, környe-
zetkultúrában, belsőépítészetben,
kiváló a vizuális kifejezésmódjuk,
remekül rajzolnak, és a jelképekben
való gondolkodás is előnyükre
válik – jegyezték meg a pécsi egye-
tem kommünikéjében. (MTI)
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Forrás: eszm.ro

Gospelsorozatot készít a
Netflixnek Pharrell Williams.
Az énekes a műsorban szülő-
földje, Virginia híres gospel-
kórusait mutatja be
nagybátyja, Ezekiel Williams
püspök segítségével.

A lelkipásztor és a virginiai gos-
pelkórusok vezetői eddig felfede-
zetlen új tehetségeket is keresnek
majd – számolt be róla Pharrell az
idén a koronavírus-járvány miatt
online megrendezett Essence fesz-
tiválon vasárnap.

Az énekes maga is megjelenik
majd a műsorban, de az executive

produceri feladatokat is vállalta I
Am Other elnevezésű multimédia-
cégén keresztül. A Grammy-díjas
sztár legutóbb az NBC The Voice
című tehetségkutató műsorában
tűnt fel a képernyőn.

A Voices of Fire című Netflix-so-
rozat mellett Pharrell más projekte-
ken is dolgozik a streamingóriás
számára. Kenya Barris társaságában
musicalt készít a Juneteenthről, az
amerikai rabszolgaság eltörlésének
napjáról.

A Voices of Fire már idén elindul
a Netflixen a Variety.com értesülése
szerint. (MTI)

Pharrell Williams gospel-
sorozatot készít a Netflixnek

Apró, egzotikus békát fedez-
tek fel egy walesi élelmiszer-
bolt banánjai között, a
rejtőzködő kétéltű több mint
8000 kilométert tett meg Ko-
lumbiából – írta a BBC hírpor-
tálja hétfőn.

A carmarthenshire-i Llanelli
város Asda szupermarketének egy
éles szemű dolgozója vette észre a
hüvelyknyi állatot június 29-én.
Rögtön hívták az RSPCA elneve-
zésű brit állatvédő egyesületet.

A békát Asdának nevezték el.
Úgy vélik, Kolumbiából érkezett,
ahol évente több százezer tonna
gyümölcsöt termesztenek és szállí-
tanak Nagy-Britanniába. A kétél-
tűek képesek lelassítani az
anyagcseréjüket bizonyos körülmé-
nyek között, Asda valószínűleg így

élte túl a hosszú utat étel-ital nélkül,
hidegben. Az állatvédők a Slient
World Zoo To You nevű víziállat-
központba vitték, ahol nedves kör-
nyezetben, növények között él,
legyeket és szöcskéket eszik.

Az RSPCA munkatársa, Gemma
Cooper azt mondta, úgy vélte, min-
dent látott már, de ez a „ba-
nándráma még neki is új volt”. Az
állatvédő megköszönte a bolt dol-
gozóinak, hogy vigyáztak a kis ál-
latra, míg ők ki nem érkeztek.

A Silent World szakértője, Ginny
Spenceley szerint mióta nem perme-
tezik vagy kezelik a gyümölcsöket,
nem ritka, hogy egy-egy béka vagy
pók bekerül a szállítmányba.

A levelibékáknak mintegy 800 faja
ismeretes, több mint 600 közülük
Közép- és Dél-Amerikában él. (MTI)

Egzotikus békát fedeztek fel
egy walesi élelmiszerbolt

banánjai között

Növeli a károsanyag-kibocsátást az elektromos
mobilitásra való átállás erőltetése

Háromszázhuszonöt éve,
1695. július 8-án halt meg
Christiaan Huygens holland
fizikus, csillagász és mate-
matikus, a fény hullámelmé-
letének kidolgozója, az
Orion-köd és a Szaturnusz
gyűrűjének felfedezője. 

1629. április 14-én szüle-
tett egy gazdag hágai polgár-
családban, apja politikus,
nyelvész, zenész, matemati-
kus, az orániai herceg titkos
tanácsosa volt. Huygens első
matematikai eredményét 17
éves korában érte el, s alig 25
évesen megadta a „pi” addig
ismert legjobb közelítését. A
testvérével együtt épített táv-
csővel asztronómiai vizsgá-
latokat végzett, felfedezte,
hogy a Szaturnusz gyűrűi kü-
lönböző méretű sziklákból
állnak, megfigyelte az óriás-
bolygó legnagyobb holdját, a
Titánt és az Orion ködfoltot.
Sikerült megkülönböztetnie
a felhőn belül a csillagokat,
az Orion-köd belső részei ma
az ő nevét viselik.

Mivel vizsgálatai során
szükségessé vált az idő pon-
tos mérése, 1657-ben ingaó-
rát alkotott, de eredményeit csak
jelentős késéssel publikálta. Össze-
foglalta a görbék matematikai el-
méletét, a matematikai inga
lengésidejét, leírta a centrifugális
erőt, és kimondta, hogy az egyen-
letes körmozgás fenntartásához ál-
landó erő kell. Ő fogalmazta meg
az inercia-elvet, mely szerint a ma-
gára hagyott test egyenes vonalú

egyenletes mozgást végez. Megfo-
galmazta továbbá az állandó sebes-
séggel mozgó koordináta-
rendszerek ekvivalenciájának és a
mozgások szuperpozíciójának
elvét is.

Legismertebb munkája, a Traité
de la lumière (Értekezés a fényről)

is csak 1690-ben látott napvilágot,
Huygens indoklása szerint azért,
mert azt remélte, hogy lesz ideje a
tudomány nyelvére, latinra lefordí-
tani. Konstruált zsebórát és egy
saját maga által alkotott zenei skála
alapján működő hangszert is.

1663-ban lett a Royal Society
tagja, majd 1665-ben XIV. Lajos
francia király meghívta a Francia

Tudományos Akadémia alapító
tagjai közé. Egész életében sokat
betegeskedett, 1670-ben pedig
olyan komolyra fordult az állapota,
hogy állandó halálfélelemben élt.
1681-ben elhagyta Franciaorszá-
got, valószínűleg egészségi álla-
pota miatt, de lehet, hogy

protestáns lévén a nantes-i
ediktum visszavonása kész-
tette a hazatérésre. Életének
utolsó öt évében állandóan
betegséggel, fokozódó 
magányérzettel és búskomor-
sággal küzdött. 1695 márciu-
sában még módosított
végakaratán, majd július 8-án
súlyos szenvedések után halt
meg szülővárosában.

Huygens korában a legte-
kintélyesebb fizikusok közé
számított, kortársai ember-
ként is nagyra tartották. Szi-
gorú kritikus hírében állt, de
nem késlekedett mások telje-
sítményét elismerni. Legin-
kább a tudománynak élt, de
nem remeteként, a világtól
elzárkózva: fennmaradtak
szépasszonyokhoz írt szerel-
mes versei, valamint egy
„sci-fi” műve is, amelyben a
földön kívüli élet lehetőségé-

ről elmélkedett.
Huygens nevét viseli az Európai

Űrügynökség (ESA) űrszondája,
amely elsőként szállt le a Szatur-
nusz Titán holdjának felszínére
2004-ben, róla nevezték el a Hold
egyik hegyét és a Mars egyik krá-
terét, mert ő volt az első, aki rajzot
készített a Marsról. (MTI) 

Christiaan Huygens holland fizikus
325 éve halt meg 

Forrás: Twitter



A szükségállapot alatt külföldi spárgasze-
désre induló munkások ügyét kivizsgáló par-
lamenti bizottság úgy döntött: levelet küld
minden illetékes intézménynek annak tisztá-
zása érdekében, hogyan volt lehetséges,
hogy 2000 ember gyűlt össze a kolozsvári
nemzetközi repülőtéren – közölte Radu
Oprea szociáldemokrata párti szenátor. 

A bizottság hétfőn fogadta el szabályzatát, miután
a múlt héten a parlament – a PSD, a Pro Románia és
az ALDE vezetőinek kezdeményezésére – jóváhagyta
a testület megalakulását. 

Radu Oprea felidézte: a szükségállapot idején
egyetlen éjszaka alatt több mint kétezer román állam-
polgárt zsúfoltak össze a kolozsvári reptéren, noha a
szabályzat értelmében otthon kellett volna tartózkod-
niuk, és csak írásos nyilatkozat birtokában hagyhatták
volna el a településüket. 

A bizottság most azt vizsgálja, hogyan történhetett,
és ki a felelős azért, hogy a szigorú szabályok dacára
2000 személy gyűlt össze a kolozsvári repülőtéren,
hogy mezőgazdasági idénymunkára induljanak.
Ehhez öt kérdésre keresik a választ – tette hozzá
Oprea. (Agerpres)
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Újabb 250 koronavírusos esetet igazoltak
Romániában

A legutóbbi tájékoztatás óta
250 új koronavírusos esetet
igazoltak Romániában, és
ezzel 29.223-ra nőtt a fertő-
zöttek száma – közölte hét-
főn az operatív törzs. 

Jelenleg 227 beteget ápolnak az
intenzív osztályokon. A fertőzöttek
közül eddig 21.413-at kiengedtek a
kórházból. Közülük 20.213 páci-
enst gyógyultnak nyilvánítottak,
1200 pedig tünetmentes, így ők tíz
nap után elhagyhatták a kórházat.
Ez idáig 771.482 koronavírustesz-
tet végeztek el Romániában. Az el-
múlt 24 órában 18, koronavírussal
diagnosztizált személy haláláról ér-
kezett jelentés, ezzel 1768-ra emel-
kedett a koronavírussal
összefüggésbe hozható halálesetek
száma. Az operatív törzs adatai
szerint a július 5-én 10 óra és július
6-án 10 óra között eltelt 24 órában

10 férfi és 8 nő haláláról érkezett
jelentés. Az áldozatok Argeş,
Bákó, Botoşani, Brassó, Dâmbo-
viţa, Galac, Maros, Olt, Prahova és
Temes megyében, illetve Bukarest-
ben haltak meg. Egy áldozat a
negyvenes, hat áldozat az ötvenes,
öt áldozat a hatvanas, három a het-
venes korosztályhoz tartozott,
három pedig 80 évesnél idősebb
volt. Közülük egy páciensnek nem
volt más igazolt betegsége a
COVID-19-en kívül, a többiek túl-
élési esélyeit más egészségi prob-
lémák is rontották. 
Érvényben maradnak
a jelenleg hatályos bírságok

A kormány által hétfőn elfoga-
dott törvénytervezet nemcsak a ko-
ronavírus-járványra, hanem
minden más járványhelyzetre vo-
natkoztatható, illetve biológiai
kockázat esetén is alkalmazhatók

az előírások – hangsúlyozta az or-
szágos katasztrófavédelmi főigaz-
gatóság vezetője. Raed Arafat a
hétfői kormányülést követően azt
mondta, a jelenleg hatályos bírsá-
gok, illetve büntetőjogi intézkedé-
sek továbbra is érvényben
maradnak. 

A belügyminisztériumi államtit-
kár arra is kitért, a tervezet megha-
tározza a karantén fogalmát, illetve
megszabja, hogy milyen esetekben
rendelhető el az intézkedés. Rámu-
tatott, az új definíció értelmében az
intézményesített karantén vagy
lakhelyi elkülönítés azon szemé-
lyek esetében rendelhető el, akik
egészségesek, de fertőzésgyanús-
nak vagy vírushordozónak minő-
sülnek, mivel ki voltak téve a
megfertőződés veszélyének, vagy
a betegség lappangási szakaszában
lehetnek. (Agerpres)

Bizottság vizsgálja a külföldi
spárgaszedésre induló munkások ügyét 

A kiskereskedelmi forgalom
volumene Romániában má-
jusban 18,5 százalékkal nőtt
áprilishoz képest, a kiigazított
érték szerint a bővülés 20,2
százalékos volt – közölte hét-
főn a román országos statisz-
tikai intézet.

Az egy évvel korábbihoz képest
azonban a forgalom 5,3 százalékos,
szezonális és naptárhatással kiiga-
zítva 1,2 százalékos csökkenést
mutat.

Az idei első öt hónapban a nyers
adatok szerint 0,1 százalékkal nőtt
a kiskereskedelmi forgalom volu-
mene Romániában a tavalyi azonos
időszakhoz mérten, szezonálisan és
naptárhatással kiigazítva a bővülés
0,6 százalék volt.

A nyers adatok szerint a növeke-
dést főleg az élelmiszerek, italok és

dohánytermékek értékesítése támo-
gatta, 8,5 százalékos bővüléssel. Az
üzemanyag-értékesítés viszont 11,2
százalékkal visszaesett, a nem élel-
miszer kategóriában 1,6 százalékkal
kevesebb terméket adtak el az egy
évvel korábbinál.

A koronavírus-járvány szinte tel-
jesen elolvasztotta a kiskereske-
delmi forgalom első három havi
növekedését. Az első negyedévben
a kiskereskedelmi forgalom volu-
mene még 9,4 százalékkal nőtt a
nyers adatok szerint, a szezonális és
naptárhatással kiigazított érték sze-
rint a bővülés 7,5 százalék volt. Az
első négy hónap után is még 1,5
százalékos növekedést jegyeztek a
nyers adatok szerint.

Tavaly egész évben 7,2 százalék-
kal nőtt a román kiskereskedelem
az előző évhez mérten. (MTI)

Májusban 18,5 százalékkal
nőtt a kiskereskedelmi
forgalom Romániában

Olaszországban növelte a bi-
zonytalanságot, a szegénysé-
get és a társadalmi
egyenlőtlenséget, de erősí-
tette a családi összetartást a
koronavírus-járvány az Istat
statisztikai hivatal pénteken
közölt felmérése szerint,
amelyből az is kiderül, hogy
az olaszok olvasási kedve is
nőtt a karantén hónapjaiban.

Az Istat járvány utáni felmérései
szerint a Covid-19 betegség „sok-
kos állapotba” süllyesztette Olasz-
országot. A februártól május
közepéig tartó súlyos járványhely-
zet rendkívüli bizonytalanságot te-
remtett a gazdaságban éppúgy, mint
az olaszok mindennapi életében.

A statisztikai hivatal szerint az
idei évben a GDP csökkenése leg-
alább 8,3 százalékos lesz. Az ola-
szokat a koronavírus-járvány
félelemmel és aggodalommal töl-
tötte el egészségük, munkahelyük
és szeretteik miatt. A felmérések azt
mutatják, hogy az olaszok szegé-
nyebbé váltak, erősödtek az osztá-
lyok közötti különbségek, a
társadalmi előreugrás esélyei majd-
nem húsz évvel ezelőtti szintre
estek vissza. Február óta majdnem
fél millióval csökkent a foglalkoz-
tatottak száma, csak májusban 80
ezer munkahely szűnt meg, és a vál-
lalkozások tizenkét százaléka tervez
létszámcsökkentést a jelenleg befa-
gyasztott elbocsátási időszak lejárta
után. Hosszú sorok állnak az olasz
városok zálogházai előtt.

Több mint egy százalékkal emel-
kedett a munkanélküliségi ráta,
amely elérte a 7,8 százalékot.
Ugyanez két százalékponttal nőtt a
25 év alatti fiatalok között, akiknek
23,5 százaléka állásnélküli. A sta-
tisztikák szerint a járvány elsősor-
ban a fiatalokat, a kisgyerekeket és
a nőket sújtotta, valamint az ala-
csony végzettségűeket, akiknek
foglalkoztatottsági szintje a 2008-
asra esett vissza. A számok szerint

az Európai Unióban Olaszország az
utolsók között van, ami az iskolá-
zottsági szintet illeti.

Az olaszok 42,8 százaléka he-
tente legalább egyszer imádkozott,
oltalmat kérve a betegséggel szem-
ben, 22,3 százalék ugyanezt min-
dennap megtette. A kijárási
korlátozás alatt kétszeresére nőtt az
olaszok olvasási kedve: 62,6 száza-
lék olvasott többet, ebből 46,7 szá-
zalék interneten, a többiek
nyomtatott újságot vagy könyvet
vettek kézbe. Az olaszok 92 száza-
léka tartotta tiszteletben a kijárási ti-
lalmat, átlagban napi tizenegyszer
mosták meg és naponta ötször fer-
tőtlenítették kezüket. Nyolcvan szá-
zalékuk csökkentette a rokonokkal
való találkozásokat.

A koronavírussal szemben azon-
ban az olasz család nyújtott védel-
met: az olaszok többsége úgy
nyilatkozott, az idősek és a gyere-
kek védelme, valamint a családi
összefogás segítette őket a több
mint három hónap alatt.

Kiemelten nőtt a halálozási
arány: a járvány márciusi tetőzése-
kor 48,6 százalékkal többen huny-
tak el a 2015 és 2019 közötti évek
átlagához képest. Lombardiában
188 százalékkal emelkedett a halá-
lozás, Bergamo város térségében
571 százalékkal. A halottak 85 szá-
zaléka hetven év feletti volt, 56 szá-
zaléka pedig nyolcvan évnél
idősebb. A felmérésből az is kide-
rült, hogy a nyolcvan év feletti ola-
szok egyharmada, ami valamivel
több mint kétmillió személynek
felel meg, továbbra is jó anyagi kö-
rülmények között Észak-Olaszor-
szág területén él.

A betegség miatti félelem az idén
tízezerrel csökkentheti a születések
számát, pesszimista becslések sze-
rint 2022-ig harmincezerrel keve-
sebb gyermek jöhet világra, ami
veszélybe sodorhatja az eddig is
alacsony olaszországi demográfiai
növekedést. (MTI)

Olaszországot
szegényebbé tette a járvány 



ADÁSVÉTEL

A NIKI PARK üzlet elad jutányos áron új
ágybetéteket bármilyen méretben.
Garantált minőség. Nyugdíjasoknak
20% kedvezmény. 1989. December 22.
út 113/A sz. (22128)

ELADÓK előnevelt házi kispulykák
alkudható áron. Tel. 0732-586-648.
(sz.-I)

ELADÓ sürgősen és olcsón tökéle-
tes állapotban levő 2007-es,  fehér
Skoda Octavia kombi 1.9 TDI teljes
felszereltséggel, 234.000 km-ben.
Nem igényel beruházást. Ára 2300
euró, alkudható. Tel. 0748-667-599.
(sz-I)

ELADOK Székelybósban, szép he-
lyen egy 2.700 m2-es telket, papírok
napirenden, 9 euró/m2. Tel. 0745-
787-995. (7995-I)

ELADÓ kemény tűzifa. Tel. 0744-
101-614. (sz-I)

ELADÓ sürgősen gyerekbútor. Tel.
0749-205-334. (7997)

LAKÁS

ELADÓ ház (2006) 60 ár
felparcellázható telekkel Marosszent-
györgyön, főúton, közel a Selgroshoz; 53
ár telek Nyárádremete (Eremitu)
területén, 4 km-re a szovátai
polgármesteri hivataltól, aszfaltos főút
mellett, 165 méteres nyitással. 6.000
euró. Tel. 0744-438-594. (22128)

UDVAROS házat vásárolnék  Maros-
vásárhelyen vagy környékén, lakás
100 m2 körül + udvar 300–400 m2.
Telefon 0741-941-953. (sz-I)

ELADÓ kertes ház Magyarón
(Aluniş), a falu központjában. Telefon:
0740-337-750 . (p-I)

ELADÓ háromszobás magánház külön
udvaron a Litoral környékén. Tel. 0770-
907-164, 0365/444-819. (7996)

ELADÓ háromszobás, 67 m2-es
tégla tömbházlakás a Kövesdombon,
első emleten a négyből, nagy pincé-
vel. Tel. 0766-869-613. (7998)

VÁSÁROLOK 1–3. emeleti, I. osztályú
tömbházlakást a Kövesdombon. Tel.:
0749-751-779. (-) 

MINDENFÉLE

VÁLLALUNK tetőfedést, cserép-
forgatást, bármilyen kisebb javítást,
festést, vakolást, szigetelést, ácsmunkát.
Saját anyagunkkal dolgozunk.
Nyugdíjasoknak 18% kedvezmény. Tel.
0752-828-789, 0790-081-572. (7469)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (22103-I)

ÉPÍTKEZÉSI munkát vállalunk. Tel.
0770-621-920. (7765-I)

MOSÓGÉPEKET és hűtőszekrénye-
ket javítok. Tel. 0755-825-502.
(7963-I)

MUNKÁLATOKAT végzünk: készí-
tünk háztetőt cserépből vagy lemez-
ből, kisebb javításokat stb. Tel.
0745-680-818. (7947-I)

ÁCSMUNKÁT, tetőfedést bármilyen
cseréppel, cserépforgatást, kültéri és
beltéri építkezést vállalok. Tel. 0758-
737-660. (7953)

LÉPCSŐHÁZFESTÉST vállalok. Tel.
0741-699-761. (7975-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Szemünkben könnyel, szí-
vünkben örök fájdalommal
emlékezünk július hetedikén a
szeretett édesanyára, nagy-
mamára, a Tudor negyed
asszisztensére, PÁSZTOR
KATALINRA halálának má-
sodik évfordulóján. Emléke
legyen áldott, nyugalma
csendes! Szerettei. (7877-I)

Soha el nem múló szeretettel,
de Isten akaratában
megnyugodva, fájó szívvel
emlékezünk a nyárádszent-
benedeki születésű INCZE
HAJNALRA (szül. Szász
Hajnal) halálának tizedik
évfordulóján. Akik ismerték,
gondoljanak rá kegyelettel.
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Szerető
családja. (7997-I)

„Ha lelkünkben lehull egy csillag,
nyomában égő seb fakad,
de vér-rubintól fényes útja
örökre fáj a fény alatt.” 

(Wass Albert)
Szomorú, bánatos szívvel emlé-
kezünk 2018. július 6-ára. Ezen a
napon búcsú nélkül távozott sze-
rettei köréből KOVÁCS 
MAGDOLNA szül. Márkos. Emlé-
ked életünk végéig szívünkben
megmarad. Sírodra virágot vi-
szünk azzal a tudattal, hogy Te
látsz bennünket. Kérünk, légy
őrző és védő angyalunk. 
Nyugodjál békében! A gyászoló
család. (sz-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett testvérünk, 

LABANCZ MÁRIA 
szül. Bukur 

életének 68. évében megpihent.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

Gyászoló testvérei: Erzsike,
Zsozsó és azok családja.

(7998-I) 

Fájó szívvel tudatjuk rokonaink-
kal, barátainkkal és ismerőseink-
kel, hogy a szerető édesanya,
anyós, nagymama, dédnagy-
mama, 

dr. ZAKARIÁS MAGDA 
született Vertán 

életének 96. évében, hosszas, tü-
relemmel viselt betegség után,
2020. július 5-én elhunyt. Földi
maradványait 2020. július 9-én 15
órakor helyezzük örök nyuga-
lomra a marosvásárhelyi refor-
mátus temetőben. 

Gyászoló hozzátartozói. (p-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Együttérzünk a gyász nehéz
perceiben a Máté Nagy
családdal a szeretett FÉRJ és
ÉDESAPA elvesztése miatti
fájdalmában. A volt paniti
kollégák. (7991-I)

Őszinte részvétünket és
együttérzésünket fejezzük ki
kolléganőnknek, Janó Brigitte
Tündének és családjának
ÉDESAPJA elvesztése miatt
érzett fájdalmában.  A Metalul
Szövetkezet munkaközössége.
(64874-I)

Semmi sem fájdalmasabb, mint
elveszíteni a szerettünket.
Őszintén együttérzünk
kolléganőnkkel, Bartalis
Tündével szeretett ÉDESAPJA
elvesztése okozta mély
fájdalmában. Nyugodjon
békében! A Gedeon Richter
Románia Rt. munkaközössége.
(sz-I)

A búcsúszó, mit nem mondtál ki,
elmaradt,  
elmentél, de szívünkben örökké
velünk maradsz. Szemünkben apró
lángok égnek,
csak mindig zokogunk érted, 
de utat hagyunk a reménynek, 
hogy egyszer majd találkozunk
véled.
Fájdalommal tele szívvel
emlékezünk KELEMEN IBOLYÁRA
július 7-én, halálának hetedik
évfordulóján. Emlékét, jóságát,
szeretetét, melyet családja
boldogulására fordított, örökre
szívünkbe véssük.

Férje, János, fiai: Levente és János, menye, Melinda, unokái:
Barni, Csanád, Nimród, Boldizsár. (7999-I)

„Az életünk értelme
Lelkünkbe van írva,
Ahogy ő akarta, úgy lett megírva.
(...) 
Csak szállj, ami itt tartott, elszakadt,
Minden emlékünk itt marad
A csillagos ég alatt... ”
Szomorú szívvel gondolunk drága
gyermekünkre, PÁLFY HUNOR
CSABÁRA mennybevonulásának
második évfordulóján. Az
örökkévalóság fényeskedjen
fölötted! 

Szerető édesanyád, édesapád  és
nagyszüleid. 

*

Ezúton emlékezünk id. PÁLFY JÓZSEFRE halálának 26.
évfordulóján. 
Örök álmukat őrizze béke és nyugalom! (7982-I)  

REDŐNYÖK,SZALAGFÜGGÖNYÖK,GARÁZSKAPUK és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, au-
tomatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425,
0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)
ELÁRUSÍTÓNŐKET alkalmazunk élelmiszerüzletbe Marosvásárhelyen. Tel. 0722-404-679. (22133-I)
ÉPÍTŐCÉG 15%-os kedvezménnyel vállal háztetőkészítést, tetőfedést Lindab cserépből, cserépforgatást,
külső és belső munkálatokat, javítást, kerítés- és kapukészítést, bontást is. Tel. 0747-634-747. (7765-I)
HENIMEDCENTER–INGYENESORVOSIKIVIZSGÁLÁSKÜLDŐPAPÍRRAL:reumatológia
(gerincfájás, térd-, váll- és csípőpanaszok); belgyógyászat. KEDVEZMÉNYES ÁRAK: bőrgyógyászat; ne-
urológia;  ultrahangos kivizsgálás; allergológia; immunológia;  doppleres ultrahangvizsgálat. Tel.: 0770-
310-944. Cím: Pr. Dr. Ghe. Marinescu u. 47/3. szám (November 7.). (64799-I)
AMAROSVÁSÁRHELYIREFORMÁTUSTEMETŐteljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó,
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (20875-I)
AKOVÁCSPÉKSÉGNŐI és FÉRFI MUNKAERŐT alkalmaz a marosszentgyörgyi péküzembe. Tapasz-
talat nem szükséges. Ajánlatunk: vonzó bérezés, 8 órás munkaidő,  ételjegyek, utazási költségek megtérítése.
Jelentkezni a 0744-403-114-es telefonszámon. (64875-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat
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A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

Új idők, új programok! 
Az Outward Bound Romania
nappali tábort hirdet idén nyárára.

A természetben eltöltött idő iránti nagymértékű igényre
válaszolva, a koronavírus-megelőzési szabályok alapján
tervezett programokat szervezünk. 

Helyszín: Május 1. utca, Szováta 
Periódusok: 2020. július 13–17. és július 20–24. 
Célcsoportok:
Első lépések a természetben: 7–10 év közöttiek.
Temészetre hangolva: 11–13 év közöttiek és 14–16 év

közöttiek.
Hozzájárulás: 500 lej/fő – utaztatás nélkül
550 lej/fő – utaztatással (Marosvásárhelyről)
* Nappali tábor (5 napos program hétfőtől péntekig,

mindennap 9:00 és 17:00 között)
Programkoordinátor:

BARABÁS TÜNDE
tel: 0365-407 673

mobil: 0769-224 290
e-mail:info@outwardbound.ro
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Viseljmaszkot,
mert

megmentheti
azéleted!

Vigyázzarra,
hogy:

• mossál kezet/fertőtlenítsd,
mielőtt a maszkot megérintenéd.

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

• a maszk színes oldala legyen
kívül.

•  a maszk fémszállal áthúzott
részét igazítsd az orrodhoz.

• a maszkot a gumifüllel rög-
zítsd a füledre.

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

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

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

• a maszkot mindig lehetőleg
fedeles szemeteskosárba dobd.

• miután eldobtad, mossál
kezet vagy fertőtlenítsd.

Vigyázzarra,
hogyNE:

• használj szakadt vagy nedves
maszkot.

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

• maradjon rés a maszk és az
arcod között.

• érintsd meg kézzel használat
közben a maszkot.

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

• érintsd meg a maszk belső
felét.

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

• hordd a maszkot az állad
alatt.

• kerüljön az általad használt
maszk más keze ügyébe.

• használd újra az egyszer
használatos maszkot.

Viseljmaszkot,
mutasdmeg,
hogyfelelősség-
teljesember
vagy!

TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt páciensek!

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

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


