2020. július 8., szerda
LXXII. évfolyam
151. (20530.) sz.
Ára: 3 lej
(előfizetőknek 1,43 lej)

Legtöbben egyelőre Bulgáriát és Görögországot választják

Idén közelebbi helyeken nyaralunk
Anyanyelvhasználat
járvány idején

A legtöbb európai kisebbség nem kap
megfelelő anyanyelvi tájékoztatást a
koronavírussal kapcsolatban – derült
ki abból a 2020 márciusa és júniusa
között készült felmérésből, amely 25
európai ország 43 nemzeti kisebbsége
és nyelvi csoportja válaszait tartalmazza.

____________4.
Felbontották
a Kultúrpalota
felújítási munkálataira vonatkozó
szerződést
Akárcsak sok más téren, a nyaralási szokások tekintetében
is jelentős változást hozott a járványhelyzet. A korlátozások
részleges feloldása után, amikor már több, népszerű turisztikai célpontnak számító ország fogad turistákat, a tapasztalat az, hogy a hazai nyaralók nagy része egyelőre közelebbi
célpontokat választ, sokan a szomszédos Magyarország valamely fürdőhelyén töltenek el néhány napot, akik viszont az
idén sem hagynák ki a tengerpartot, azok Bulgáriába vagy
Görögországba utaznak.

Menyhárt Borbála

Július, augusztus csúcsidénynek számít a nyaralás szempontjából, a
legtöbb család ekkorra időzíti az egész évben várt kiruccanást. Idén azonban a járvány átírta a számításokat, az utóbbi hónapokban mindenütt beutazási korlátozás volt érvényben, és bár néhány hete ezeket részben

Fotó: Nagy Tibor

feloldották, még mindig nagy a bizonytalanság, a megbetegedések számának függvényében napról napra változik a helyzet az egyes országokban, emiatt sokan félnek nyaralást tervezni.
Hogy a jelenlegi helyzetben hogyan alakul a turistaidény, arról Hajdú
Zoltánt, a marosvásárhelyi Thomas Hux utazási iroda vezetőjét kérdeztük. Mint mondta, annak ellenére, hogy a nyaralás előtt állók mintegy
hetven százalékában felmerül a kérdés, hogy merjenek-e elutazni vagy
sem, a legtöbben útnak indulnak a már előzőleg lefoglalt útra, mi több,
új foglalások is vannak belföldre, külföldre egyaránt. Mindössze néhányan, csupán egy-két turista döntött úgy, hogy inkább elveszíti az előre
befizetett összeget, de nem utazik el. Az eljárás ugyanis az, hogy amenynyiben az adott országba nem tiltott a beutazás, az oda szóló foglalást
nem lehet lemondani, és utólag felhasználható utazási utalványra cserélni.
(Folytatás a 6. oldalon)

A marosvásárhelyi Kultúrpalota felújítását végző cég jelentős késést halmozott fel a munkálatok
kivitelezésében, ezért többszöri figyelmeztetést követően a Maros Megyei
Tanács úgy határozott, hogy 2020. július 6-tól felbontja a kivitelezési szerződést.

____________5.
Ellenőriznek
és bírságolnak

A belügyminiszter szerint az óvintézkedéseket megszegők felelőtlensége
miatt kárba veszhet mindaz, amit a
járvány tekintetében közös erővel sikerült elérni, ezért a következő időszakban a hatóságok részéről
éberségre van szükség.

____________8.

Kitartás
csak a félrebeszélésben

Benedek István

Nemcsak az elemzői, hanem a politikai közegben is vitát váltott ki
a kormány szerdán bemutatott tízéves gazdaságélénkítő terve. A magukat ellenzékbe manőverező, de parlamenti többséggel rendelkező
szocdemek szerint a liberális csapat lemásolta az ő kormányprogramjukat, és azzal szeretne ékeskedni. Van is benne valami, mert a
két dokumentum számos ponton igencsak hasonlít egymásra. De nem
itt van a gond.
Nem így nézne ki ez az ország és az életszínvonalunk, ha a mindenkori kormányok az ambiciózus fejlesztésekben versenyeznének
egymással az üres ígéretek helyett. Akár másolta az egyik a másik
programját, akár nem, ami bennük van, az kitűnő lenne az adófizető
számára. Több ezer kilométer autósztráda, a világ élvonalát szégyenteljes pirulásra késztető egészségügyi ellátás és oktatási rendszer,
bőkezűen támogatott vállalkozói szféra, jól fizetett munkahelyek garmadája… álmodni is nehezen lehetne szebbet.
Igen ám, de a mostani ellenzék a törvényhozási ciklus első három
esztendejében pénzt csak az állami fizetésekbe és a szociális ellátásba
fektetett. A fejlesztéseket, amik ezekhez az egyébként jó kezdeményezésekhez hosszú távon is biztosíthatták volna a fedezetet, szinte teljesen elfeledték, inkább a vezér bőrét menteni próbáló jogi
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
5 óra 39 perckor,
lenyugszik
21 óra 16 perckor.
Az év 190. napja,
hátravan 176 nap.

Ma ELLÁK,
holnap LUKRÉCIA napja.
LUKRÉCIA: a Lukréciusz
férfinév női párja. A nevet népies szófejtéssel a latin lucrum
szóval szokták magyarázni,
aminek a jelentése nyereség.

IDŐJÁRÁS

Többnyire napos idő
Hőmérséklet:
max. 220C
min. 100C

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2020. július 7.
1 EUR
4,8397
1 USD
4,2964
100 HUF
1,3676
1 g ARANY
245,3126

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,
2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő,
naponta 9-14 óra között, szombat – vasárnap zárva.

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Kezdik a segesvári vár leomlott
falszakaszának javítását

Hétfőn a Monumentum Egyesület képviselőivel találkozott
Segesváron Ovidiu-Dumitru Mălăncrăvean polgármester.
A találkozón a vár megrongálódott szakaszának mentési
munkálataival megbízott egyesület képviselői átvették a
munkamegbízást. A munkálatok elvégzésére az önkormányzat és az egyesület együttműködési egyezményt kötött, amit júniusban hagyott jóvá a városi tanács.

Középiskolába készülők
számítógépes elosztása

Részleges forgalomkorlátozások

Aszfaltozás Nyárádtő–Vidrátszeg
között

Július 7-én, kedden este 9 órától a 15-ös
országút 62+200-64+00 szakaszán, a nyárádtői körforgalom és az A3-as gyorsforgalmi út Nyárádtő–Radnót szakaszára terelő
körforgalmi kereszteződés között aszfaltozási munkálatok előkészítése zajlik, ezért
részleges forgalomkorlátozásra kell számítani. A kátyúzást július 8-án este végzik, a
forgalmi dugók elkerülése végett. Arra kérik
a járművezetőket, hogy a lehetőségek függvényében kerüljék el az említett szakaszt.
Az esetleges kellemetlenségekért az érintettek elnézését kérik.

Marosszentgyörgyön üzembe
helyezik a villanyrendőröket

Július 7-én 12 órától szakemberek ellenőrizték a Marosszentgyörgyön felszerelt villanyrendőrök működését. A tesztelés során
szinkronizálják az öt szemafor zöld jelzését,
és amennyiben előírásszerűen sikerül
üzembe helyezni, működésbe is lépnek – tájékoztatott az Országos Útügyi Igazgatóság
brassói kirendeltségének sajtószóvivője,
Elekes Róbert.
Pálosy Piroska

Újra felvételit szimulálnak az orvosin
Villanyrendőr Marosszentgyörgyön

A második online felvételi szimulációt rendezi július 19én 9 órától a Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetem. A próbavizsgára július
17-ig lehet jelentkezni, szintén online, a http://simulareadmitere.lstgm.ro linken egy felhasználói fiók létrehozásával.

Fotó: CNAIR

A valódi felvételi vizsgát július 26-án tartják, erre a beiratkozás kizárólag online zajlik majd július 13–22. között.
További részletek a https://adminfo.umfst.ro/calendaruladmiterii/ webcímen érhetők el – áll az intézmény közleményében.

Július 10-én, pénteken kerül sor a nyolcadik osztályt végzett, a kisérettségin részt vett diákok felvételi eredmény és
V–VIII. osztályos jegyátlag szerinti számítógépes elosztására. Mint ismeretes, a tanulók a választott középiskolai
osztályok valamelyikébe nyerhetnek felvételt az eredményeik szerinti bejutási sorrendben. Az újdonsült kilencedikesek július 13–20. között iratkozhatnak be a
tanintézménybe, amelybe felvételt nyertek, ha ezt elmulasztják, elveszítik a helyet. A betöltetlenül maradt középiskolai helyeket július 24-én hozzák nyilvánosságra. A
számítógépes elosztás során beiskolázatlanul maradt diákok, beleértve azokat, akik nem vettek részt az országos
képességfelmérő vizsgákon, július 24–30. között választhatnak a megmaradt középiskolai helyekből.

Ne hagyják utolsó percre!

Mint korábban már hírt adtunk róla, október 30-ig hosszabbították meg a Szülőföldön magyarul program 2019–2020.
évi oktatási, nevelési támogatására vonatkozó igénylések
benyújtási határidejét. A program lebonyolítói mindazonáltal arra kérik a jogosultakat, hogy amennyiben az oktatási
intézmény az igazolást kiadta, ne hagyják utolsó percre az
igénylés beküldését, több gyermek esetében viszont csak
akkor postázzák azt, ha az igazolást minden gyermek
megkapta. Az igénylőlapot a gyermeknek (mint kedvezményezettnek) csak akkor kell aláírnia, ha már elmúlt 18 éves,
de még középiskolás, és a szülő igényli számára a támogatást. Amennyiben a már beküldött csomagból kimaradt
egy melléklet, azt külön be lehet küldeni, nem kell megint
adatlapot kitölteni hozzá. A borítékon ez esetben fel kell
tüntetni a Hiánypótlás címszót. Ha a hiánypótlás nem a
személyi másolata, a boríték hátoldalára rá kell írni az
igénylő személyazonossági számát (CNP). Bővebb tájékoztatás a 0266-244-450 telefonszámon, illetve az
info@szulofoldonmagyarul.ro e-mail-címen kérhető.

Rövid terápia szenvedélybetegeknek
– időpontváltozás

A Bonus Pastor Alapítvány által hirdetett kéthetes rövid terápia időpontja megváltozott! A koronavírus-járvány okozta
hivatalos intézkedések miatt a programra július 20–31. között kerül sor. Várják azok jelentkezését, akik változtatni
szeretnének alkohol-, játék- vagy társfüggőséggel terhelt
életmódjukon. Az alkalom jó lehetőséget nyújt az egyéni
és a kapcsolati gyógyulásra. Helyszín: Szentkatolna, Rebeka Missziós Központ. Jelentkezési határidő: július 15.,
marosvásárhelyieknek és a környékbelieknek az alábbi elérhetőségen: Adorján Éva – tel. 0743-039-255.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

RENDEZVÉNYEK

Nyári kamarazeneest
és kórushangverseny

Júliusban szabadtéri előadásokon hetente többször is közönség elé lépnek a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia
művészei és meghívottai. 9-én, csütörtökön 19 órakor a
marosvásárhelyi Művészeti Szaklíceum Forradalom utca
9. szám alatti székhelyének udvarán a filharmónia fúvósés ütősegyüttese szórakoztatja a jelenlevőket. Vezényel
Remus Grama. Július 12-én, vasárnap reggel 9 órakor a
marosvásárhelyi Harmónia utcai görögkatolikus parókia
udvarán kórushangversenyre várják az érdeklődőket. Vezényel Vasile Cazan, zongorán játszik Antonia Someşan.
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 18 és 18.30 óra között vásárolhatók
meg. A járványügyi óvintézkedések értelmében a közönségnek az előadás kezdete előtt félórával meg kell érkeznie. Rossz idő esetén a hangversenyt egy későbbi
alkalomra halasztják. A jegyek az elmaradt hangverseny
időpontjától számítva három munkanapon belül válthatók

Fotó: Nagy Tibor (archív)

vissza a filharmónia jegyirodájában. A koncerteken kötelező a védőmaszk viselése.

Nyáresti orgonahangversenyek

Július 10-én, pénteken 18 órakor megkezdődik a Nyáresti
orgonahangversenyek című, immár hagyományossá vált
koncertsorozat. Molnár Tünde a Hargita megyei Gagy unitárius templomában Johannes Baumgartner orgonáján
játszik. Műsoron: Bach-, Diruta-, Scheidt-, J. Sweelinck-,
Telemann-, J. Bernhard-művek. Július 12-én, vasárnap
délelőtt 10 órakor a szászrégeni református templomban
hallgatható Molnár Tünde orgonajátéka. A művésznő Kerékgyártó István orgonáján Bach-, J. Sweelinck-, Telemann-, Croner-, Liszt-műveket szólaltat meg. Aznap 18
órakor a nyárádandrásfalvi református templomban Nagy
Mihály orgonáján Bach-, J. Sweelinck-, Telemann-, L. Cl.
D’Aquin-, Croner-, Liszt-műveket játszik.

Kulturális programok Szovátán

A Szováta fürdőtelepi Petőfi parkban elkezdődtek a nyári
szórakoztató, kulturális programok. A rendezvények pénteken, szombaton és vasárnap 20 órakor kezdődnek, a
részletes programról a város Facebook-oldalán lehet tájékozódni. Szervezők: VisitSovata és a helyi önkormányzat.
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Az ellenzék a miniszterelnököt tette felelőssé
a védőmaszkok beszerzése körüli korrupciós botrányért

A baloldali parlamenti többség a képviselőház elé
citálta és bűnrészességgel vádolta meg a jobbközép
PNL kormányát vezető Ludovic Orban miniszterelnököt az egészségügyi felszereléseket és gyógyszereket forgalmazó állami vállalat körül kirobbant
korrupciós botrány ügyében.

Marcel Ciolacu PSD-s házelnök szerint Orban és kormánya
a liberálisok meggazdagodására használta ki a koronavírusválságot, versenytárgyalás nélkül juttatva előnyös állami megrendelésekhez a rendkívüli állapot idején a PNL
holdudvarához tartozó cégeket.
A szociáldemokraták javaslatára a képviselőház „a kormányfő órája” elnevezésű politikai vita keretében tűzte napirendre az Unifarm cég körül a védőmaszkok beszerzése
kapcsán kirobbant korrupciós botrányt, hogy a miniszterelnököt azokkal a sajtóban is megjelent vádakkal szembesítsék,
miszerint tudomása lehetett az állami cégnél gyanított megvesztegetésről, és az ügy egyik szereplője az ő védence.
Ciolacu szerint a PNL-kormány azért cserélt le – a PSD önkormányzati vezetői által kinevezett – kórházigazgatókat,
hogy szabad utat biztosítson az egészségügyi felszerelések
beszerzése körüli korrupciónak. A kormány nem hajlandó a
törvény által előírt nyugdíjemelést végrehajtani, nem hajlandó
megkétszerezni a családi pótlékot, a világjárványt pedig arra

használta, hogy „meglopja a románokat” – sorolta a bűnlajstromot Ciolacu. Szerinte a kormányt ezért le kell váltani, és
bűnrészesnek nevezte azokat, akik nem szavazzák majd meg
a PSD által beterjesztendő bizalmatlansági indítványt.
Ludovic Orban elutasította a vádakat. Szerinte hitelrontó
szándékkal hívták ebben az ügyben a parlament elé, azt a látszatot keltve, mintha a neki vagy kormányának köze lenne a
korrupcióellenes ügyészség (DNA) által vizsgált ügyhöz. A
miniszterelnök szerint a „tolvaj kiált tolvajt” esetéről van szó.
Kifejtette: az elmúlt években az akkor kormányon lévő PSD
volt az, amely szerinte frontális támadást intézett az igazságszolgáltatás intézményei ellen, ezzel szemben a PNL mindvégig azért harcolt, hogy a bírák és ügyészek felelősségre
vonhassák a korrupt politikusokat.
A DNA két hete jelentette be, hogy vád alá helyezte az Unifarm, egészségügyi felszereléseket és gyógyszereket forgalmazó állami vállalat vezérigazgatóját. Eugen Adrian Ionelt
azzal gyanúsítják, hogy 760 ezer euró kenőpénzt követelt magának cserében azért, hogy az Unifarm egy egészségügyi védőfelszereléseket forgalmazó cég közvetítésével szerezzen be
250 ezer, a koronavírus-járvány elleni védekezéshez szükséges védőfelszerelést és 3 millió egészségügyi maszkot.
A témáról folytatott parlamenti vitának nincsenek jogi következményei. (MTI)

Nagyon távoli még a közösségi immunitás
egy nagyszabású spanyol kutatás szerint

Egy nagyszabású spanyol kutatás szerint nagyon
távoli lehet még a közösségi immunitás az új koronavírus ellen, több mint 60 ezer lakos közül csak
mintegy öt százaléknál találtak ellenanyagot.

Közösségi immunitásról akkor beszélhetünk, ha elegendő
ember fertőződött meg ahhoz, hogy megállítsa a kórokozó terjedését. Ehhez egy populáció 70-90 százalékának immunitása
szükséges, hogy megóvja azokat, akik nem fertőződtek meg
– írta a BBC hírportálja.
Spanyolországban a parti területeken 3 százalék alatti volt
azoknak az aránya, akiknél találtak Covid-19 elleni antitesteket. Magasabb volt az arány az országban ott, ahol súlyosabb
volt a járványhelyzet.
„Noha a járvány súlyosan érintette Spanyolországot, a

becslések szerint mégis alacsony a betegség előfordulásának
aránya, ami egyértelműen kevés a közösségi immunitáshoz”
– írták a Lancet brit orvosi szaklapban megjelent tanulmány
szerzői.
Kutatásuk a maga nemében a legnagyobb szabású volt Európában.
Hasonlóan reprezentatív vizsgálatokat végeztek Kínában
és az Egyesült Államokban, melyek megállapították, hogy „a
lakosság legnagyobb része nem volt kitéve a vírusnak”, még
azokon a területeken sem, ahol a kórokozó erősen elterjedt –
olvasható a cikkben.
Spanyolországban több mint negyedmillió igazolt esetet regisztráltak és több mint 28 ezren haltak meg a betegségben.
(MTI)

Román és ukrán kollégáihoz fordult Áder János
a folyószennyezések miatt

Levélben fordult Áder János magyar államfő Volodimir Zelenszkij ukrán, valamint Klaus Iohannis
román elnökhöz a Tiszán és a Szamoson át Magyarországra érkező nagy mennyiségű hulladék miatt.
Áder János azt kérte a keleti szomszédos országok
államfőitől, vessék latba befolyásukat a szennyezés
megállítása érdekében.

A levelekben – amelyek kedden kerültek fel a Köztársasági
Elnöki Hivatal honlapjára – az szerepel: az elmúlt időszak áradásai az ígéretek ellenére ismét nagy mennyiségű műanyag
palackot és más hulladékot sodortak át Magyarországra,
amely jelenleg járványügyi szempontból is veszélyes, emellett
mind a halászatot, mind a turizmust akadályozza, az élővilágra is súlyos hatással van és visszataszító is.
Az államfő mindkét elnöknek címezve megjegyezte: a magyar kormány több alkalommal kérte már a szomszédos országok hatóságainak segítségét, de azt részükről az

együttműködés hangoztatásán túl kevés érdemi intézkedés és
még kevesebb javulás követte.
Ahogy arra Áder János rámutat: a szennyezés legfőbb oka,
hogy a lakosság a folyók árterébe rakja le a hulladékát.
A levelekből az is kiderül, hogy a Tiszán idén eddig 2258
köbméternyi szilárd hulladék érkezett és június 13. óta 938
köbméter vegyes uszadékot szedtek ki, míg a Szamosból 846
köbméter vegyes uszadékot, a hulladékmentesítést pedig már
a gépek sem bírják.
„Kiábrándítónak tartom, hogy a Tisza hulladékkal való
szennyezése a sokszori fogadkozás ellenére sem hagyott
alább, és immár tartós fenyegetést jelent a folyó törékeny ökoszisztémájára” – fogalmazott Áder János, aki a jelenségről azt
írta: az nem méltó az európai normákhoz.
A magyar államfő az ukrán elnököt arra is emlékeztette,
hogy a problémára egyszer már felhívta a figyelmét tavaly.
(MTI)

Csődegyezségi eljárást kezdeményezett
a Blue Air

Csődegyezségi eljárást kezdeményezett a Blue Air
román kereskedelmi légitársaság, amely a következő 18 hónapban 100 millió euró adósságot kell átütemezzen – közölte hétfőn a légitársaság.

A csődegyezségi eljárást olyan vállalat kezdeményezheti,
amely adósságokat halmozott fel, és célja, hogy az adósok ne
kérjék számláinak zárolását.
Oana Petrescu, a Blue Air vezérigazgatója a Profit.ro gazdasági portálnak elmondta: az eljárás célja a csődeljárás és a
vállalat számlái zárolásának a megelőzése. Közölte: a következő 18 hónapban 100 millió euró adósság kifizetését kell átütemezniük. Hozzátette: a vállalat azért jutott ilyen helyzetbe,
mert március és június között a koronavírus-járvány miatt
nem lehetett utazni, ami jelentősen visszavetette a vállalat bevételeit. A Blue Air 100 millió euró árbevételt tervezett erre
az időszakra, amitől elesett – tette hozzá.
A légi közlekedés újraindulásával a Blue Air képes lesz a

következő 18 hónapban annyi árbevételt megvalósítani, hogy
kifizesse az adósságot, a járvány okozta közvetlen veszteséget
pedig az állami segélyből fedezik, amelyet a kormány jóváhagyott áprilisban.
A Blue Air március 17-én állította le menetrend szerinti járatait, majd április elején 42-45 millió euró értékű kedvezményes hitelt kért a kormánytól, amelynek folyósítását a kabinet
április 23-án jóváhagyta. A vállalat kényszerszabadságra
küldte dolgozóinak 90 százalékát, és kidolgozott egy üzleti
tervet a nehéz pénzügyi helyzet átvészelésére.
A Blue Air július 1-től indította újra menetrend szerinti járatait 29 útvonalon, ezek számát 47-re akarják növelni, miután
véget ér az országban a veszélyhelyzet. A Blue Air Románia
második legnagyobb légitársasága, 2018-ban 5 millió utast
szállított. Első helyen a Wizz Air áll 8,3 millió utassal, harmadik a román állami Tarom, amely 2,7 millió utast szolgált
ki. (MTI)

Ország – világ
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Ismét közel 400 új eset

Az elmúlt 24 órában 396 koronavírus-fertőzést igazoltak Romániában, a nyilvántartott fertőzöttek
száma 29.620-ra emelkedett – közölte kedden a
Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS). Összesen
31 új halálesetet jelentettek, ezzel az áldozatok
száma 1799-re nőtt. A gyógyultak száma 20.534, így
az aktív fertőzöttek száma 7287-re nőtt a hétfői 7242hez képest képest. Jelenleg 231 beteget ápolnak intenzív osztályon. Az elmúlt 24 órában 11.855 teszt
eredményét dolgozták fel. (Agerpres)

A Lactalis bezárja két romániai
üzemét

A francia Lactalis tejtermékgyártó bejelentette pénteken, hogy augusztus végéig bezárja két kelet-romániai üzemét, amelyek Dealu Floreni és Vatra
Dornei településeken működnek. A francia vállalat a
Dorna Lactate nevű egyik romániai leányvállalatának
két üzemére tesz lakatot. A Dorna Lactate a román
sajtó szerint 2018 végén 410 személyt foglalkoztatott. A franciák 2008-ban vásárolták meg a Dorna
Lactatét, amely a LaDorna márkanevű tejtermékeket
gyártja. A romániai leányvállalatnak a Konstanca megyei Kogălniceanuban is volt üzeme, amelyet 2018ban zártak be. A Lactalis kiterjedt portfólióval
rendelkezik a romániai piacon, ahova 2008-ban lépett be a Dorna Lactate megvásárlásával. 2016 elején megvásárolta az addig román tulajdonban levő
gyulafehérvári Albalactot, valamint ugyanazon év
végén egy amerikai befektetői alaptól a székelyföldi
Covalactot. A francia csoportnak Romániában összesen 2300 dolgozója van, évente mintegy 250 millió
liter tejet gyűjt be a tejtermelőktől, évente 200 ezer
tonna tejterméket ad el, éves árbevétele eléri a 250
millió eurót. (MTI)

Rontott prognózisán az EB

Az Európai Unió gazdasága a gyors és átfogó uniós
és tagállami reagálás ellenére idén mély recesszióba
süllyed a koronavírus okozta járvány miatt, és mivel
a rendkívüli intézkedések feloldása a vártnál visszafogottabb, a válság a vártnál erőteljesebb hatást fog
gyakorolni a gazdasági tevékenységre – közölte az
Európai Bizottság a kedden közzétett nyári időközi
gazdasági előrejelzésében. Paolo Gentiloni gazdaságpolitikai biztos a prognózist ismertetve elmondta:
az előrejelzés szerint az euróövezet gazdasága a tavasszal becsült, rekordmértékű 7,75 százalékhoz képest idén 8,7 százalékkal fog zsugorodni, majd
2021-ben várhatóan a korábban jelzett 6,5 százalék
helyett 6,1 százalékos növekedési pályára áll. Az
unió egészét tekintve a gazdasági teljesítmény 2020ban a tavaszi, 7,5 százalékos előrejelzéshez képest
jobban, 8,3 százalékkal csökken, 2021-ben pedig a
korábban becsült 6 százalék helyett megközelítőleg
5,8 százalékkal tud majd bővülni. (MTI)

Kitartás
csak a félrebeszélésben

(Folytatás az 1. oldalról)
manőverekre fordították az energiájukat, mint utóbb kiderült, hasztalanul. Miután senki nem állta útjukat ennek
az elméletben remek programnak a megvalósításában,
semmi erkölcsi alapjuk nincs számonkérni másokon az
építkezési szándékot.
Már ha létezne ilyen irányú komoly szándék a mostani
csapatban. Ha igen, azzal sem mennénk sokra, mert két
szempontból is bajos az ötlet. Először, az elődök kormányprogramja egy kedvező gazdasági kontextusban
született, és ha nem változtak volna a szelek, lehetne
folytatni gond nélkül. Azonban, úgy tűnik, a múzsájuk
elfelejtett szólni a kormányosoknak, hogy éppen válság
van, aminek a mélységével sem vagyunk még tisztában.
Ilyen időkben gyors, azonnal alkalmazható intézkedésekre lenne szükség, mert a bajban levő cégeknek és utcára került embereknek most kell segíteni, nem tízéves
viszonylatban. Építkezni majd akkor lehet, ha elmúlt a
krízis. Másodszor: ekkora lélegzetű fejlesztésekhez, mint
amiket beharangoztak, saját tartalékok is kellenének, és
a jelenlegi költségvetésben nemigen látni legalább az
első pályázatok önrészének fedezéséhez szükséges alapokat sem, nemhogy többet. Ha nem vették figyelembe
az általános gazdasági helyzetet, és az államkassza lehetőségeit, kár volt lemásolni az elődök programját,
mert csak azt árulják el vele, mennyire párhuzamosak a
valósággal.
Nekünk, adófizetőknek a legrosszabb ebben az egész
helyzetben az, hogy itt állunk választási évben, egy még
nem tudni mennyire mély gazdasági válságban, és a választások megnyerésére leginkább esélyes két nagy pártnak csak üres lózungjai vannak a helyzethez illő,
kézzelfogható program helyett.
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Anyanyelvhasználat járvány idején

Európa-szerte hiányos
a kisebbségi nyelvű tájékoztatás

Vincze Loránt

A legtöbb európai kisebbség
nem kap megfelelő anyanyelvi tájékoztatást a koronavírussal kapcsolatban – derült ki abból a 2020
márciusa és júniusa között készült
felmérésből, amely 25 európai ország 43 nemzeti kisebbsége és
nyelvi csoportja válaszait tartalmazza. A Vincze Loránt RMDSZes EP-képviselő, FUEN-elnök által
kezdeményezett felmérés azt vizsgálta, hogy a COVID–19-cel kapcsolatos általános intézkedésekről,
a járványügyi tudnivalókról volt-e
kisebbségi nyelveken tájékoztatás,
működik-e segélyvonal kisebbségi
nyelven, illetve milyen mértékben
megoldott a távoktatás anyanyelven. Az Európai Parlament Kisebbségi Intergroupjának és a
FUEN tagszervezeteinek hozzájárulásával véglegesített jelentés
több ajánlást fogalmaz meg.
A koronavírus megfékezésével
kapcsolatos intézkedésekről csak a
kisebbségek 34,9%-a kap teljes
körű tájékoztatást kisebbségi nyel-

EU–brit partnerség

ven, 20,9% esetében
csak részleges a tájékoztatás, míg 44,2%
esetében egyáltalán
nincs kisebbségi tájékoztatás. Ezzel sérül
a
tájékoztatáshoz
való emberi joguk. A
legtöbb esetben az állami és regionális hatóságok biztosítják a
tájékoztatást, de a kisebbségi szervezetek
és kisebbségi nyelvű
média szerepe is kiemelkedő – például a
romániai magyarok
esetében, ahol az
RMDSZ és a média
vállalta fel az anyanyelvi tájékoztatás
feladatát. A jelentés
Fotó: archív
ajánlása szerint az államnak biztosítania kell a kisebbségi közösségek megfelelő, pontos
és érthető tájékoztatását a megfelelő csatornákon keresztül. Az
egészségügyi tudnivalókról való
tájékoztatás esetében hasonló a
kép: 35% kap teljes körű tájékoztatást, 25,5% részlegest az anyanyelvén.
A koronavírus-járvány miatt jelentősen megnőtt a segélyhívások
száma, több helyen külön segélyszámot és információs vonalat üzemeltetnek a vírussal kapcsolatos
sürgős esetek számára. Azonban az
esetek több mint kétharmadában
(69,8%) a segélyhívó szám nem elérhető a kisebbségek anyanyelvén.
„Életeket menthet, ha sürgősségi
helyzetekben anyanyelven lehet
segítséget kérni. Azt ajánljuk, hogy
minden állam üzemeltessen olyan
segélyvonalat, ahol kisebbségi
nyelvet beszélő alkalmazottak is
dolgoznak” – áll a kutatásban.
Az oktatás a legtöbb országban
átköltözött az online térbe, de csak

a kisebbségek fele (51,2%) esetében van anyanyelvű távoktatás, további 14 százalék esetében
részben. A válaszadók 18,6 százaléka számára csak részben, 23,3
százaléka számára pedig egyáltalán nincs biztosítva az anyanyelvi
oktatás az interneten. További
három kisebbségnek a járvány előtt
sem volt lehetősége anyanyelven
tanulni. A jelentés szerint nagyobb
hangsúlyt kell fektetni általában az
oktatás digitalizálására, de a kisebbségi közösségeket is be kell
vonni ebbe a folyamatba.
„Vészhelyzet esetén a kisebbségi közösségek különösen sérülékenyek, hiszen a korábbi
időszaknál is kevesebb figyelem
jut az anyanyelvi tájékoztatásukra.
Célszerű olyan megoldásokat találni a közegészségügyi és hatósági
tájékoztatásban, amelyek a kisebbségek nyelvén is működnek. Ezeket a megoldásokat békeidőben
kell kidolgozni és működtetni,
hogy ne vész esetén kelljen improvizálni. Szándékunk, hogy a kutatást és következtetéseit a következő
időszakban széles körben mutatjuk
be, és a Minority SafePack kezdeményes érvrendszerébe is beillesztjük” – fogalmazott Vincze
Loránt.
Romániában a magyar nyelvű
közösség tájékoztatásának feladatát az RMDSZ vállalta fel. A kisebbségi nyelven történő állami
kommunikáció hiányában az érdekvédelmi szervezet négy hónapja folyamatosan és naprakészen
tájékoztat magyarul mind a kormányzati intézkedésekről, mind az
egészségügyi tudnivalókról. A magyar nyelvű távoktatás érdekében
szintén fontos lépéseket tett, például a román közszolgálati televízióban
az
RMDSZ
kezdeményezésére indult be a Telesuli. (közlemény)

Elfogadta a kormány a közegészségügyi intézkedésekről
szóló törvénytervezetet

A járványhelyzetben vagy biológiai veszély esetén elrendelhető
közegészségügyi
intézkedésekről fogadott el
hétfői rendkívüli ülésén törvénytervezetet a kormány,
miután egy alkotmánybírósági határozat nyomán múlt
héten megszűnt a koronavímegfékezését
rus-járvány
célzó karanténintézkedések
jogalapja.

Az alkotmánybíróság kimondta,
hogy az állampolgári alapjogokat
csak törvénnyel lehet korlátozni,
ezért hatályon kívül helyezték az
egészségügyi miniszter rendeleteit,
amelyek alapján eddig kórházban
tartották a koronavírus-fertőzötteket, és karanténba küldték a fertőzöttekkel kapcsolatba került, vagy
járvány sújtotta országokból érkezett embereket.
A hétfői kormányülés elején Ludovic Orban miniszterelnök újabb
burkolt támadást intézett az alkotmánybíróság ellen, amelyet azzal
vádolt, hogy az ellenzéki szociáldemokraták befolyása alatt áll. „Nem
ismerek olyan járvány sújtotta országot, amelyben az állami intézmények segédkezet nyújtottak
volna a polgárok védelmét célzó
kormányzati intézkedések bojkottálásához” – jegyezte meg a miniszterelnök.
Orban szerint a kormánynak –
meghozataluk idején – megvolt a
törvényes alapja a járvány megfékezését célzó szigorú intézkedésekre,
amelyek nélkül sokkal súlyosabb
lenne a járványügyi és gazdasági
helyzet Romániában.
A kormány által elfogadott tör-

Az EP kiáll az uniós álláspontok mellett

Az Európai Parlament sajnálatosnak
tartja, hogy továbbra sem közelednek
érdemben az uniós és a brit álláspontok, miközben fogy a megállapodáshoz szükséges idő.

Mózes Edith

Az EP a nemrég nagy többséggel elfogadott állásfoglalásában számba veszi az EU és
az Egyesült Királyság közötti partnerségi tárgyalások eddigi eredményeit.
A képviselők bírálják, hogy négy tárgyalási forduló után sincs lényegi áttörés, nem
közeledtek az álláspontok, de tudomásul
veszi, hogy a felek a tárgyalássorozat felgyorsítását tervezik júliusra.
A tárgyalási témák közötti „szemezgetés”
elfogadhatatlan az EU számára
Az unió számára elfogadhatatlan, hogy a
brit tárgyaló fél tetszés szerint szemezget
azon területek között, amelyekről tárgyalni
szeretne, miközben ragaszkodik az egységes
piachoz való hozzáféréshez – áll az állásfoglalásban. A képviselők aggályosnak tartják,
hogy a brit kormány csak azokról a kérdésekről hajlandó vitába bocsátkozni, amelyek a
saját érdekei szempontjából fontosak, holott
mindkét fél érdekeit az szolgálná a legjobban,
ha átfogó megállapodás születne.
A képviselők mindenben támogatják
Michel Barnier uniós főtárgyalót
A képviselők teljes és töretlen támogatásukról biztosították Michel Barnier-t, aki az uniós
tagországok és a Parlament által adott politikai
mandátum alapján az EU főtárgyalójaként vezeti a brit féllel folytatott tárgyalásokat.

közös szabályok és
normák) kialakítását
egyebek mellett a
környezetvédelem, a
foglalkoztatás és az
állami támogatás területén. A Parlament
szintén előfeltételként tekint a mindkét
fél számára kielégítő
halászati megállapodás megszületésére.
Ezek azért feltétlenül
szükségesek,
Fotó: youtube: Michel Barnier EU-UK főtárgyaló mert az Egyesült Királyság az unióhoz
Ugyanakkor felszólítják az Egyesült Királyságot, hogy tartsa tiszteletben azokat a földrajzi és szabályzási szempontból egyaránt
kötelezettségeit, amelyeket a Boris Johnson közel áll, és a két fél kölcsönösen egymásra
miniszterelnök által aláírt, és az EU és az utalt, vélik a képviselők.
A brit kormány eddig még nem bocsátkoEgyesült Királyság által egyaránt ratifikált
zott tárgyalásba az egyenlő versenyfeltételekpolitikai nyilatkozatban vállalt.
ről. Az állásfoglalást 572 szavazattal, 34
A kilépéssel járó kötelezettségek
ellenszavazat
és 91 tartózkodás mellett foAz Írországról és Észak-Írországról szóló
jegyzőkönyv és a kilépési megállapodás ma- gadták el.
A felszólalások során David McAllister
radéktalan végrehajtása – beleértve az uniós
tagállamokban élő britek jogaira vonatkozó (EPP, Németország), a Külügyi Bizottság és
rendelkezéseket – elengedhetetlen ahhoz, az Egyesült Királysággal foglalkozó koordihogy a felek között meglegyen a megállapo- nációs csoport elnöke kijelentette: „Az Euródáshoz szükséges bizalom egymás iránt, fo- pai Unió és az Egyesült Királyság kifejezte
szándékát, hogy júliusban jelentős előrelépést
galmaz az állásfoglalás.
érjen el a tárgyalásokon. A Parlament a most
Verseny egyenlő feltételekkel
A Parlament bármilyen jövőbeli kereske- elfogadott, időszerű állásfoglalással jelezte,
delmi megállapodás feltételéül szabja, hogy hogy egy nagyratörő és méltányos megállaa brit kormány elfogadja az egyenlő verseny- podást elfogad majd, azonban elveiből és a
feltételek (mindenkire egyaránt érvényes, céljaiból nem enged”.

vénytervezet felhatalmazná a járványügyi operatív törzset, hogy elrendelje a karantént a járvány
sújtotta országokból érkezők, vagy
a fertőzöttekkel kontaktusba került
személyek számára, és jogalapot teremt a fertőzöttek – kórházban vagy
akár otthonukban történő – elkülönítésére.
A fertőzés terjedését meggátoló
óvintézkedések – a karanténrendelet vagy elkülönítés – megszegéséért öttől tízezer lejig terjedő
pénzbírság szabható ki vagy büntetőeljárás indítható, amennyiben az
kimeríti a betegségek leküzdésének
meghiúsítását, amiért már börtönbüntetés jár.
A tervezetet a parlamentnek is el
kell még fogadnia, addig senkit sem
lehet akarata ellenére kórházban
vagy karanténban tartani Romániában.
Nelu Tătaru egészségügyi miniszter hétfői sajtótájékoztatóján elmondta: az alkotmánybírósági
döntés óta 550 koronavírusos beteget kellett kiengedni a kórházakból,
köztük egy olyan, magára és környezetére is veszélyt jelentő pácienst sem sikerült maradásra bírni,
akinek légzési nehézségeket okozott a betegség.
A karanténintézkedések jogalapját felszámoló alkotmánybírósági
döntés pénteki hatályba lépésekor
még csaknem 60 ezer külföldről érkezett vagy fertőzöttekkel kapcsolatba került ember várta otthoni
vagy hatósági karanténban a betegség lappangási idejének leteltét.
Azóta a hatóságok nem közöltek
összesítést arról, hogy hányan hagyták el a karantént. (MTI)

***
A jelenlegi átmeneti időszak 2020. december 31-ig tart. A tárgyaló feleknek legkésőbb
októberben alá kell írniuk a kereskedelmet és
a jövőbeli kapcsolatokat szabályozó, új megállapodást ahhoz, hogy az januárban életbe
léphessen. A két fél közötti megállapodás
megszületését követően azt az Európai Parlamentnek és az Egyesült Királyság parlamentjének (az ún. vegyes, azaz tagállami
hatásköröket is érintő megállapodás esetén
pedig az összes uniós tagállam parlamentjének) is ratifikálnia kell.
Nem kell bármi áron megállapodás
A Parlament nem fogja bármi áron hozzájárulását adni az EU és az Egyesült Királyság
közötti megállapodáshoz, figyelmeztetett
több képviselő az Európai Tanács múlt heti
ülésének témáiról, ezen belül az unió és a britek kapcsolatát meghatározó tárgyalássorozatról folytatott vita során. A képviselők
elutasították azt a brit tárgyalási technikát,
amely szerint a szigetország egyes témákról
hajlandó tárgyalni, másokat azonban kizár a
vitára bocsátandó ügyek közül.
Több felszólaló hangsúlyozta: a közös álláspont kialakítása során a tárgyaló feleknek
tartaniuk kell magukat a politikai nyilatkozathoz, amelyet tavaly írt alá az unió és az Egyesült Királyság, és amely meghatározza a
jövőbeli kapcsolatok határozott körvonalait.
A képviselők a jogilag kötelező érvényű kilépési nyilatkozatban vállaltak – többek között az Európai Unióban élő britekre és az
Egyesült Királyságban élő uniós polgárokra
vonatkozó intézkedések – végrehajtását is
sürgették.
A Parlament reméli, hogy az uniós részről
ambiciózus és átfogó megállapodást célzó
tárgyalások új lendületet kapnak, azonban
azok lezárására már csak rövid idő áll rendelkezésre, figyelmeztettek a képviselők.
(Forrás: az EP honlapja)

2020. július 8., szerda _________________________________________________ KözÉLET ____________________________________________________ NÉPÚJSÁG

A megyei tanács felbontotta a Kultúrpalota felújítási
munkálataira vonatkozó szerződést

A marosvásárhelyi Kultúrpalota
felújítását végző cég jelentős késést halmozott fel a munkálatok
kivitelezésében, ezért többszöri figyelmeztetést követően a Maros
Megyei Tanács úgy határozott,
hogy 2020. július 6-tól felbontja a
kivitelezési szerződést. A cégnek
20 napon belül el kell hagynia a
munkatelepet.

A Maros Megyei Tanács 2017-ben európai uniós támogatást nyert a Kultúrpalota felújítására a 2014–2020 közötti
Regionális Operatív Program keretében.
A nyilvános közbeszerzési eljárást követően a megyei önkormányzat 2017. október 31-én kötött szerződést a licit
nyertesével, a ploieşti-i S.C. Romconstruct Group SRL. – S.C. Concas SA. társulással a Kultúrpalota felújítására
vonatkozó műszaki terv elkészítésére és a
munkálatok elvégzésére. A konkrét munkálatok 2019. január 22-én kezdődtek el.
A kivitelezés során a jelentős késés elsősorban abból adódott, hogy a cégnek
nem volt elég szakmunkása, és a megfe-
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lelő mozgósítás hiányában 17 hónappal a
projekt elkezdése után még mindig csak
a munkálatok kevesebb mint 40 százalékát végezték el. A jelenlegi helyzet alapján egyértelmű, hogy a kivitelező nem
tudja befejezni a felújítást a szerződésben
foglalt határidőig, 2020. augusztus 31-ig.
Fennállt annak a veszélye is, hogy a cég
helyenként a nem szakszerű beavatkozásokkal maradandó károkat fog okozni, és
ezt elkerülendő felbontottuk a szerződést.
„Néhány évvel ezelőtt került sor a Kultúrpalota belső restaurálására, most
pedig a külső helyreállítást kellett volna
elvégezni, illetve olyan belső munkálatokat, amelyek kimaradtak a múltkori projektből. Ha a munkálatok a tervnek
megfelelően haladtak volna, akkor a nyár
végére a Kultúrpalotát a régi szépségében
láthattuk volna. Sajnos, ez nem így történt.
Több oka is van annak, hogy miért jutottunk ide. A probléma egy része a közbeszerzési törvénnyel kapcsolatos. Annak
ellenére, hogy a jogszabályt többször is
változtatták az elmúlt években, még mindig
nem hatékony, és sok esetben kényszerü-

orókának halvány emlékei sem voltak
a nagyapjáról, a régmúltban tett, képzeletbeli sétáin legtöbbször mégis vele találkozott. Ilyenkor pontosan olyannak látta a
Zsil-völgyi öreg bányászt, ahogy az édesanyja elbeszéléseiből előrajzolódott: robusztus termetűnek, kemény arcúnak, szelíd
tekintetűnek. Még dús, szürke bajusza is tapinthatóan élethűnek tűnt, akárcsak soha
meg nem remegő, erős keze, tompa ujjai. Fiatal asszonyként is szívesen belekapaszkodott volna abba a kézbe, egy belső hang
ugyanis folyamatosan azt súgta neki, hogy
ez lenne az a biztonság, amire egész életében
vágyott.
– A szüleim szeretetre méltó, gyengeségeikben is jóságos emberek voltak – kezdte történetét az életkoránál jóval fiatalabbnak
látszó, karcsú, barna nő. Gyermekkora szigetén, a fél évszázadnál is többet megélt családi ház virágokkal teleültetett udvarán
beszélgettünk. – Apám, sajnos, örök szövetséget kötött az alkohollal, de káros szenvedélye nem tette erőszakossá vagy
felelőtlenné. Amíg munkaképes volt, a gyárból hazafele jövet rendszerint felhajtotta az
„esti pihentetőt” – ahogy ő emlegette a két
korsó sört, amihez kispohárnyi tömény is járt
–, itthon azonban olyan egyenes háttal ült le
vacsorázni, és villanyoltás előtt olyan friss
lendülettel ereszkedett le mellém a kiságy szélére beszélgetni, mesét mondani, mint akármelyik színjózan felnőtt. Csak a lehelete
árulta el, hogy nem éppen így áll a helyzet.
Édesanyám sohasem hangoztatta, hogy neheztelne rá az esti kitérők miatt, de volt közöt-

lünk arra, hogy egy-egy nagy beruházásnál a legolcsóbb árat kínáló céggel kössünk szerződést, még akkor is, ha
kételyeink vannak az ajánlatával kapcsolatban. A Kultúrpalota esetében a licitet
megnyerő cég a munkálatok becsült értékének kevesebb mint 80 százalékával
egyenértékű árajánlatot nyújtott be. Nem
volt elég szakemberük, lassan haladtak a
munkával. Mi többször is haladékot, és
ezzel esélyt adtunk a cégeknek, hogy végigvigyék a projektet, de azt láttuk, hogy a figyelmeztetések ellenére sem mozgósítanak
több munkást, és nem gyorsul fel a munka
üteme. Ez tarthatatlan volt tovább, ezért
felbontottuk a szerződést” – mondta Péter
Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke.
A Maros Megyei Tanács a következő
időszakban megtesz minden szükséges
intézkedést annak érdekében, hogy a lehető legrövidebb időn belül lefolytasson
egy új közbeszerzési eljárást, és kivitelezőt találjon az elmaradt munkálatok elvégzésére.
A Maros Megyei Tanács
sajtóirodája

A vándortarisznya titkai

tük valami különös, udvarias gesztusokkal
leplezett feszültség, amit sem kiskoromban,
sem később nem állt módomban megérteni.
Ne érts félre, ezt nem traumaként éltem meg.
Inkább türelemre, a mellettem élők elfogadására, titkaik tiszteletére tanított az otthoni
csend. Ennél értékesebb
örökséget talán nem is
kaphattam volna a szüleimtől, bár anyám valami
mással is megtöltötte
volna a képzeletbeli vándortarisznyámat.
Nem rajta múlt, hogy nem sikerült, de biztos
vagyok benne, hogy gyors távozásába ez a kudarc is jócskán belejátszott.
Hosszú percekig ültünk szótlanul a rózsaszín-kék hortenziabokrok összhangjában.
Fölöslegesnek és zavarónak éreztem a kérdezősködést, inkább megvártam, hogy beszélgetőtársamban minden külső késztetéstől
szabadon álljon össze egységes képpé a létezése előtti idő.
– Édesanyám egy bányászvárosban született, harmadik, legutolsó gyermekként – folytatta lassan a történetet. – Az édesapja
sohasem titkolta, hogy ő a kedvenc. Dolgos
ember volt az anyai nagyapám, a nyugdíjkorhatár elérése után sem hagyta abba a bányászatot. A munkakedvéhez takarékos
természet társult, és mivel világéletében jól
bánt a pénzzel, egy utódját sem bocsátotta
útra üres kézzel. A leggazdagabb örökség –
több hektár földbirtok – azonban anyámnak

Erről jut eszembe
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Másért mentem a várba, de a templomnál leragadtam. Annyira lenyűgöző a megfiatalodó ősi hajlék
napsütésben felfénylő méltósága, olyan marasztaló a
lélekkel ég felé magasodó hatalmas torony látványa,
hogy kénytelen voltam előkapni a mobiltelefont, azzal
is számolva, hogy késni fogok emiatt a megbeszélt találkozóról. De nem lehetett ellenállni, fotón is meg kellett örökítenem, ahogy a négy fiatorony sisakos dísze
közül kicsúcsosodik, akárha a felhőket karcolná, a
lentről is óriásinak tűnő, fémborítású kúp. Felső részén, a messzire látszó nagy gömb alatt egy törékenynek vélt állványszerkezet, azon létra és rajta egy
ember vonzotta magára a tekintetet. Nem tudom, mit
csinálhatott éppen akkor a bizonyára alpinista szakember, de annyit észrevehettem, hogy tesz-vesz, dolgozik. A készülékem zoom objektívje közelebb hozta az
állványzatot és a szakit, de így sem tudtam eldönteni,
hogy azokban a pillanatokban mi történik ott fenn. Azt
megértettem, hogy minden perc számít, idejében kész
kell lenni mindennel a beígért átadásra. És nem akárhogyan. Erre vallott az a restaurátori aprólékossággal
végzett munka is, amelybe elöl, a templomkapu fölötti
állványokon mélyedt el két fiatalember. De hagyjuk
őket, én sem akartam zavarni senkit a kérdezősködésemmel. Minderről biztos sok szó esik majd a nagy
munkálat befejezésekor és azután az avatáson. Amúgy
is, amit leírtam, több mint egy hete történt, azóta még
nyilvánvalóbb, hogy a felújítással bejutottak a célegyenesbe. Sok marosvásárhelyi örülhet végre az eltelt
századok során számtalan viszontagságot és megannyi
történelmi kataklizmát megélt, megért műemlék templom restaurálásának. Ez az esemény is méltán kerül
be majd a históriás nagykönyvbe. Mint az például,
hogy olyan rendkívüli személyiségek, koronás fők is
imádkoztak egykoron ebben a megszentelt hajlékban,
mint Nagy Lajos, Hunyadi János vagy János Zsigmond. Harminchét országgyűlésnek adott otthont a
marosvásárhelyi vártemplom. És az utolsó erdélyi fejedelem, II. Rákóczi Ferenc beiktatására is itt került
sor az 1707-es erdélyi országgyűlésen. Egyébként, ha
valaki nem tudná, jó, ha megjegyzi, hogy fejedelemmé
választása 316 esztendővel ezelőtt éppen ezen a júliusi
napon, 8-án történt meg Gyulafehérváron.
A szabadságharc egykori vezéralakjának neve jól
cseng Marosvásárhelyen. Érthető, hogy rangos iskolát
is elneveztek róla. Az más, hogy ez a többségi lakosok
egy része számára vörös posztó. Pláne, ha egyesek ezt
az ellenérzést szándékosan, szisztematikusan, illetve
kampányszerűen táplálják is. Úgymond nemzetféltő
politikusok, akikről elképzelhető, hogy a választási
időszakban uszító szólamokkal teli kebellel a szokásosnál is jobban elszállnak majd a következő hónapokban, hetekben. Nem kell bedőlnünk a
provokációiknak. Lesznek majd ilyenek bőven. De
annál inkább meg kell őriznünk az egységet. Nélküle
nem sokra megyünk. A tavaly kezdődött II. Rákóczi
Ferenc-emlékév szeptember 17-én zárul. Mindaz
azonban, amit a fejedelem tanít, kínál számunkra, határidőktől független. Amikor szükségét érezzük, erőt,
reményt, kitartást meríthetünk az ő példájából is.
(N.M.K.)

járt, rögtön azután, hogy férjhez ment édesapámhoz. A szüleim itt, Vásárhelyen kaptak
munkát és lakást, ezt a házat kicsivel később,
a házasságuk első évében közös erővel építették. A földet nagyapám hozományként vásárolta anyámnak egy, a városhoz közel eső
faluban, hogy a gyári
fizetés mellett legyen
még egy állandó bevételi forrásuk apámmal.
Tudta, hogy a mezőgazdaság távol áll tőlük, ezért arra biztatta
a fiatalokat, hogy adják bérbe a birtokot. Így
is lett. Nagy hasznot azonban nem hozott az
örökség, a bérlő ugyanis gabonával fizetett,
amit – a kereskedéshez nemigen értő – szüleim rendszerint áron alul értékesítettek, az
évi földadó viszont elég nagy volt. Sehogy
sem ütötte a széle a hosszát, anyámat mégis
boldoggá tette a gondolat, hogy a birtok egyszer majd az enyém lesz, és ha kellőképpen
ügyes párt találok magamnak, talán majd a
jövőmet is rá alapozhatom. Körülbelül tíz
évvel ezelőtt foszlott szét ez az álom. Akkor
érkezett levél valahonnan, az ország másik
feléből, anyámnak egy sohasem látott unokatestvérétől, aki – egy számomra meseszerűnek tűnő történetre hivatkozva – igényt
tartott a földre. A követelőző rokon írása szerint az adásvételi szerződés nem a jogi előírásoknak
megfelelően,
közjegyző
jelenlétében köttetett meg, nagyapám ott sem
volt, maga helyett az eredeti földtulajdonos-

hoz egy hivatalosan fel nem hatalmazott személyt küldött a pénzzel, aki ráadásul írástudatlan volt, így a tintába mártott ujjbegyével
„pecsételte meg” a vásárt a kézzel írott papíron. Nem jött hogy elhiggyem, hogy ez valóban megtörtént, anyám azonban úgy
magyarázta el, mint a világ legtermészetesebb dolgát, hogy a hatvanas években faluhelyen gyakran cseréltek gazdát kézrázással
az ingatlanok, a jogi helyzetük tisztázása
pedig rendszerint évtizedekkel később az
örökösökre maradt. Azt is megtudtam, hogy
a földvásár idején nagyapám nagyon beteg
volt, ezért küldött maga helyett közvetítőt.
Arra, hogy miért éppen egy írástudatlan emberre esett a választása, anyámnak sem volt
válasza. Az unokatestvér levele mindenesetre
igazi lavinát indított el a családunkban. A
szüleim ügyvédet fogadtak – akit egy idő
múlva alig tudtak fizetni, így sok mindent el
kellett adniuk a házból –, de nem jártak szerencsével. Édesapám halála után anyám
egyedül folytatta a szélmalomharcot, a távoli
rokonnak azonban jobbak voltak az „erőforrásai”, így végül az ő javára dőlt el az ügy.
Az évtizedeken át fizetett földadóból természetesen semmit nem térített vissza, de az
anyagi kárnál jóval nagyobb volt a lelki
veszteség. Édesanyám rövid időn belül megbetegedett, egy évre rá pedig követte apámat. Azóta egyedül rendezem a házat, amit
az utolsó hónapjaiban is szeretettel és méltósággal lakott be, őrzöm az udvart, esténként megöntözöm a virágait. Ez az én igazi
örökségem, és az az igazság, hogy ennél többet nem is kívántam soha.
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Növekvőben lévő erdélyi turizmust állított le
a koronavírus-járvány a téli idényben

Szerkeszti: Benedek István

Idén közelebbi helyeken nyaralunk

(Folytatás az 1. oldalról)
Az utazási iroda vezetője rámutatott, jelenleg is vannak turistáik
Bulgáriában, Görögországban, és
semmiféle negatív visszajelzést
nem kaptak tőlük, annak ellenére,
hogy az utóbbi napokban a Görögországba utazók kapcsán a híradások bonyodalmas határátkelésről,
hosszadalmas várakozásról szóltak.
– Azt kell mondanom, hogy a központi sajtó jócskán felfújva tálalta a
helyzetet. Hozzánk erre vonatkozóan kétféle visszajelzés érkezett az
odautazó turistáktól: az egyik, ami
gyakoribb, hogy ugyanúgy, sőt
könnyebben átjutottak a határon,
mint eddig. Mások arról számoltak
be, hogy szúrópróbaszerűen történik a lázmérés a szárazföldi utazást
választók esetében, tehát azoknál,
akik személygépkocsival vagy
busszal érkeznek a határhoz. Volt
néhány nap, amikor koronavírusteszteket is végeztek, ugyancsak
szúrópróbaszerűen.
Előfordul
ugyan – és ezt ragadta ki a központi
sajtó –, amikor kell várni két-három
órát, mivel váltják egymást a vámosok, tehát lejár az egyik csapat
munkaideje, és jön a másik, akkor
fel szokott gyűlni a sor – számolt be
a nyaraló ügyfeleik által jelzett tapasztalatokról Hajdú Zoltán. Mint
mondta, néhány napig csupán egy
bolgár határátkelő volt megnyitva,
mivel a többinél még nem sikerült
eleget tenni a biztonsági intézkedéseknek, azonban tegnapelőtt újabb
átkelőhelyet nyitottak meg.
A légi közlekedést választók sem
ütköznek nehézségekbe, a görög turisztikai miniszter is kijelentette,
hogy az első két, Romániából érkező gép utasait letesztelték, ezt követően pedig szúrópróbaszerűen
fognak tesztelni. Ami a görög, illetve bolgár tengerpartokon uralkodó körülményeket illeti, ezekre
sem panaszkodtak a nyaralók, mindenki arról számol be, hogy igen
széles körű biztonsági intézkedéseket tapasztalnak, naponta fertőtlenítenek – tette hozzá.
Törökországra és Egyiptomra várnak
A turisztikai irodát vezető szakember szerint idén az a jellemző,
hogy közelebbi célpontokat választanak a turisták, és nemcsak országunkban, hanem világviszonylatban ez a tendencia. A pánikkeltés
hatására, aminek az utóbbi hónapokban tanúi voltunk, egyértelmű, hogy
az emberek elővigyázatosabbak.

Az oly népszerű olasz, illetve
spanyol tengerpartra egyelőre csak
ajánlatkérések vannak, az utóbbi
hónapok eseményeit tekintve azonban a legbátrabbak sem igazán mertek e két országba nyaralást
tervezni. – Egyelőre inkább a bolgár és a görög tengerpartot választják a romániai turisták, és
reménykedünk, hogy július 15-től
Törökország és Egyiptom feloldja a
beutazási korlátozásokat, mert
akkor az a négy ország, ahová a romániai turisták hetven-nyolcvan
százaléka utazni szokott, elérhető
lesz a nyaralók számára – adott hangot bizakodásának Hajdú Zoltán.
A román tengerparton emelkedtek
az árak
Kérdésünkre, hogy mostanság
többen választják-e a hazai helyszíneket, Hajdú Zoltán elmondta, a tavalyhoz viszonyítva nem nőtt a
belföldi foglalások száma. – Az
állam által kiadott üdülési jegyek
már tavaly jelentősen megdobták a
belföldi turizmust. Egyelőre nem
mondhatjuk, hogy nőtt a belföldi
foglalások száma, ellenben lehet,
hogy amennyiben nem alakul ki a
jelenlegi járványhelyzet, növekedés
lett volna tapasztalható. Kialakult
azonban egy érdekes helyzet a
román tengerparton: mivel a korlátozó intézkedések miatt visszaszorultak a külföldi utazások, az árak a
román tengerparton jelentősen nőttek, vannak szállodák, amelyek próbálják kihasználni a helyzetet, és
megemelték az árakat – jegyezte
meg Hajdú Zoltán, aki szerint a külföldi kirándulások esetében nincs
változás az ár tekintetében, ugyanis
a turizmusban az árakat általában az
év elején határozzák meg, és kilencvenöt százalékban tartották az irodák a standard árfekvést.
Köztudott, hogy a turizmus
egyike azoknak az ágazatoknak,
amelyekre talán a legsúlyosabb csapást mérte a járvány, holott az év
eleji adatok arra utaltak, hogy turisztikai szempontból az előzőnél
jobb év lesz. A foglalások számát illetően Hajdú Zoltán elmondta, március elejéig nagy növekedés volt
tapasztalható, ha nem állt volna be
ez a helyzet, úgy tűnik, sokkal jobb
év lett volna az idei turisztikai
szempontból, mint az előző. A járványhelyzet beálltával azonban jelentősen lecsökkentek ezek a
számok.

A megyei statisztikai hivatalok
előzetes adataiból az Erdélystat
által készített összesítés szerint a
2019/2020-as téli (november–március) turisztikai szezonban1 Erdélyben a turistaérkezések száma
14,1%-kal, a vendégéjszakáké
pedig 13,7%-kal alacsonyabb volt,
mint az előző év azonos időszakában. A csökkenés az országos átlaghoz hasonló (14,1%, illetve
12,9%), és elsősorban már a koronavírus-járvány által meghatárofebruári
és
márciusi
zott
hónapokban tapasztalt visszaeséssel magyarázható. Ugyanebben a
periódusban a turisztikai szálláshelyek
kapacitáskihasználtsága2
24,9%-os volt, ami megegyezik az
előző év hasonló időszakával.
A visszaesés a két magyar többségű székely megyét is érintette,
viszont az erdélyi átlagnál kisebb
mértékben: az előző évhez képest
a 2019. november és 2020. március
közötti időszakban 10,4%-kal kevesebb turista érkezett, és 4,7%-kal
kevesebb vendégéjszakát regisztráltak a Székelyföldön.
Teljes éves szinten, 2018-hoz viszonyítva 2019-ben Erdélyben a
turistaérkezések száma 4,1%-kal, a
vendégéjszakáké pedig 5,5%-kal
növekedett.
2019. november és 2020. március
közötti időszak Erdélyben
A hivatalosan bejegyzett turisztikai fogadóegységek 1.717.205 turistaérkezést regisztráltak 2019.
november és 2020. március között
Erdélyben, ami 281.279 fővel
(14,1%-kal) alacsonyabb, mint az
előző év azonos időszakában. A
vendégéjszakák száma ugyanebben a periódusban 3.502.602 volt,
ami 556.441-gyel (13,7%-kal) kevesebb, mint a 2018/19-es téli szezonban. Egy turista átlagosan két
napot töltött egy erdélyi szálláshelyen a téli időszakban. Országos
összehasonlításban Erdély a romániai turistaérkezések és vendégéjszakák közel felét adta (49,5% és
49,0%).
A turistaforgalom visszaesése a
vizsgált periódusban elsősorban a
februárra és márciusra tehető koronavírus-járvány megjelenésével,
felgyorsulásával és a válaszintézkedések meghozatalával magyarázható.
A
járvány
előtti
időszakban (november–január)
még az előző évek pozitív trendjébe illeszkedő, habár már lassuló
bővülés volt megfigyelhető. Az

ben összességében a koronavírusjárvány okozta visszaeséssel együtt
is növekedni tudott (4,2% és
9,4%), ami a járvány előtti időszak
(november–január)
kimagasló
(20% fölötti) növekedésének köszönhető.
Ezzel Székelyföld a teljes erdélyi turistaérkezések 5,9%-át és a
vendégéjszakák 8,1%-át adta, ami
enyhe bővülést jelent az előző
évekhez mérve.
Növekvő tendenciát mutatott a
székelyföldi szálláshelyek kapacitáskihasználtsága az előző idényhez viszonyítva. Ez az érték a
2019/20-as szezonban 23,7%, míg
egy évvel korábban 22,3% volt. A
mutató Kovászna megyében a tavalyi értéket is jóval meghaladó
36,2%-os, miközben Hargita megyében az előző évi 17,9%-ról
16,9%-ra mérséklődött.
2019. november és 2020. március
közötti időszak a Partiumban
A másik, jelentős arányban magyarok lakta erdélyi, a Bihar, Szatmár és Szilágy megyékből
összesített partiumi régióban a székelyföldi vendégforgalom közel
dupláját regisztrálták: 201.397 turistaérkezést és 448.817 vendégéjszakát. Ez elsősorban a kiemelkedő
Bihar megyei vendégforgalomnak
köszönhető (365.528 vendégéjszaka).
Az előző év téli időszakához viszonyítva ez a régió is jelentős
visszaesést mutatott a vendégek
(12,6%) és vendégéjszakák számában (14,6%). A szálláshelyek kapacitáskihasználtsága is csökkent,
viszont az erdélyi és országos átlag
fölött (27,7%) volt.
2019. november és 2020. március
közötti időszak Közép-Erdélyben
Az elmúlt téli időszakban a két
közép-erdélyi megyében (Kolozs
és Maros) az erdélyi átlagnál magasabb volt vendégforgalom-csökkenés. A turistaérkezések száma
337.418 (ami 16,4%-kal kevesebb,
mint egy évvel korábban) és a vendégéjszakák száma 644.386 volt
(ami 14,8%-os csökkenést jelent).
Ugyanakkor a régiót alkotó
mindkét megye továbbra is igen
magas szálláshelykapacitás-kihasználtsággal büszkélkedhetett:
Kolozs megye 25,1%-os, Maros
megye pedig 30,5%-os, az előző
évhez viszonyítva valamivel csökkenő kihasználtságot regisztrált.
(közlemény)

Az előző évtől eltérően idén az áprilisi hónapot nem számoljuk a téli idényhez, mivel a koronavírus-járvány nyomán
hozott intézkedések hatására áprilisban minden megyében minimálisra csökkent a turisztikai forgalom, illetve néhány
megyei statisztikai hivatal nem publikált adatokat erre a hónapra.
2
Ez a mutató a turisztikai fogadóegységek férőhelyeinek kihasználtságát mutatja. Egy adott időszakban regisztrált vendégéjszakák és a rendelkezésre álló működő férőhelyek számából (kapacitás) számoljuk. A működő férőhelyek száma
nem tartalmazza az ideiglenesen bezárt egységek férőhelyeit, ezért a koronavírus-járvány ideje alatt a turisztikai kapacitás
is csökkent.
1

Fotó: Nagy Tibor

előző év azonos időszakához viszonyítva november–januárban az
erdélyi turistaérkezések 2,1%-kal,
a vendégéjszakák 1,4%-kal növekedtek. Februárban viszont már
5,7%-os, illetve 8%-os visszaesés
következett be 2019-hez képest, és
márciusban az előző évi turistaforgalom több mint kétharmada eltűnt
(72,2%-os, illetve 70,2%-os csökkenés).
A téli időszakban az erdélyi turistaforgalom nagy részét, a turistaérkezések 42,2%-át és a
vendégéjszakák 39,1%-át továbbra
is a dél-erdélyi megyékben regisztrálták. Brassó megye továbbra is
nemcsak Erdély, de az egész ország (Bukarestet nem számítva)
leglátogatottabb megyéje, egymaga adja az ország teljes turistaérkezéseinek 13,2%-át. További
18,4%-kal járult hozzá az erdélyi
vendégéjszakák számához a két
közép-erdélyi megye (Kolozs és
Maros), valamint 16,4%-kal a Bánság.
Az erdélyi szálláshelyek kapacitáskihasználtsága a téli szezonban
24,9%-os volt, ami megegyezik az
országos és az előző év azonos időszakában regisztrált értékkel. E tekintetben
Erdélyből
a
közép-erdélyi és partiumi megyék
teljesítettek a legjobban, 27,5%-os
aránnyal, míg az észak-erdélyi megyék a leggyengébben (17,1%).
Éves összevetésben az látható,
hogy Erdélyben 2019-ben is folytatódott a turizmus 2010 óta tartó
stabil növekedése. 2010 és 2019
között 153,3%-kal nőtt a turistaérkezések és 108,2%-kal a vendégéjszakák száma. 2019 egészét
tekintve az előző évhez viszonyított növekedés 4,1%, illetve 5,5%os volt.
2019. november és 2020. március
közötti időszak a Székelyföldön
Székelyföldön a téli szezonban
101.184 turistaérkezést (amiből
40.880 Kovászna, 60.304 Hargita
megyében) és 284.038 vendégéjszakát
(152.581
Kovászna,
131.457 Hargita megyében) regisztráltak. Az előző év azonos
időszakához viszonyítva ez az erdélyi átlagnál valamivel enyhébb,
10,4%-os csökkenést jelent a turisták, valamint 4,7%-os csökkenést
a vendégéjszakák számában. Amíg
Hargita megyében az országos átlagnál nagyobb mértékben csökkent a turistaforgalom (18,2% és
17,1%), addig Kovászna megyé-
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Törvényt hoztak Németországban a szénalapú Törökországban kezdődött per
energiatermelés fokozatos leállításáról
a volt Nissan-vezér ügyében

Az erőviszonyok bizonytalansága miatt a szövetségi parlamentben (Bundestag) úgynevezett ajtós
szavazást tartottak, vagyis a képviselők elhagyták az üléstermet, és
úgy voksoltak, hogy döntésüknek
megfelelően az igen, a nem vagy a
tartózkodás feliratú ajtón léptek be
a terembe. A 709 képviselő közül
554 szavazott, a kormány javaslatait 314 igen szavazattal, 237 nem
szavazat és 3 tartózkodás mellett
fogadták el.
Az eredmény arra utal, hogy a
398 képviselőt összefogó kormánypárti frakciókban – a
CDU/CSU jobbközép pártszövetség és a szociáldemokrata párt
(SPD) képviselőcsoportjában –
nem volt egyöntetű az előterjesztések támogatottsága.
A Bundestag után a törvényhozás tartományi kormányokat képviselő kamarája (Bundesrat) is
elfogadta a jogszabálycsomagot. A
német törvényhozás így az atomerőművek fokozatos – 2022 végéig
tartó – leállításáról 2011-ben hozott
döntés után a szénalapú energiatermelés leépítéséről is határozott. A
kieső termelést mindkét esetben
környezetbarát, megújuló forrásokra építve kell pótolni.
A szénalapú energiatermelés fokozatos leállításának legfőbb kö-

zéptávú célja, hogy az energiaszektor szén-dioxid-kibocsátása 62 százalékkal csökkenjen 2030-ig
1990-hez képest. A távlati cél az,
hogy Németország a 2015-ös párizsi nemzetközi klímaegyezmény
előírásait teljesítve 2050-re elérje
az úgynevezett karbonsemlegességet, vagyis megteremtse az egyensúlyt a kibocsátott szén-dioxid és a
légkörből kivont és szénelnyelőkben tárolt szén-dioxid mennyisége
között.
Az új törvények alapja egy 2019
elején bemutatott javaslatcsomag a
szénbányászat és a szénalapú
áram- és hőenergia-termelés fokozatos leállításáról. A javaslatokat
egy politikusokból, környezetvédőkből, tudósokból és az ágazatban
tevékenykedő vállalkozói és munkavállalói érdekképviseletek vezetőiből álló bizottság állította össze.
A kormány nem ültette át valamennyit a törvénytervezetekbe. A
2038-as céldátumot ugyan átvette,
de több részkérdésben szembehelyezkedett a bizottsággal, például
lehetővé tette egy új szénerőmű
üzembe helyezését az ÉszakRajna-Vesztfália tartománybeli
Dattelnél.
Ezt azzal indokolták, hogy az
ágazat egészének szén-dioxid-kibocsátását kell mielőbb csökkenteni, ezért hasznosabb bezárni több
elöregedett, kevéssé hatékony erőművet és engedélyezni a legmodernebb technológiával működő
Datteln IV nevű erőművet, mint
megtagadni az engedélyt és tovább
működtetni régi, korszerűtlen erőműveket.

Németországban nagyjából 100
erőműben termelnek energiát részben vagy kizárólag kőszénnel,
többnyire hazai forrásból származó
barnaszénnel. Az importált feketeszénnel együtt az energiahordozó
aránya nagyjából 30 százalékos a
hazai áramtermelésben. Az ágazat
hozzávetőleg 30 ezer embert foglalkoztat.
A kormány szerint Németország
a törvények révén jogilag, gazdaságilag, ökológiailag és szociálisan
fenntartható módon száll ki a szénkitermelésből és szénfelhasználásból. Az erőművek üzemeltetői és
bányák működtetői jelentős támogatást kapnak a létesítmények felszámolására és a mezőfelhagyás utáni
természeti helyreállításra, az RWE
energetikai konszern például 2,6
milliárd euróra számíthat. Az érintett
térségek gazdasági szerkezetének átalakítására, új munkalehetőségek
biztosítására 40 milliárd eurót fordítanak a következő években.
Ellenzéki pártok élesen bírálták
és elvetették a kormányzati terveket. A Zöldek szerint a CDU/CSU
és az SPD koalíciója olyan pályára
állítja Németországot, amelyen később nem lehet módosítani, így a
Zöldek nem gyorsíthatják fel a folyamatot, ha kormányra kerülnek.
A legnagyobb ellenzéki párt, a
CDU/CSU-tól jobbra álló Alternatíva Németországnak (AfD) szerint
viszont éppen az a gond, hogy a
kormány túlságosan siet, szerintük
az ágazat felszámolását megfontoltabban, körültekintőbben kell végrehajtani, és bőven elég lenne
2050-re befejezni. (MTI)

Először állt bíróság elé pénteken Isztambulban az a hét
ember, akik ellen a sikkaszvádolt,
december
tással
végén azonban Törökországon keresztül Japánból Libanonba
szöktetett
Carlos
Ghosn, a Nissan-RenaultMitsubishi autóipari szövetség egykori vezérigazgatója
ügyében indult eljárás – jelentette a Sabah török kormányközeli
napilap
internetes oldalán.

A perben egy cégvezető, négy pilóta és két légiutas-kísérő ül a vádlottak padján. Az ügyészség a
cégvezetőre és a négy pilótára
„migránscsempészet” miatt 3 évtől
8 évig terjedő börtönbüntetést, a két
légiutas-kísérőre bűncselekmény
elhallgatásáért egy év szabadságvesztést kért.
Az érintetteket január 2-án vette
őrizetbe a török rendőrség, később
a bíróság a cégvezető és a négy pilóta előzetes letartóztatásáról döntött.
Január elején a magántulajdonban lévő MNG Jet török légitársaság
azt
közölte,
hogy
törvényellenesen használták két repülőgépét Ghosn megszöktetéséhez, és a cég „feljelentést tett légi
közlekedési szolgáltatásainak törvénysértő igénybevétele miatt”. Az
MNG Jet szerint két gépet adtak
bérbe decemberben két ügyfélnek,
az egyiket Dubaj-Oszaka, majd
Oszaka-Isztambul útvonalra, a másikat pedig egy Isztambul-Bejrút repülőútra. A két bérleti szerződés

között nem látszott összefüggés, és
egyik járattal kapcsolatban sem szerepelt Ghosn neve – tette hozzá a
cég, aláhúzva, hogy a gépeket csak
üzemelteti, azok nincsenek a tulajdonában.
A vállalat az egyik alkalmazottját
hibáztatta, amiért szerintük önhatalmúlag járt el, és okirat-hamisítást
követett el.
A Japánban pénzügyi visszaélésekkel vádolt és házi őrizetben tartott Ghosn rejtélyes módon távozott
Japánból. Az üzletemberhez közel
álló források korábban azt mondták,
hogy a szökést egy biztonsági magáncég szervezte meg. Egy zenekar
Ghosn tokiói lakására ment, látszólag azért, hogy játsszon a karácsonyi partiján. Később az üzletembert
egy hangszertokban kicsempészték
a lakásából. Feltehetően gyorsvonattal jutott el Tokióból a Kanszai
nemzetközi repülőtérre, ahonnan
magánrepülőgépen Törökországba,
majd onnan Libanonba utazott, ahol
a gyerekkorát töltötte.
A japán hatóságok azzal vádolják
az üzletembert, hogy saját anyagi
veszteségeit a Nissannal fizettette
ki, valamint a cégnek szóló külföldi
utalásokat irányított át saját számláira. Ghosn ártatlanságát hangoztatja. Menekülését a japán
igazságszolgáltatás elfogultságával
indokolta, mondván, hogy fogva
tartásának körülményei az emberi
jogok „megcsúfolásával” értek fel.
Libanon és Japán közt nincs kiadatási egyezmény, Bejrútot pedig az
Interpol sem kötelezheti Ghosn őrizetbe vételére. (MTI)

Fizetett hirdetés

Évekig tartó viták után pénteken elfogadta a német töra
szénalapú
vényhozás
energiatermelés fokozatos
leállításáról szóló csomagot,
amelynek értelmében legkésőbb 2038-ig valamennyi
szénerőművet leállítják.
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Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Ellenőriznek és bírságolnak

Az elmúlt hét végén tartott
ellenőrző akciókon Maros
megyében hozzávetőleg 160
ezer lejre bírságoltak meg
kereskedelmi egységeket és
magánszemélyeket. A járvány terjedésének megfékezését célzó ellenőrzésekről
egyeztetett múlt pénteken a
belügyminisztérium vezetősége a prefektusokkal, valamint az illetékes szervek
képviselőivel, és az elkövetkezőkben szigorú ellenőrzéseket helyeztek kilátásba.

Szer Pálosy Piroska

Rendőrökből, csendőrökből,
tűzoltókból, helyi rendőrökből, a
területi munkafelügyelőség, az állategészségügyi és élelmiszer-biztonsági
hatóság,
a
fogyasztóvédelem és más illetékes
hatóságok képviselőiből álló csoportok ellenőrizték a COVID–19
terjedésének megfékezését célzó
előírások betartását. A három nap
alatt 153.225 lejre bírságoltak, a lefoglalt javak értéke hozzávetőleg
5.400 lej.
A belügyminiszter szerint az óvintézkedéseket megszegők felelőtlensége miatt kárba veszhet
mindaz, amit a járvány tekintetében közös erővel sikerült elérni,
ezért a következő időszakban a hatóságok részéről éberségre van
szükség. Bár a nyilatkozata szerint
a következő két hétben foganatosítandó intézkedések fő célja az új
koronavírus terjedésének megelőzése lesz, nem pedig a bírságolás,
a hétvégi akciókról szóló közlemények mégis jelentős bírságokról
számoltak be.
Pénteken, július 3-án este 148
Maros megyei kereskedelmi egységben vizsgálódtak, amikor is 71
bírságot róttak ki 21.225 lej értékben. 24 alkalommal a személyes
védelem hiánya miatt, 31 alkalommal közúti kihágásokért, egy kereskedelmi egységet 10.000 lej
értékben elektronikus pénztárgép

hiánya miatt bírságoltak meg. A
helyi rendőrség hét alkalommal
büntetett meg tömegközlekedési
eszközökön védőmaszk nélkül utazókat, vagy a maszkot nem előírásszerűen használókat.
Július 4-én, szombaton a prefektusi intézmény irányításával nagyáruházak, piacok, vásárcsarnokok,
vendéglátó egységek teraszain,
közszállítási járművekben ellenőrizték a járványügyi szabályok
betartását. A szombati akcióban
245 Maros megyei rendőr vett
részt a csendőrök és helyi rendőrök, valamint a többi rendfenntartó szerv kíséretében. 300
kereskedelmi egységet ellenőriztek, összesen 100 bírságot róttak ki
61.000 lej értékben.
Július 5-én, vasárnap 250 Maros
megyei rendőrből, valamint csendőrökből, katonai tűzoltókból,
helyi rendőrökből, továbbá a területi munkafelügyelőség, az állategészségügyi
és
élelmiszer-biztonsági hatóság, a fogyasztóvédelem és más illetékes
hatóságok képviselőiből álló csapatok ellenőrizték a COVID–19
terjedésének megfékezését célzó
előírások betartását. Vasárnap 25
akció keretében 260 kereskedelmi
egységet ellenőriztek, 320 személyszállító járműben 620 személyt igazoltattak. Összesen 112
bírságot róttak ki 71.000 lej értékben. 65 bírságot a személyes véde-
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lem mellőzése miatt róttak ki
11.000 lej értékben, két bírságot
2.000 lej értékben nem engedélyezett események szervezése miatt
róttak ki a szervezőknek, öt esetben magánszemélyeket büntettek a
tiltólistán szereplő eseményeken
való részvételért, hét bírság gazdasági jellegű, összértékük 43.500
lej. A bírságolás mellett 5.400 lej
értékben foglaltak le javakat. A
rendőrségi közlemény szerint továbbra is az óvintézkedések betartását javasolják az embereknek a
saját és a környezetükben élők
egészségének megóvása érdekében. Az állampolgárok egészsége
és biztonsága elsődleges az illetékes hatóságok számára, ezért további ellenőrző akciókra lehet
számítani a jelenleg is fennálló készenléti állapot ideje alatt.
A prefektusok irányításával megyénként egy-egy operatív bizottságot létesítettek, amelyek az adott
helyzet függvényében elrendelik
az ellenőrzések szigorítását. Részben a rendellenességekről érkezett
bejelentések alapján ellenőriznek,
ugyanakkor a zsúfolt helyeken, bevásárlóközpontokban, piacokon,
vásárokon, strandokon, teraszokon,
szabadtéri kluboknál is vizsgálódnak. Külön figyelmet fordítanak a
tengerparti és hegyvidéki üdülőtelepekre, és ellenőrizni fogják a belföldi
és
nemzetközi
személyszállítást is.

Sokba kerülhet az ingyenáram

Az áramlopás vagy annak
szándéka bűncselekménynek
minősül, az elkövetők börtönbüntetéssel vagy tetemes bírsággal
számolhatnak.
A
szabálytalan áramvételezés
azonban a szakszerűtlen beavatkozás miatt legtöbbször
komoly veszélyforrást jelenthet felnőttekre és gyerekekre,
szomszédos
ingatlanokra
egyaránt.

Múlt héten, július 2-án Nyárádtőn 33 helyszínen (fotó) végeztek
ellenőrzést és több szabálysértést
fedeztek fel a Dél-erdélyi Villamosenergia-elosztó Társaság Maros
megyei kirendeltségének ellenőrző
csoportjai. Néhány lakóháznál hevenyészett csatlakozásokkal okoztak zavart és áramkiesést, egyesek
a mérőműszereket megkerülve csatlakoztak a fővezetékre. A Dél-erdélyi
Electrica
csoportjai
a
marosszentgyörgyi mobil csendőr-

alakulat támogatásával végeztek ellenőrzéseket a nyárádtői villanyáram-hálózatokon. Hét esetben
fedeztek fel engedély nélküli direkt
csatlakozást a fővezetékre. Az ingyen használt villanyáram veszélyeivel a szabálysértők általában
nem számolnak, pedig a rögtönzött
berendezésekkel a fővezetékre való
csatlakozásnak súlyos következményei lehetnek. A hálózaton zavar
keletkezhet, a szakszerűtlen beavatkozás áramütést vagy tüzet okozhat,
amelynek emberéletek is áldozatul
eshetnek.
A 2012. évi 123-as számú törvény 92. cikkelyének 1. és 2. bekezdése értelmében akár két év börtön
is kiszabható a villanyáram jogtalan
használata miatt. A jogszabály szerint a villanyóra megrongálása, a fogyasztásmérő
berendezés
megkerülése vagy működésének a
blokkolása, akárcsak a mérőórák alkatrészeinek módosítása, bűncse-

lekménynek számít, és 3 hónaptól 2
évig terjedő börtönbüntetés vagy
pénzbírság szabható ki. A fővezetékre való közvetlen csatlakozás
vagy a mérőóra kikerülésével húzott vezeték felszerelése is bűncselekménynek minősül, és hat
hónaptól három évig terjedő börtönbüntetés vagy pénzbírság szabható
ki. Ugyanakkor az említett bűncselekményekre utaló szándékot is
büntetik – tájékoztatott az áramszolgáltató sajtóosztálya.
Amennyiben kiderül, hogy engedéllyel rendelkező személy végezte
a beavatkozást, a kiszabott bírságot
ötven százalékkal megemelik. A
törvény 4. bekezdése szerint pedig
a fent említett cselekedetekre utaló
szándék miatt is büntetést szabhatnak ki.
A 93. törvénycikkely előírásai értelmében szabálysértésnek minősül,
ha engedéllyel nem rendelkező
magán- vagy jogi személy végez

Több európai országba
egyáltalán nem utazhatunk

Korlátozások
a román állampolgárok számára
Tíz európai ország utazási korlátozásokat vezetett be Romániával
szemben az utóbbi hetekben megnövekedett betegszám miatt.
Finnország, Norvégia és Málta
egyáltalán nem enged be a területére román állampolgárokat, az
Észtországba, Litvániába, Lettországba, Írországba, Szlovéniába,
Szlovákiába utazó román állampolgároknak pedig 14 napos elkülönítésbe kell vonulniuk. Ciprus
beengedi ugyan a romániaiakat, de
csak egy 72 órásnál nem régebbi
negatív koronavírusteszt birtokában. Románia uniós szinten az első
öt ország között van, ahol 100 ezer
főre számolva a legnagyobb a fertőzési ráta.
Szinte minden európai országból
Romániába karanténmentesen lehet
utazni
Ismét bővítették a zöld övezetbe
tartozó országok listáját. Zöld országnak számít már például Spanyolország,
Belgium
vagy
Nagy-Britannia. Az európai államok közül egyedüliként maradtak a
sárga zónában Svédország, Portugália és Luxemburg, ahonnan hazatérve a román hatóságok kéthetes
karantént/elkülönítést javasolnak a
beutazóknak. Fölkerült a zöld lis-

tára több Európán kívüli állam is,
ahonnan a Romániába utazóknak
szintén nem szükséges karanténba
vonulni.
Korlátozás nélkül lehet
Magyarországra utazni
A román állampolgárok továbbra
is korlátozás nélkül beléphetnek
Magyarországra – pontosított a magyar rendőrség azt követően, hogy
a szomszéd országban járvány elleni intézkedésként a hét végén
ismét megnyitották a humanitárius
tranzitfolyosókat. A magyar miniszterelnök ugyanis nemrég úgy nyilatkozott,
hogy
minden
Magyarországon átutazó személy
kivétel nélkül csak a tranzitfolyosó
használatával utazhat át az országon. A magyar rendőrség legújabb
tájékoztatása szerint azonban ez az
előírás csupán a nem uniós állampolgárokra vonatkozik. Orbán Viktor múlt héten azt mondta, hogy
Magyarország egyelőre nem teljesítheti az unió előírásait a határ
megnyitásával kapcsolatban 14
nem uniós tagállammal szemben,
ugyanis ez ellehetetlenítené Magyarország járványügyi intézkedéseit. Kivételt képez Szerbia,
amellyel szemben Magyarország
már május vége óta nem alkalmazza a beutazási korlátozást.
https://korona.rmdsz.ro/

Pályázati felhívás a 2020/2021-es tanévre

Nyilas Misi-ösztöndíj

A Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület ösztöndíjára hirdetnek pályázatot a 2019/2020-as tanévben a romániai magyar közoktatásban részt
vevő, 6–10. évfolyamon tanuló, kiemelkedő tehetséget mutató és szociálisan hátrányos helyzetű diákok számára. A pályázatnak 2020. július 31ig kell eljutnia az egyesülethez. A pályázatot a diák szülője/gyámja mint
magánszemély nyújthatja be. Az egyesület www.nyilasmisi.ro honlapján
letölthető a pályázati csomag (felhívás, adatlap, űrlap a pályázó tanuló
jellemzésére), amely a pályázattal kapcsolatos tudnivalókat tartalmazza.
Pályázhatnak olyan szülők/gyámok, akiknek igazolhatóan kiváló képességű gyermeke a 2019/2020-as iskolai évben magyar nyelven tanult 6.,
7., 8., 9. vagy 10. osztályban a romániai magyar közoktatásban, és teljesíti
az alábbi feltételeket:
1. A család anyagi helyzete nem teszi lehetővé a gyermek továbbtanulását; az egy főre eső reális jövedelem nem haladja meg a havi nettó 650 lejt.
2. A szülő vállalja, hogy támogatás esetén legalább érettségiig tőle telhetően biztosítja gyermeke továbbtanulását a romániai magyar közoktatásban.
3. Csak olyan tanulók szülei pályázhatnak, akiknek gyermeke legalább
8,50-es általánost ért el 6., 7., 8., 9. és 10. osztályban.
A pályázat postai úton nyújtható be az alábbi címre: Asociaţia de Protejare a celor Talentaţi „Nyilas Misi”, 400095 Cluj-Napoca, str. Iuliu
Maniu nr. 2, ap. 3, jud. Cluj (kivételes esetben, amennyiben a pályázónak
nincs lehetősége postai úton továbbítani a pályázati csomagot, elektronikus formában is fogadják azt a nyilas_misi@yahoo.com címen). A hiányos pályázatokat az ösztöndíjbizottság nem veszi figyelembe.
További információk munkanapokon a 10–16 óra között hívható
0264/531-153-as vagy a 0787-671-137-es telefonszámon, illetve a nyilas_misi@yahoo.com e-mail-címen kaphatók. (sz.p.p.)

villanyszerelést, akárcsak az energetikai és közműszabályozási hivatal (ANRE) által megszabott
műszaki előírások figyelmen kívül
hagyása, mindkét esetben 40.000től 200.000 lejig terjedő bírság jár.
Egyéb, engedély nélkül végzett,
villanyszereléssel kapcsolatos szol-

gáltatás, akár tervezés, kivitelezés
vagy az elektromos berendezések
működésének ellenőrzése miatt
1000–2000 lejes bírsággal lehet számolni. Amennyiben a hivatalos szervek ellenőrzését akadályozza egy
áramfogyasztó, 2.000–4.000 lej közötti bírsággal is számolhat. (pálosy)
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Farczádi Attila

Halasztással kezdődött
a 2. liga – nyert ügy nélkül az UTA

Gól nélküli döntetlennel (Turnu
Măgurele – FC Argeş 0-0) kezdődött a labdarúgó másodosztály rájátszása. A 2. ligában eredetileg
nem volt tervben az élvonalból már
ismert bajnoki rendszer, a szövetség azért módosított menet közben
a szabályzaton, hogy a koronavírus-járvány miatt leállt pontvadászatban játék alapján jelölhessék ki
a feljutókat az 1. ligába. Csak a tabella első hat helyezettje folytatja
ugyanis a küzdelmeket, az összes
többi klubot vakációra küldték.
A módosítás érzékenyen érintette
az éllovas UTA csapatát, amely a
bajnokság felfüggesztéséig tetemes
előnyt alakított ki (11 ponttal vezettek a második Turnu Măgurele
előtt), a szövetség döntése alapján
azonban megfelezték az aradiak
hozományát. Emiatt meg is támadták a határozatot, és mivel nem
mentek sikerre, a Nemzetközi
Sportdöntőbírósághoz (CAS) fordultak. A lausanne-i testület azonban elutasította a beadványukat.
Az éllovasnak csak annyiban
kedvez a sportági föderáció, hogy a
1. UTA
2. Turnu Măgurele
3. Mioveni
4. FC Argeş
5. Rapid
6. Petrolul

0
1
0
1
0
0

* Kis híján összeverekedett a
Tottenham két labdarúgója, Hugo
Lloris és Szon Hung Min az Everton elleni, héftői mérkőzés (1-0)
szünetében. A két játékost a csapattársaknak kellett lefogniuk, nehogy
tettlegességig fajuljon a vitájuk,
amely állítólag azért robbant ki,
mert Szon nem ment vissza védekezni az Everton egyik támadásánál.
* Az Atlético Madrid labdarúgócsapat vezetőedzője védelmébe vette a városi rivális Realt,
amelyet az utóbbi időben azért támadtak, mert túl sok tizenegyest

ítélnek meg a javára. Diego Simeone kijelentette, hogy a királyi
gárda azért rúghat sok büntetőt,
mert sokat is támad, így eleve több
időt tölt az ellenfél tizenhatosán
belül.
* Manuel Pellegrini lesz a spanyol labdarúgó La Ligában szereplő Betis Sevilla új edzője. A
chilei szakember a tavaly nyár óta
foglalkoztatott spanyol Joan Rudit
váltja, akit június 20-án menesztettek a gárda idénybeli gyengélkedése miatt, minek következtében a
Betis csak a 14. a húszcsapatos élvonalban.

A ploieşti-i és aradi csapat találkozóját pozitív koronvírusteszt-eredmények miatt el kellett
napolni
Fotó: Liga 2

rájátszásban háromszor játszhat
hazai pályán, akárcsak a második
CS Mioveni és a harmadik Turris
Oltul Turnu Măgurele, míg az FC
Argeş, a Petrolul és a Rapid csak
kétszer-kétszer.
Az UTA vezetőedzője szerint a
CAS veszélyes precedenst teremtett. „Mostantól kezdve a sportszövetségek kedvük szerint dönthetnek
a különlegesnek minősülő élethelyzetekben. Az edzések újrakezdése

Az állás
0
0
0
0
0
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1
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0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0

Rossi: Szoboszlai
ideális választás lenne
a Napolinak

25
21
20
20
19
19

Marco Rossi 2019 márciusában, Szlovákia ellen adott először lehetőséget Szoboszlainak válogatott mezben
Fotó: MTI/Illyés Tibor

A nápolyi kötődésű CalcioNapoli24 interjút készített a magyar
válogatott szövetségi kapitányával,
Marco Rossival, a téma a nemzetközi átigazolási piacon nagyon felkapott Szoboszlai Dominik volt.
A napokban látott napvilágot a
hír, hogy legújabb klubként a Napoli is csatlakozott az osztrák Bundesliga legjobbjának választott
Szoboszlai Dominik aláírásáért
zajló versenybe a befutónak tűnő
Milan és az érdeklődés szintjéig
jutó PSG és Arsenal mellett.
A Napolinál testközelből ismerik
a Salzburg magyar válogatott középpályását: a 2018/2019-es szezonban az Európa-liga nyolcaddöntőjének visszavágóján kezdőként gólpasszal hívta fel magára a
figyelmet, a 2019/2020-as szezonban pedig a BL csoportkörében találkozott a két együttes, Szoboszlai
az 1-1-es nápolyi összecsapást játszotta végig.
„Szoboszlai elegáns és tehetséges játékos, kiváló technikai adottságokkal. Magassága ellenére
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gyors, remekül mozog a védelmi
vonalak között, és jól készít elő a
támadóharmadban. A Salzburgban
általában magasan feltolva szerepel, de 4–3–3-as felállásnál box-tobox középpályásként is megállja a
helyét” – mutatta be a lapnak a 19
éves játékost Rossi, aki 2019 márciusában, Szlovákia ellen adott először lehetőséget Szoboszlainak
válogatott mezben.
„Ha karrierje következő állomásaként a Serie A-t választja, védekezésben mindenképp erősödni fog
és erősödnie is kell, de ezzel csak
gazdagodhat a repertoárja” – vélekedett a magyar válogatott szövetségi kapitánya, aki szerint Szoboszlaihoz a legjobban egy, a labdát sokat birtokló csapat stílusa
illik, ezért nem lenne rossz választás a Napoli, mert egy-két ellenfelet
kivéve a nápolyiak inkább dominálnak a pályán.
„A Napoli játékstílusa feküdne
Szoboszlai Dominiknak” – hangzott Marco Rossi – ki tudja, mennyire udvarias – válasza.

óta úgy készülünk, hogy a mostani
huszonöt pontunkat kell feljutásra
váltani” – nyilatkozta Bálint László
György. Az aradiak egyelőre a készülődéssel maradtak, ugyanis első
fordulóbeli ellenfelük, a Petrolul
Ploieşti háza táján koronavírus-fertőzés történt: öt játékos és a szertáros tesztje is pozitív eredményt
hozott. A déli csapatnak emiatt karanténba kellett vonulnia, szombatra tervezett mérkőzése pedig
elmaradt.
A játéknap másik találkozóját
(CS Mioveni – Bukaresti Rapid)
kedden, lapzárta után rendezték.
A 2. ligából az első két helyezett
jut fel az élvonalba, a harmadik
pedig osztályozót játszik az 1. liga
12. helyezettjével.

Az egymással kakaskodó Hugo Llorist (b) és Szon Hung Mint a csapattársaknak kellett lefogniuk
Fotó: M4 Sport

Az FIA elmagyarázta, miért mentette föl,
majd büntette Hamiltont

Felmentés szombaton, büntetés
vasárnap – a verseny előtt 40 perccel. A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) elmagyarázta, miért
és hogyan változtatta meg az ítéletét Lewis Hamilton sárga zászlós
ügyében, jelentette a futamot közvetítő M4 Sport.
A Forma–1-es Osztrák Nagydíj
szombati időmérő edzése után
vizsgálatokat indított Lewis Hamilton ellen az FIA. Az egyiket
azért, mert Valtteri Bottas kicsúszása után nem lassított le a sárga
zászlós figyelmeztetésnél. Három
és fél órával a leintés után a bíróság
kiadta ítéletét: felmentette a bajnokot, mondván, a versenyző szerint
nem voltak egyértelműek a jelzések, sárga és zöld fényjelzést egyaránt lehetett látni a pályának azon
a szakaszán.
Vasárnap Hamilton úgy készült,
hogy Valtteri Bottas mellől, a második rajtkockából fog nekivágni a
spielbergi versenynek, aztán jött a
hír: újranyitották az ügyét. A Red
Bull állt az FIA elé új bizonyítékkal, amikor már egy órán belül jártak a verseny rajtjától.
Noha a híradások szerint a Red
Bull fellebbezést nyújtott be a
szombati ítélet ellen, Michael
Masi, az FIA versenyigazgatója
tisztázta, hivatalos óvásról ezúttal
nem volt szó, a csapat egyszerűen
felhívta a figyelmüket egy új videóra, amely döntőnek bizonyult.
„Volt pár pontatlan híradás arról,
hogy a Red Bull óvott. Valójában
nem történt óvás. Csak megkérdezték: Ez egy új és lényeges fejlemény?” – magyarázta az ausztrál.
Az új bizonyítékot a FOM által
közzétett 360 fokos felvétel jelentette, amelyet a Hamilton Mercedesének orrára helyezett „golflabdaszerű” kamera rögzített, és
amelynek képe szombaton még
nem állt az FIA rendelkezésére.
„Felhívták a figyelmünket egy kö-

zösségi médiában felbukkant videóra, amely egy másik kameraállást
mutatott – mesélte a Red Bull csapatfőnöke, Christian Horner. – Ez
egyértelműen megmutatta, hogy
sárgán világított a kijelző, amikor
elhaladt mellette.”
Hogy annyira későn jött csak az
új vizsgálat, az a videó késői közzétételének következménye volt.
Mint azt Masi elmondta, technikai
oka volt annak, hogy a bíróság az
időmérőt követően nem fért még
hozzá a perdöntő felvételhez:
annak képét az adatok mérete miatt
nem tudják egyből továbbítani,
mint mondjuk az élő közvetítésekbe is bejátszott egyéb fedélzeti
kamerás képeket. „Az ilyen kamerák felvétele nem elérhető a sávszélesség miatt. Ezt úgy kell letölteni
az autó adataiból” – magyarázta,
kiemelve, már egyeztetnek a közvetítésért felelős csapattal arról,
hogy a jövőben lehetőség szerint
gyorsabban a bíróság rendelkezésére álljanak ezek a felvételek is.
A panorámakamerákat egyébként az FIA eredetileg a balesetek
kivizsgálásának megkönnyítéséért
vezette be, nem az F1-es közvetítések színesítése volt vele a cél.
Masi elmondta, miután a Red
Bull megkereste őket, előbb azt
kellett megállapítaniuk, hogy újra
kell nyitni az ügyet. „Valójában két
döntést kellett meghozni. Először

Az Osztrák Nagydíj rajtja

azt kellett eldönteni, hogy ez egy
új és lényeges bizonyíték-e. A
bírák megállapították, hogy igen,
az. Aztán jött a meghallgatás, aminek a végkimenetelét gyakorlatilag
ez (ti. az új bizonyíték) meghatározta. Ha ez a felvétel már szombaton a rendelkezésükre állt volna,
ugyanazt a döntést hozták volna,
amit a verseny előtt” – magyarázta
Masi.
Horner elmondta, egy viszonylag friss tapasztalat miatt érezték
szükségét az FIA-hoz fordulni. „Ez
az eset ugyanolyan volt, mint a mexikói” – utalt a tavalyi mexikói
időmérő edzésre, amely után Max
Verstappent azért sorolták hátra,
mert az utolsó kanyarban nem lassított az előtte kicsúszó Valtteri
Bottas miatti sárga zászlónál.
„Ezért kértük meg az FIA-t, hogy
vessen egy pillantást a felvételre.
Azt mondták, ezt a videót még
nem látták, mert valamiért nem
volt elérhető számukra. Megnézték, megvizsgálták, és elég egyértelmű volt számukra a döntés” –
tette hozzá.
Hamilton végül a második helyett az 5. rajtkockába sorolt be a
verseny előtt. Helyét Max Verstappen örökölte meg, aki viszont a
verseny korai szakaszában föladni
kényszerült a küzdelmet. Hamilton
egy ütközésért kapott újabb büntetés után a 4. helyen zárt.

Fotó: XPB
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Orosz biztonsági illetékes:
Moszkva nem játszott össze
a tálibokkal

Egyes köröket zavarhatott az
orosz-amerikai párbeszéd Afganisztán ügyében, mert
olyan, teljesen alaptalan állításokat terjesztenek, amelyek szerint Oroszország
összejátszott a kormányellenes tálibokkal – jelentette ki
Nyikolaj Patrusev, az orosz
biztonsági tanács titkára az
Argumenti i Fakti című hetilapban kedden megjelent nyilatkozatában.

Patrusev kifogásolta, hogy az
amerikai vezetés több alkalommal
is vezetett már be szankciókat
Oroszország ellen hamis hírek alapján.
„Tömegtájékoztatási eszközeik
most Afganisztánt vették célkeresztjükbe, amellyel kapcsolatban
országaink között mindeddig rendszeres volt a párbeszéd, és ez a jelek
szerint nem felelt meg egyes politikai köröknek” – hangoztatta a tisztségviselő, aki 1999 és 2008 között
a Szövetségi Biztonsági Szolgálat
(FSZB) igazgatója volt.
Mint mondta, az orosz és az amerikai szakszolgálatok a kérdések
széles körében működnek együtt, és
a terrorellenes küzdelemben konkrét eredményeket tudnak felmutatni.
Hangsúlyozta,
hogy
alaptalanok azok az állítások, amelyek szerint Oroszország titokban
lepaktált az iszlamista tálibokkal,
méghozzá amerikai katonák meggyilkolására.
„Épp ellenkezőleg, Oroszország
sohasem működött együtt a tálibokkal” – mondta az orosz biztonsági
tanács titkára, rámutatva, hogy a
szélsőséges fegyveres mozgalmat
az orosz legfelsőbb bíróság 2003ban terrorszervezetnek minősítette.
Kifejezte reményét, hogy az
amerikai tömegtájékoztatási eszközök nagyobb felelősségtudatot tanúsítanak a közléseikben, és nem
provokálnak pótlólagos feszültséget
Moszkva és Washington között, valamint az amerikai politikai körök

belharcaikban nem Oroszország rovására próbálnak meg „jó pontot
szerezni” maguknak. Mint mondta,
az effajta, a Fehér Ház és a Pentagon által is cáfolt „barátságtalan támadások” nem segítik elő a
kétoldalú bizalom légkörének helyreállítását.
Patrusev elismerte, hogy legitim
az amerikai katonák afganisztáni jelenléte. Úgy vélekedett, Washington dolga eldönteni, hogy milyen
ütemben vonja ki onnan csapatait –
amit Moszkva kész üdvözölni – , de
hangsúlyozta, hogy ez a folyamat
nem vezethet a helyzet további
romlásához, ami további kihívásokat teremtene az egész régió számára.
Utalt arra, hogy a NATO Határozott Támogatás fedőnevű művelete
nem érte el célját, és az afgán fegyveres erők a sok milliárd dollárnyi
amerikai támogatás ellenére sem
képesek a biztonság fenntartására
az országban. Rámutatott, hogy továbbra is Afganisztánból ered a
világ illegális ópiumszármazék-kereskedelmének több mint 80 százaés
2001
óta
léka,
megsokszorozódott az ottani heroingyártás, amit komoly fenyegetésnevezett
a
Sanghaji
nek
Együttműködési Szervezet országai
számára. Patrusev ismételten kifejezte Moszkva készségét arra, hogy
segítse az afgánokat a konfliktus
rendezésében.
A tálib mozgalom létrejöttéért az
Egyesült Államokat tette felelőssé,
amely a 80-as években dollármilliárdokkal támogatta a (szovjet megszálló erők és szövetségeseik ellen
harcoló) mudzsahidokat, akik a későbbiekben Afganisztán és az egész
régió terrorista erőinek magvát képezték.
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője június 29-én „abszolút kacsának” minősítette a Moszkva és a
tálibok összejátszására vonatkozó,
az amerikai sajtóban megjelent állításokat. (MTI)

A rendőrségi költségvetés csökkentése
közben New Yorkban és Chicagóban
elszabadult a fegyveres erőszak
téből a normális dolgok”. Ígéretet
tett rá, hogy megsokszorozza a növekvő erőszak és bűnözés elleni
erőfeszítéseit, bár azt nem fejtette
ki, hogy hogyan, miközben a rendőrség költségvetését nagyon nagy
mértékben csökkenti.
A sajtóértekezleten Terence Monahan, a város rendőrfőnöke szintén úgy vélekedett, hogy a
hétvégén elszabadult erőszaknak
„sok oka van”. Ezek között elsőként említette a koronavírus-járványt, majd a bevezetett új
reformokat, köztük az óvadéki
rendszer reformját. „Egy csomó
olyan személy van az utcán, akinek
nem kellene ott lennie” – fogalmazott Monahan, megjegyezve, hogy
a járvány miatt sok erőszakos bűnözőt engedtek szabadon a Rikersszigeten lévő szigorúan őrzött
börtönből, és az erőszak erősödéséhez hozzájárult a fojtófogás betiltása a rendőrségnél. „A
rendőreink haboznak érvényre juttatni néhány intézkedést, még
akkor is, amikor az élet védelméről
van szó” – szögezte le.
A rendőrfőnök elfogadhatatlannak tartotta a hétvégi erőszakhullámot. Kiemelte, hogy „hatalmas
gyűlölködést” tapasztal a rendőrökkel szemben, és – mint
mondta – „csaknem mindenki, akivel dolgunk van, azonnal a rendőrre próbál támadni, amikor az
letartóztat valakit”. Monahan életfontosságúnak nevezte, hogy a városban élők álljanak ki a rendőrök
mellett, támogassák őket. Amerikai

sajtójelentések szerint „Chicago
történetének egyik legvéresebbje”
volt a mostani hétvége. A lövöldözésekben több mint 17 ember halt
meg, köztük egy hétéves kislány és
egy tizennégy éves fiú. Hétfőn
több mint hetven embert ápoltak
lőtt sebekkel kórházban.
Lori Lightfoot, Chicago demokrata párti polgármestere nem értékelte a helyzetet a nyilvánosság
előtt, de David Brown, a rendőrség
főfelügyelője arról beszélt: az erőszak oka a bűnügyi igazságszolgáltatás kudarca abban, hogy az
erőszakos bűnözőket rács mögött
tartsa. Kifogásolta, hogy olyan
mértékben bővítették ki azt a programot, amelynek értelmében a bűnözőket szabadon engedik és
elektronikus megfigyelő karpereccel látják el, hogy ma már egyszerűen követhetetlen a nehézsúlyú
bűnözők mozgása. „Ez a módszer
nyilvánvalóan nem működik” –
hangoztatta. David Brown kifogásolta azt is, hogy drasztikusan csökkentették a börtönökben lévő
elítéltek számát, és így a várost és
a környékét is erőteljesebben fenyegeti az erőszakos bűncselekmé„A
elszaporodása.
nyek
gengszterek ma már nemcsak téged
fenyegetnek, ha szembe mész
velük az utcán, hanem a családodat
is” – fogalmazott a főfelügyelő.
Az AP amerikai hírügynökség
adatai szerint Chicagóban az idén
eddig 1782 embert lőttek agyon,
550-nel többet, mint a tavalyi, hasonló időszakban. (MTI)

acra jutásához, valamint segíti
azok kereskedelmi forgalomba hozatalához és a népszerűsítéshez
kapcsolódó kockázatok kezelését.
A még nem piacképes, de ígéretes kezdeményezések számára 8
millió eurós projektfejlesztési támogatási költségvetést különítettek
el.
A pályázati felhívás keretében
az uniós tagállamokban, valamint
Izlandon és Norvégiában megvalóA pályázat támogatást biztosít a suló kezdeményezések részesültámogatásban.
A
tiszta technológiákkal kapcsolatos hetnek
nagyszabású kezdeményezések pi- pénzeszközök más közfinanszíro-

zási kezdeményezések keretében,
például állami támogatás formájában vagy más uniós finanszírozási
programok révén nyújtott támogatásokkal együtt is felhasználhatók.
A projektek elbírálása az üvegházhatásúgáz-kibocsátás elkerülésére
való alkalmasságuk, innovációs
potenciáljuk, pénzügyi és műszaki
kiforrottságuk, terjeszthetőségük
és költséghatékonyságuk alapján
történik.
Pályázni az EU finanszírozási és
pályázati portálján lehet, a benyújtási határidő október 29. (MTI)

New Yorkban és Chicagóban
elszabadult a fegyveres erőszak, miközben a rendőrség
költségvetésének csökkentésére készülnek mindkét városban.

A hétvégén – amikor az amerikaiak az ország függetlenségének
évfordulóját ünnepelték – különösen megszaporodtak a két nagyvárosban a halálos áldozatokkal járó
fegyveres erőszakos cselekedetek.
New Yorkban 44 embert lőttek
meg, hétfő délutánig nyolcan haltak bele sérüléseikbe, Chicagóban
pedig 17 halálos áldozata és több
mint 70 sebesültje van a hétvégi
erőszaknak. Bill de Blasio, New
York demokrata párti polgármestere – aki nemrégiben bejelentette,
hogy a város rendőrségének költségvetését egymilliárd dollárral
csökkentik – hétfői sajtóértekezletén közölte: változatlanul az a
célja, hogy az általa most is „Amerika legbiztonságosabb nagyvárosának” nevezett New Yorkban
fenntartsa a rendet. A polgármester
szerint az erőszaknak több oka is
van, bár szerinte mindegyiknek az
oka „közvetlenül a koronavírus”.
„Ez közvetlenül a koronavírussal
van kapcsolatban. Ez egy nagyon
komoly helyzet. Melegszik az idő,
érezzük a hatását annak, hogy az
emberek hónapokon keresztül be
voltak zárva, a gazdaság nem indult be, szóval igazi problémákkal
nézünk szembe” – fogalmazott De
Blasio. Hozzátette, hogy szerinte
„most hiányoznak az emberek éle-

Az EU egymilliárd eurót fektet be
a tiszta technológiákkal kapcsolatos
kezdeményezésekbe

Az Európai Bizottság egymilliárd euró értékű pályázati
felhívást tett közzé a megújuló energia, az energiaigényes
iparágak,
az
energiatárolás, valamint a
szén-dioxid-leválasztás, -felhasználás és -tárolás területén tevékenykedő innovatív
kezdeményezések támogatására – közölte az uniós bizottság pénteken.
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Egy élet volt, félbeszakadt, egy
sors, ami félbemaradt. Hirtelen
megállt egy szív, amely élni
vágyott, pihen az áldott kéz,
amely dolgozni imádott. Nélküled
üres és szomorú a házunk, nem
hisszük el, hogy téged hiába
várunk. Nincs a napnak egyetlen
órája, hogy ne gondolnánk fájó
szívvel rája. Tudjuk, hogy nem
jöhet, mégis egyre várjuk, enyhíti
hiányát, ha álmunkban látjuk.
Nem vársz már minket ragyogó
szemekkel, nem örülsz már
nekünk szerető szíveddel. Vidám arcod nem látjuk többé, de drága
emléked megmarad örökké.
Szomorú szívvel, soha el nem múló fájdalommal emlékezünk 2019.
július 8-ára, a siklódi születésű marosvásárhelyi BALÁZS
JÓZSEFRE halálának első évfordulóján.
Emlékét őrzi bánatos felesége, fia, lánya, menye és két unokája.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! (7990-I)

Szívünk legmélyebb fájdalmával
emlékezünk a szeretett, drága
gyermekre, édesapára, testvérre
és
jó
barátra,
HORVÁTH
ISTVÁNRA
halálának
22.
évfordulóján. Kegyelettel őrizzük
drága szép emlékét. Nyugodj
békében!
Bánatos szülei, testvére, Kálmán
családjával, leánya, Zsuzsi. (8002)

MINDENFÉLE
RONCSPROGRAMBA illő autót vásárolok. Az elszállítását és forgalomból való törlését vállalom. Tel.
0748-882-828. (8003-I)
MOSÓGÉPEKET és hűtőszekrényeket javítok. Tel. 0755-825-502.
(7963-I)
MUNKÁLATOKAT végzünk: készítünk háztetőt cserépből vagy lemezből, kisebb javításokat stb. Tel.
0745-680-818. (7947-I)

Szolgáltatás – üzleti ajánlat

A KOVÁCS PÉKSÉG NŐI és FÉRFI MUNKAERŐT alkalmaz a marosszentgyörgyi péküzembe. Tapasztalat nem szükséges.
Ajánlatunk: vonzó bérezés, 8 órás munkaidő, ételjegyek, utazási költségek megtérítése. Jelentkezni a 0744-403-114-es
telefonszámon. (64875-I)
A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz FÉRFI MUNKATÁRSAT a pékségbe és NŐI MUNKATÁRSAT üzleteibe. Telefon: 0756-128-310
vagy 0756-128-313. (64849-I)

JÓKÍVÁNSÁG

Drága ANyUKÁNK, NAGyMAMÁNK, MARGIT NÉNINK!
90. születésnapod alkalmából végtelen szeretettel köszöntünk. Hálásak
vagyunk, hogy kitartasz, és van aki hazavárjon bennünket Székelykálban.
„Ne aggódj a holnap miatt! Végezd el a mai feladatodat, küzdj a ma
kísértései ellen, és ne gyöngítsd, nyugtalanítsd magad azzal, hogy olyan
dolgokat próbálsz kutatni, melyeket nem láthatsz előre; s még ha látnál is,
úgysem értenéd.” (Charles Kingsley)
Gyermekeid, unokáid és az egész családod. (sz-I)

A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL
ELADÓ kemény tűzifa. Tel. 0744101-614. (sz-I)

LAKÁS

KIADÓK szobák Tusnádfürdőn 80
lejtől.
Tel:
0757-381-991.
Tusnadfurdo.ro. (mp-I)
UDVAROS házat vásárolok Vásárhelyen vagy környékén, lakás 100 m2
körül + 300–400 m2-es udvar. Tel.
0741-941-953. (sz-I)

ÁCSMUNKÁT, tetőfedést bármilyen
cseréppel, cserépforgatást, kültéri és
beltéri építkezést vállalok. Tel. 0758-737660. (7953)
LÉPCSŐHÁZFESTÉST vállalok. Tel.
0741-699-761. (7975-I)
FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (22103-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Soha
el
nem
múló
fájdalommal
emlékezünk
életünk
legszomorúbb
napjára, július 8-ára, amikor
UNGVÁRI SZABOLCS egy éve
örökre eltávozott közülünk.
Emlékét örökre megőrizzük.
Szülei, testvérei, rokonai,
ismerősei. Nyugodj békében!
(7992-I)

Fájó szívvel emlékezünk a
drága édesanyára, anyósra,
nagymamára, ILYÉS ANNÁRA
halálának első évfordulóján.
Emléke
legyen
áldott,
nyugalma csendes! Lánya,
Magdi, veje, Albi, unokái:
Csilla és Enikő. (7993-I)

Fájó szívvel emlékezünk 2020.
július 8-án a szeretett férjre,
édesapára,
nagytatára,
a
nagysármási születésű NAGY
ZOLTÁNRA
halálának
5.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Emlékét őrzi szerető családja.
(7968)

ELHALÁLOZÁS
Virágot viszünk egy néma sírra,
de ezzel Őt már nem hozhatjuk
vissza.
Tudjuk, hogy nem jön, de olyan
jó várni,
hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni.
Míg köztünk voltál, mi nagyon
szerettünk,
hiányzol nekünk, soha nem feledünk.
Összetört szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk
mindazokkal, akik szerették és
ismerték, hogy
GÁLFI GÉZA
rövid betegség után életének 64.
évében hazatért Megváltó Urához.
Virrasztása július 8-án 18–20 óra
között a nyárádszeredai ravatalozóban, temetése július 9-én 14
órakor lesz a nyárádmagyarósi
Tőkés temetőben. Nyugalma legyen csendes! Áldott, szép emlékét szívünkben őrizzük örökké.
A gyászoló család. (8008-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett nagynéni, rokon, jó
szomszéd, a nagyteremei születésű
BARTHA ANNA
2020. július 6-án, türelemmel viselt, hosszú betegség után 97
éves korában elhunyt. Utolsó útjára 2020. július 9-én 13 órakor
kísérjük a marosvásárhelyi Jeddi
úti temetőben.
Pirike és Venci. (-I)
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Viselj maszkot,
mert
megmentheti
az életed!
Vigyázz arra,
hogy:

• mossál kezet/fertőtlenítsd,
mielőtt a maszkot megérintenéd.
• ellenőrizd, hogy a maszk ne
legyen szakadt vagy lyukas.
• a maszk színes oldala legyen
kívül.
• a maszk fémszállal áthúzott
részét igazítsd az orrodhoz.
• a maszkot a gumifüllel rögzítsd 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 füledről.
• a használt maszkot tartsd
távol magadtól és más felületektől.
• a maszkot mindig lehetőleg
fedeles szemeteskosárba dobd.
• miután eldobtad, mossál
kezet vagy fertőtlenítsd.

Vigyázz arra,
hogy NE:

• használj szakadt vagy nedves
maszkot.
• csupán a szájadat vagy az orrodat 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, amikor beszélsz valakivel.
• hordd a maszkot az állad
alatt.
• kerüljön az általad használt
maszk más keze ügyébe.
• használd újra az egyszer
használatos maszkot.

Viselj maszkot,
mutasd meg,
hogy felelősségteljes ember
vagy!

KOBAK KÖNYVESBOLT

TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt páciensek!

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

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

Marosvásárhely, Győzelem tér 18. szám,
www.bookyard.ro

