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Megoldódhat a kisgyermekek nyári felügyelete

Nyitás előtt az óvodák, bölcsődék
Elkezdődött
a héderfájai
gyújtogató pere

Múlt héten megtörtént a perfelvétel a
héderfájai református gyülekezetet ért
februári tűzkár ügyében, de már most
látszik, hogy a feltételezett elkövetőtől
nem számíthat az anyagiak megtérítésére a kárvallott.

____________2.
Felhőszakadás
Maros megyében

Száznál több házat öntött el az ár, és
három személyt kellett kimenekíteni
Maros megye négy településén a felhőszakadások nyomán, tájékoztatott
vasárnap a Maros Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség (ISU).

Pinocchió óvoda

A járványügyi korlátozások június 15-i
lazítása részeként engedélyezett a bölcsődék, óvodák és délutáni iskolák tevékenységeinek újraindítása a nyári
vakációban, az oktatásügyi, az egészségügyi és a munkaügyi minisztérium
közös rendeletében leszögezett feltételek mellett – olvasható a június 11-én
hozott 28-as számú kormányrendelet
11. cikkelyében.

Nagy Székely Ildikó

A Hivatalos Közlönyben megjelent rendelet
szerint a biztonsági előírások betartása mellett
mind a magán-, mind az állami intézmények kinyithatnak. Ionel Dancă miniszterelnöki kancelláriavezető múlt heti nyilatkozata szerint a
magánóvodák és -bölcsődék nyitásáról az adott
intézmény vezetősége, az államiakéról a helyi
hatóság dönt.
Átfogó stratégia kellene
A bölcsődei és óvodai élet újraindulása számos olyan család számára megoldást jelenthet,
ahol munkaidőben nincs kire bízni a csemetét,

Fotó: Nagy Tibor

a 12 évnél fiatalabb gyermekeikkel otthon maradó szülőknek ugyanis a szünidőben nem jár
pénzügyi támogatás. (A tanintézetek koronavírus-járvány miatti bezárása után a gyermekére
vigyázó, így a munkából ideiglenesen kimaradó
szülő fizetése 75 százalékára volt jogosult.) Az
intézmények megnyitásának feltételrendszerét
a három szaktárca várhatóan már a héten kidolgozza.
– Mennyire jelent kihívást az adott helyzetben az óvodák nyári programjainak
(Folytatás a 4. oldalon)

____________4.
Sok hűhó, kevés
futball Sepsiszentgyörgyön

Nem sikerült az újrakezdés a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 1. ligás labdarúgó-csapatának. A három hónapos
kényszerszünet igencsak meglátszott
Leo Grozavu csapatának teljesítményén, a sepsiek csak néha mutattak
valami futballhoz hasonlót a Nagyszebeni FC Hermannstadt elleni találkozón.

____________7.

Halálozási statisztikában élen
Mózes Edith

Miközben az Európai Unió célja az, hogy 2050-re teljesen kiiktassák az EU közútjairól a halálos kimenetelű vagy súlyos következményekkel járó baleseteket, és 2030-ra ezek számát felére
csökkentsék, miközben a világon az európai utak bizonyultak a legbiztonságosabbaknak 2019-ben – egymillió lakosra átlagosan 51
halálos baleset jutott –, addig Románia „élen jár” a közúti balesetek
tekintetében. Az Európai Bizottság múlt heti közleménye szerint
2019-ben országunkban egymillió lakosra 96 halálos baleset jutott.
Ez az adat 23%-kal kevesebb (közel 7000 fő), mint 2010-ben, és 2%kal kevesebb, mint 2018-ban volt.
Nagy az egyes uniós államok közötti különbség is: 2019-ben Horvátországban, Finnországban, Franciaországban, Németországban,
Görögországban, Lettországban, Luxemburgban és Svédországban
minden eddiginél kevesebb balesetet jegyeztek. Közúti közlekedés
szempontjából Svédország a legbiztonságosabb, itt az egymillió főre
eső halálos balesetek száma 22. A második helyen Írország áll, ahol
29 halálos baleset jut egymillió lakosra.
Romániában ez a szám 96, vagyis a legmagasabb az Európai Unióban. Bár el kell ismerni, Románia tett előrelépéseket e téren az
utóbbi tíz évben, még mindig a halálozási statisztika első helyét
mondhatja magáénak. A negatív rangsorban Bulgária (89) és Lengyelország (77) követi Romániát.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
5 óra 29 perckor,
lenyugszik
21 óra 17 perckor.
Az év 167. napja,
hátravan 199 nap.

Ma JOLÁN és VID, holnap
JUSZTIN napja.

Megyei hírek

IDŐJÁRÁS
Nagyobbrésztesősidő

Hőmérséklet:
max.210C
min.170C

Megkezdődtek a képességvizsgák

Mától zajlanak a képességvizsgák, elsőként román nyelv
és irodalomból, június 17-én matematikából, 18-án anyanyelvből adnak számot tudásukról a kisérettségizők. Az
ideiglenes vizsgaeredményeket június 22-én függesztik ki,
a fellebbezést aznap 16–19 óra között fogadják. A végső
eredményeket június 27-én hozzák nyilvánosságra. A meghirdetett középiskolai helyekből július 2–6. között választhatnak a nyolcadikos végzősök. A vizsgajegyek és a
négyévi jegyátlag szerinti számítógépes elosztásra július
10-én kerül sor, az eredményről a diákok aznap értesülnek.

Online felvételi a Sapientiára

Beiratkozási díj nélküli online felvételit hirdet a Sapientia
EMTE. Az egyetem szenátusi határozata értelmében a
2020. évi egyetemi felvételi lebonyolítása online történik, a
jelentkezőket pedig mentesítik a beiratkozási díj alól. A
nyári felvételi időszak július 8–19. között lesz. A döntés értelmében az alap- és mesterképzésekre való nyári és őszi
beiratkozás, és ahol szükséges, a felvételi vizsga is online
platformon keresztül fog zajlani. Részletes információk az
egyetem honlapján találhatók. A Sapientia EMTE a
2020/2021-es egyetemi tanévben összesen 1115 alapképzéses és 291 mesterképzéses helyet hirdet meg.

Kölcsön előnyös feltételekkel

A Marosvásárhelyi Nyugdíjasok Önsegélyző Pénztára tagjainak és leendő tagjainak előnyös feltételekkel nyújt kölcsönt 12 vagy 24 hónapra, akár a kérvényezés napján, a
törvényeknek megfelelően. Az érdekelteket a Marosvásárhely, Bolyai utca 36. szám alatti székhelyen hétfőtől péntekig 7-13 óra között várják. Érdeklődni a 0265/262-651-es
telefonszámon lehet. Az ügyfeleknek kötelező a védőmaszk viselése, és be kell tartani a távolságtartásra vonatkozó törvényes előírásokat – tájékoztatott az
igazgatótanács.

Kitolták a határidőt

Akik 2019. évi jövedelmük 2, illetve 3,5 százalékát civil
szervezeteknek vagy egyházaknak szeretnék felajánlani,
június 30-áig tehetik meg. A 230-as számú nyilatkozat
nyomtatványa letölthető az ANAF honlapjáról, illetve a
pénzügyi hivatalokból igényelhető.

Rövid terápiás program
a Bonus Pastornál

A koronavírus-járvány miatti bezártság különösen próbára
tette a szenvedélybetegeket és családjukat, ezt bizonyítja,
hogy a szükségállapot alatt megugrott a szenvedélybetegek és a visszaesők száma. A Bonus Pastor Alapítványnak
a rendkívüli helyzet miatt elhalasztott tavaszi rövid terápiás
programját július 13–24. között tartják meg, lehetőséget
nyújtva az egyéni és a kapcsolati gyógyulásra. Várják azok
jelentkezését, akik változtatni szeretnének alkohol-, játékvagy társfüggőséggel terhelt életmódjukon. Helyszín:
Szentkatolna, Rebeka Missziós Központ. Jelentkezési határidő: július 10., marosvásárhelyieknek és a környékbelieknek az alábbi elérhetőségen: Adorján Éva – tel.
0743-039-255.

Meghosszabbították a határidőt

A Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség
(APIA) közölte, hogy a vírusjárvány miatt június 15-ig meghosszabbította a földalapú támogatás benyújtásának határidejét. Június 2-áig az országban 746.625 gazda kért
területalapú támogatást összesen 7.277.670 hektár területre. Maros megyében június elejéig több mint 21 ezren
igényelték a támogatást, tavaly összesen 24.906-an éltek
a lehetőséggel.
Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Elhúzódó eljárásra számítanak

Elkezdődött a héderfájai gyújtogató pere

Múlt héten megtörtént a perfelvétel a héderfájai
református gyülekezetet ért februári tűzkár ügyében, de már most látszik, hogy a feltételezett elkövetőtől
nem
számíthat
az
anyagiak
megtérítésére a kárvallott.

Gligor Róbert László

kell számolni a toronysisakot és a burkolóanyagot, így csupán a faanyag legkevesebb 20 ezer euróba fog kerülni. Hatalmas összeg, amelyet ez a gyülekezet segítség nélkül nem
tud biztosítani, nem számolva még a többi építőanyagot, az
engedélyeztetést és a munkabért.
Nem volt műemlék
Habár mindenki műemléknek tartotta, az 1862-ben épült
haranglábról kiderült, hogy mégsem szerepelt a műemlék
épületek listáján, ezért az egyházközség nem részesülhet
állami támogatásban a kár miatt, így egyelőre csak abban
reménykednek, hogy a biztosítótársaságtól kapnak egy bizonyos összeget. Szóba jöhet még egy pályázat a kultuszminisztériumnál, de kérdés, hogy a járványügyi
intézkedések mitt mekkora költségvetés maradt ott támogatási célokra. Nehéz helyzetben vannak, de ha be tudják
szerezni a faanyagaot, az újjáépítés egyéb kérdéseire már
találnak megoldást – mondta a lelkész.

A dicsőszentmártoni törvényszéken biztonsági feltételek
közepette, kevesebb mint tucatnyi személy jelenlétében
pénteken került sor az első tárgyalásra, amelynek során a
felek bemutatták a bírónak a tényállást. A református gyülekezetet Nagy Csaba lelkész és Szabó József gondnok képviselte, s mivel nem látták értelmét annak, hogy ügyvédet
szerződtessenek, ők maguk nyújtották át az ügyésznek a
vakos, mintegy 150 oldalas iratcsomójukat, amelyben bemutatták az őket ért mintegy 100 ezer eurós kárt. Érdemi
tárgyalás nem történt az ügyben ez alkalommal, a következő meghallgatást
július 10-ére tűzték ki – tudtuk meg a
lelkésztől. Mint kiderült, a kiállított orvosi látlelet szerint a gyanúsítottnak
nincs józan ítélőképessége, továbbá piromániás tünetei vannak. A pénteki
szembesítéskor megbánást tanúsított.
Amint lapunkban arról már többször
beszámoltunk, a héderfájai temetőkertben álló református harangláb február
7-én virradóra kapott lángra, és teljesen
a tűz martalékává vált a harangjaival
együtt. Nem az első gyújtogatási kísérlet volt ez, az előző hónapokban már
kétszer is történt próbálkozás, eredménytelenül, míg a harangláb leégése
előtti napokban a faluban is történt néhány gyanús tűzeset. A harangláb feltételezett felgyújtóját még aznap délelőtt
előállította a rendőrség egy helyi fiatalember személyében, aki beismerte tettét, majd előzetes letartóztatása után
házi őrizetbe küldte az ügyészség.
Csak a faanyag 20 ezer euró
Nagy Csaba lelkész elmondta: a tervekkel együtt megkapták az anyagszükségletet is a harangláb újjáépítésére, ez
a harangokkal együtt 100 ezer euróra
rúg. A két kegytárgyat időközben a magyar kormány támogatásával megöntette a gyülekezet.
A harangláb újjáépítését egyrészt a
gyülekezet pénztelensége késlelteti,
másrészt az, hogy nem találtak még
megfelelő cserefát. Ugyanis nyolc,
egyenként tíz méter hosszú tartógerendára van szükség, egy köbméter cserefa
ára 1600-1800 euróra rúg, és erre a
célra legalább öt köbméterre van szükség. Azért is ennyire költséges, mert
egy gerenda kivágására egy legkevesebb 60 centiméter átmérőjű farönkre
van szükség, ezért nagy az anyagveszteség, amit ugyancsak meg kell fizetni.
Ezenkívül további tíz köbméter cserefára van szükség az építmény felhúzá- Az eredeti mintájára építenék vissza a haranglábat
sára a harangszékig, amihez még hozzá

RENDEZVÉNYEK

Felhívás
az Operettszínház turnéja kapcsán

A Budapesti Operettszínház művészeinek erdélyi turnéja elmaradt. A koronavírusjárvány miatt Szászrégenben március 24-én kellett volna fellépnie Oszvald
Marika, Peller Károly és Újhelyi Andrea előadóknak.
Mindazok, akik jegyet vásároltak, a következő lehetőségek közül választhatnak: a jegyet leadják az
Eugen Nicoară Művelődési Háznál munkanapokon 9–
16 óra között, és visszakapják az ellenértékét. Azok,
akiknek nem hiányzik az elmaradt előadásra szóló
jegy ára, kérik a szervezők, hogy hagyják a művelődési háznál. Sokat segíthetnek ezzel a művészeknek
és a szervezőknek (Defender Star Management). A
be nem váltott jegyek sem vesznek kárba, hiszen érvényesek lesznek a következő megtartott turnén.

Fotó: Lisztes László/archív

Amennyiben tulajdonosa 2020. július 1-ig nem nyilatkozik jegyéről, úgy az automatikusan érvényessé
válik a Budapesti Operettszínház művészeinek egy
következő előadására. Bárhogyan is dönt, az egyeztetés céljából hívja a 0757-109-450 vagy a 0741-024882 számokat. A szervezők köszönik a megértést –
áll a tájékoztatóban.

Helyi termékek vására

A hét végén, június 19–21. között Marosvásárhelyen, a
Vár sétány piacterén újra megszervezik a helyi termelők
vásárát – tájékoztatott a polgármester. Az eseményen
a járványügyi előírások betartására is hangsúlyt fektetnek, ezért arra kérik a résztvevőket, hogy viseljenek védőmaszkot, használják minél gyakrabban a
fertőtlenítőszereket, és tartsák be a távolságtartásra vonatkozó törvényes előírásokat. Az eseményre szívesen
látják a helyi termelőket, a marosvásárhelyieket pedig
arra biztatják, hogy bizalommal vásároljanak a kiállított
termékekből.
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Romániában ismét 300 fölött
a napi megbetegedések száma

Romániában vasárnapra ismét
300 fölé ugrott az új típusú koronavírusos megbetegedések napi
száma. Legutóbb május 9-én
jegyeztek háromszáz fölötti értéket.

A stratégiai kommunikációs törzs vasárnap kora délután közzétett adatai szerint az elmúlt 24 órában 320 új
megbetegedést és 16 halálesetet regisztráltak, miközben 84 személy hagyta el
gyógyultan a kórházat.
A hivatalos adatok azt jelzik, hogy
immár hatodik napja növekszik az újonnan diagnosztizált fertőzések száma. A
vasárnap közölt 320-as szám már negyedik napja nagyobb, mint az előző 30 nap
átlaga, ráadásul sokkal, 74 százalékkal
magasabb. Megugrott az elhalálozások
száma is: míg több mint két héten át 10
körül volt a napi halálesetek száma,
szombaton 14-et, vasárnap pedig már

16-ot jelentettek. A hét során folyamatosan nőtt az aktív esetek száma is. Míg
hétfőn 4444 fertőzöttet kezeltek, vasárnapra 4870-re emelkedett a számuk.
A legfrissebb hivatalos adatok szerint
a SARS-CoV-2 vírus romániai megjelenése, február 26. óta 21 999-en fertőződtek meg az országban. Közülük
15.719-en meggyógyultak, 1410-en
pedig meghaltak. A jelenleg ápolt 4870
fertőzött közül 165-en vannak intenzív
osztályon.
A járványhelyzet kedvezőtlen alakulását jelző vasárnapi adatok épp egy nappal azelőtt jöttek, hogy Romániában
lazítják a járványügyi korlátozásokat.
Így hétfőtől már nem kerülnek otthoni
karanténba azok, akik 17 európai ország
valamelyikéből érkeznek. A felsorolt országok között van Magyarország is.
Ugyancsak hétfőtől engedélyezik a nagy
bevásárlóközpontok, a kültéri meden-

cék, az óvodák és bölcsődék megnyitását, de a mozik és a plázák játszóterei,
valamint beltéri vendéglátóhelyei zárva
maradnak. Továbbra is kötelező a védőmaszk viselése a tömegközlekedési járműveken és minden nyilvános zárt
térben.
A Ludovic Orban vezette jobboldali
kisebbségi kormány a héten készül határozatot hozni a június 16-án lejáró veszélyhelyzet
30
napos
meghosszabbításáról. Az ellenzéki Szociáldemokrata Párt (PSD) ügyvivő elnöke,
Marcel Ciolacu már pénteken kijelentette, hogy nem ért egyet a hosszabbítással. Azzal vádolta a kormányt, hogy
felduzzasztja az új fertőzések adatait,
hogy ezekkel gyakoroljon nyomást az
ellenzékre, és érje el a veszélyhelyzet
meghosszabbításának parlamenti megszavazását. (MTI)

Románia egyébként egyelőre nem teljesíti a – külföldi mintára – bevezetett
kritériumot: ehhez a csaknem húszmilliós országban száz alá kellene csökkennie a napi esetszám utóbbi kétheti
átlagának, márpedig az még egyszer sem
csökkent százötven alá, a napi új fertőzések száma pedig az utóbbi három
napon a kétszázat is meghaladta.
Szombaton arról is döntés született,
hogy hétfőtől újraindulhatnak a menetrendszerű repülőjáratok Románia és
Ausztria, Németország, illetve Svájc között. A „zöldlistán” szereplő másik 14
országgal szemben eddig sem volt már
érvényben a polgári légi közlekedésre
vonatkozó hivatalos tiltás.
Romániába azonban továbbra sem
léphetnek be külföldi állampolgárok az
ingázók, átutazók, törvényhozók, diplomaták, rezidensek és családtagjaik kivételével – közölte az MTI érdeklődésére
Alexandra Gavan, a határrendőrség szó-

vivője. A külföldiekkel szemben alkalmazott beutazási korlátozásokat a március közepén meghirdetett rendkívüli
állapot idején vezette be Románia. A tilalmat a veszélyhelyzetről szóló, május
18-án elfogadott 394-es számú kormányhatározat is megerősítette.
Romániában – a hétfőn érvénybe
lépő, a Magyarországról érkezők karanténkötelezettségét is eltörlő újabb lazításoktól függetlenül – június 16-án
éjfélkor jár le a május 18-án meghirdetett veszélyhelyzet. A kormány már bejelentette, hogy ezt újabb 30 napra meg
akarja hosszabbítani. A külföldiekkel
szemben továbbra is fennálló beutazási
korlátozások tehát várhatóan akkor
szűnnek meg Romániában, ha a veszélyhelyzet lejár, vagy a ha a meghosszabbításáról
rendelkező
heti
újabb
kormányhatározat már nem tartalmazza
a tiltást. (MTI)

ugyanakkor, hogy a hatóságok esetenként biztonsági intézkedéseket hozzanak
ott, ahol ezekre szükség van.
„Figyelembe véve, hogy Románia területén nem oszlik el egyenletesen az
esetek és az elhalálozások száma, legyen
lehetséges a szükségállapot kihirdetése
helyi szinten, ahol ez szükséges” –
mondta még Lucian Romaşcanu.
Hangsúlyozta, a PSD javasolni fog
néhány módosítást a kormányhatározat
jóváhagyásáról szóló törvényhez: az átmeneti intézkedések időtartama legfennebb 15 nap legyen; nyissák meg a
kórházakat a nem koronavírus-fertőzött
páciensek előtt is; minden közbeszerzést
átlátható eljárás nyomán valósítsanak
meg; nyissák meg újra a templomokat a
hívők előtt; nyissák meg a szállodák
vendéglőit. Ezek nélkül a módosítások
nélkül a PSD nem fogja megszavazni a
törvényt, nyomatékosította Romaşcanu.

Ahogy parlamenti többséget szerzett
a kormány, hogy a Victoria-palotába jusson, meg kell szereznie a többséget,
hogy átvigye törvényeit a parlamentben
– szögezte le a PSD szóvivője.
Lucian Romaşcanu kritikával illette a
kormányt amiatt, ahogyan a COVID-járványt kezelte a veszélyhelyzet idején.
„Az Orban-kormány nem tesztelte a
lakosságot, és másoknak sem hagyta,
hogy a teszteléseket elvégezzék, hogy
lássuk a konkrét számokat. Most pedig
ismét kéri a jóváhagyást a korlátozó intézkedések meghosszabbítására, amelyek abszurdakká válnak, mivel a pontos
járványügyi helyzetet nem ismerjük.
(…) Milyen logika van abban, hogy
megnyitjuk a játékautomata-termeket, de
a templomokat és kórházakat nem?
Vajon az, hogy Ludovic Orban egyik tanácsosának játékautomatái vannak?” –
fűzte hozzá Romaşcanu. (Agerpres)

Hétfőtől nem küldik elkülönítőbe Romániában
a Magyarországról és másik 16 országból érkezőket

Románia hétfőtől nem küldi már
kéthetes otthoni vagy hatósági elkülönítőbe azokat a tünetmentes
utasokat, akik abból a 17 európai
országból – közöttük Magyarországról – érkeznek, amelyekben
az utóbbi időben alacsony volt az
újonnan észlelt koronavírus-fertőzések aránya.

Az Ausztriára, Bulgáriára, Csehországra, Ciprusra, Horvátországra,
Svájcra, Németországra, Görögországra,
Izlandra, Lettországra, Liechtensteinre,
Litvániára, Máltára, Norvégiára, Szlovákiára, Szlovéniára és Magyarországra
vonatkozó döntést a járványügyi operatív törzs hozta meg szombaton. A közegészségügyi hatóság ezentúl hétfőnként
frissíti a listát, amelyekre azok az országok kerülnek fel, ahol az utóbbi két hétben az egymillió lakosra eső új
koronavírus-fertőzések átlaga nem haladja meg a napi öt esetet.

A PSD a veszélyhelyzet legfennebb 15 napos
meghosszabbításába egyezik bele

A Szociáldemokrata Párt (PSD) a
veszélyhelyzet legfennebb 15
napos meghosszabbításába egyezik bele, és nem fogja megszavazni a parlamentben a kormány
határozatát jóváhagyó törvényt,
csak ha az egy sor olyan intézkedést tartalmaz, amelyeket a szociáldemokraták javasolnak, jelentette ki vasárnap Lucian Romaşcanu, a párt szóvivője.

„Mi már eldöntöttük, a végső döntést
pedig holnap hozzuk meg a végrehajtó
bizottságban: egy meghatározott időszakra szóló köztes állapot bevezetését
támogatjuk, amely biztosítaná az átmenetet a normálisba és amely csupán a lakosság egészségének védelmében
betartandó előírásokat tartalmaz, semmi
mást” – magyarázta Romaşcanu a párt
székhelyén tartott sajtótájékoztatón.
Hozzáfűzte, arra is szükség van

A vakáció alatt nem jár pénzügyi támogatás
a gyerekeiket felügyelő szülőknek

A vakáció alatt nem jár pénzügyi támogatás a gyerekeiket
felügyelő szülőknek – közölte a csütörtöki kormányülés elején
Ludovic Orban miniszterelnök, hozzátéve: az oktatási és az
egészségügyi miniszter közös rendelete alapján „rendkívül
szigorú feltételek mellett” kinyitnak egyes óvodák és délutáni
iskolák.
A miniszterelnök azt ajánlotta a szülőknek, hogy a vakáció
idejére találjanak családon belüli megoldást a gyerekek fel-

ügyeletére. Hozzátette, az egészségügyi és az oktatási miniszter által megszabott „rendkívül szigorú feltételek mellett”
megnyitják azokat az óvodákat és délutáni iskolákat, amelyek
más években is fogadták nyáron a gyerekeket. Az iskolai oktatás koronavírus-járvány miatti felfüggesztését követően
egyik szülő otthon maradhatott, hogy felügyelje a gyerekeket,
és ez alatt az időszak alatt fizetésének 75 százalékára volt jogosult. (Agerpres)

Ország – világ
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Prioritás
az infrastruktúra fejlesztése

A kormány számára prioritás az infrastruktúra fejlesztése, ezért elkülönít pénzt arra, hogy az észak-erdélyi
autópályát az eredeti elképzelés szerint építsék meg
– jelentette ki pénteken a Bihar megyei látogatáson
lévő Ludovic Orban miniszterelnök. Meglátása szerint
a Szociáldemokrata Párt (PSD) képtelen volt arra,
hogy megoldja az észak-erdélyi autópálya építésével
járó problémákat. Hozzátette: az elmúlt években több
olyan cég is volt, amely nem tudni, miképpen kapta
meg a munkát, felvette az előleget, összecsomagolt
és elment. A miniszterelnök a közlekedési miniszterrel együtt részt vett pénteken a Brassó–Nagyvárad
autópálya Bisztraterebes és Bihar közötti 30 kilométeres szakasz tervezési és kivitelezési szerződésének aláírásán. (Agerpres)

Meghosszabbítják a gyermekgondozási díj folyósítását

2020. december 31-éig meghosszabbítják a gyermekgondozási díj folyósítását azoknak, akinek a jogosultsága a veszélyhelyzet idején szűnne meg, de
a korlátozó intézkedések miatt nem tudnak visszatérni dolgozni – tájékoztatott pénteken Ionel Dancă,
a miniszterelnöki kancellária vezetője. Elmondta, a
kormány csütörtöki ülésén jóváhagyott egy sürgősségi rendeletet, amelyek értelmében a munkaügyi
minisztérium meghosszabbítja bizonyos támogatások folyósítását, ugyanakkor állandósít egy sor intézkedést, amelyek leegyszerűsítik a különféle
támogatások kérvényezését. A gyermekgondozási
díjon kívül meghosszabbítják a szülők mielőbbi munkába állását ösztönző fizetéskiegészítés folyósítását
is. Az intézkedés a gyermekgondozási díj esetében
körülbelül 13 millió lejjel terheli meg a költségvetést
két hónapra, tekintetbe véve, hogy összesen mintegy
3000 jogosultról van szó, mutatott rá. A miniszterelnöki kancellária vezetője kiemelte, mindkét intézkedés csak azokban az ágazatokban dolgozókra
érvényes, amelyekben a korlátozó intézkedések
fenntartása miatt nem indulhat újra a tevékenység.
Ami az eljárások leegyszerűsítését illeti, Dancă rámutatott, továbbra is lehetőség van a dokumentumok
elektronikus úton való beküldésére, és a szakmai
képzések szintén megtarthatók ezentúl is online.
(Agerpres)

Mérséklődött az éves inflációs
ráta

Az áprilisi 2,7 százalékról májusban 2,3 százalékra
mérséklődött az éves inflációs ráta Romániában. Az
élelmiszerek 5,25 százalékkal drágultak, a nem élelmiszer jellegű iparcikkek 0,15%-kal, a szolgáltatások
ára pedig 2,6%-kal nőtt – derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) adataiból. Áprilishoz képest
0,05%-kal, 2019 decemberéhez viszonyítva pedig
1,47%-kal nőttek a fogyasztói árak májusban. A harmonizált fogyasztói árindex alapján kiszámolt éves
ráta májusban 1,8% volt – mutat rá az INS közleménye. Florin Cîţu pénzügyminiszter nemrég úgy nyilatkozott, hogy becsléseik szerint idén 2 százalék alá
csökken az éves infláció. A Román Nemzeti Bank
(BNR) legutóbb a korábban becsült 3 százalékról 2,8
százalékra módosította 2020-ra vonatkozó inflációs
előrejelzését. (Agerpres)

Halálozási statisztikában
élen
(Folytatás az 1. oldalról)
A közúti balesetek az emberi veszteség mellett súlyos
anyagi terhet is rónak a társadalomra: a becsült költségek 280 milliárd euróra rúgnak, ami megközelíti az
EU bruttó hazai termékének a 2%-át.
A Pszichológusi Kamara és a rendőrség által készített felmérések szerint Romániában a 18 és 25 év közötti
fiatalok okozzák a legtöbb közúti balesetet. Ezek a fiatalok agresszíven és gyorsan hajtanak, gyakran túllépik
a megengedett sebességet, szabálytalan előzésekbe is
belevágnak, vagy áthajtanak a piros jelzésen. A felmérés szerint a városokban a legagresszívebbek a sofőrök,
és minden negyedik legalább egyszer vezetett ittasan.
Ezek a statisztikák nem beszélnek az utak állapotáról,
holott – nap mint nap tapasztaljuk – folyton felújításra
szorulnak a romániai közutak. Ami csak „ráadás” a
gépkocsivezetők felelőtlenségére. Útminőség szempontjából uniós szinten az utolsó helyen áll Románia. A politikai csatározások közben politikusaink azon is
elgondolkozhatnának, hogy túl sokan halnak meg az országban közlekedési balesetekben.
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Nyitás előtt az óvodák, bölcsődék

(Folytatás az 1. oldalról)
megszervezése? – kérdeztük
Kovács Júlia magyar óvodai oktatásért felelős megyei tanfelügyelőt.
– Egy átfogó stratégiai tervre
lenne szükség, ugyanis számos
olyan részletkérdés merül fel, amelyek komoly odafigyelést igényelnek. A biztonsági előírásokat szem
előtt tartva kell megszervezni a
gyermekek felügyeletét, foglalkoztatását, étkeztetését. A minisztériszabályrendszer
majd
umi
bizonyára kitér arra, hogy egy pedagógus hány gyermekre vigyázhat,
hogyan kell eleget tenni az előírt távolságtartás követelményeinek, milyen kritériumok szerint vehetők fel
az óvodába a gyermekek. Mindezt
azonban nem lehet egyik napról a
másikra megvalósítani. Ugyanakkor szülőként a családok álláspontját, szükségletét is megértem –
összegzett a tanfelügyelő.
A Pinocchio keresztény óvodában
újraindul az élet
A marosvásárhelyi Pinocchio
Keresztény Kreatív Óvodában múlt
pénteken javában folytak a nyitás
előkészületei. Az intézmény a módszertan megjelenését követően
indul újra. Bereczki Margit, a magánóvoda vezetője elmondta, hogy
már második körben fertőtlenítenek, takarítanak.
– Mindent átmostunk, minden higiéniai feltételnek eleget tettünk.
Beszereztük a kéz és cipő fertőtlenítéséhez szükséges szereket, és
egy ózongenerátort is vásároltunk,
ami a napi tevékenységek után fel-

frissíti, tisztítja a levegőt. A gyermekeket az udvaron fogjuk átvenni
a szülőktől, akik a járványügyi óvintézkedések miatt az épület előterébe sem jöhetnek be, a kicsiket
majd a dadus öltözteti át. A gyerekek a testhőmérsékletük megmérése után léphetnek be a terembe –
sorolta az új szabályokat az intézményvezető. Bereczki Margittól azt
is megtudtuk, hogy az óvodai programok augusztus utolsó hetéig folyamatosan
fognak
zajlani,
higiéniai okokból ezt követően
szeptember elsejéig egy hétre bezár
az óvoda. A tandíj egy hónapra 800
lejbe kerül. Eddig 27-es létszámmal
működtek a foglalkozások, a nyári
időszakra a gyermekek mintegy
felét íratták vissza a szülők.
A marosvásárhelyi állami óvodák és
bölcsődék még zárva maradnak
A miniszteri rendelet az állami
óvodák és bölcsődék kinyitását is
lehetővé teszi. Ez ügyben a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatalnál
érdeklődtünk. A városvezetés közleményben válaszolt:
„Tekintettel Románia kormányának az óvintézkedések enyhítésére
vonatkozó bejelentésére, tájékoztatjuk önöket, hogy Marosvásárhely
Polgármesteri Hivatala a továbbiakban is minden óvintézkedést megtesz az óvodákban és bölcsődékben
a koronavírus-fertőzés terjedésének
megelőzése érdekében. (…) Az új
intézkedések elfogadásáig a marosvásárhelyi közoktatási intézmények
zárva maradnak, majd amikor úgy
határoznak, hogy újból megnyitják

Péter Ferenc, a Maros Megyei
Tanács elnöke és Bodó Előd
Barna, Mezőpanit község polgármestere aláírták azt a
protokollumot, amelynek értelmében megyei tanács a
községtől átvesz 22,6 hektár
területet, amelyre a Transilvania Motor Ring fejlesztését
tervezik.

a motorsportágban, hínevet hozott
községünknek. Évente ő volt a
szervezője több rendezvénynek,
amelyek közül az egyik nagy részvétellel zajlik. Az utóbbi években
két-háromezer
motorkerékpársport-kedvelőt is ide vonzott
egy-egy rendezvény. Ezeket az
idény előtt szervezték meg, amikor
az országos bajnokok is részt vettek, szóval profi módon zajlottak a
versenyek. Nem pontszerzők voltak ezek, hanem inkább szezonynyitó, jó hangulatú versenyek. Az
önkormányzat a lehetőségek szerint támogatta a versenyeket. Idén
a járvány miatt, sajnos, elmaradtak
a tavaszi futamok. Mivel Maros
megyében ilyen típusú engedélyeztetett pálya nincs – és az országban
is csak Bukarestben van –, arra
gondoltunk, hogy partnert keresünk a fejlesztés érdekében. Látva,
hogy van erre igény, a megyei tanácsban partnerre találtunk, amely
a motorsport terén már „lépett egy
nagyot”, nagy sikerrel működteti a
Transilvania
motorsportpályát.
Szakmai vezetésével képzeljük el a

őket, és döntenek az összes intézkedésről, a polgármesteri hivatal tájékoztat a nyitvatartásról” – áll a
közleményben.
Nemsokára nyit a Pitypang
A marosvásárhelyi Pitypang magánbölcsőde nemsokára kinyit. Az
előkészületekről Szombat Ildikó
Kinga intézményvezető számolt be
lapunknak.
– A szülői igényekre válaszolva
indítjuk újra a nyári időszakban a
tevékenységeinket. Mivel bölcsődénk egy kétszintes épületben mű-

Az állami bölcsődék egyelőre zárva maradnak

Csittszentivánon a megye átvett 22,6 hektár területet

Cross- és enduropálya épül

Mezey Sarolta

A Csittszentiván és Malomfalva
határán, az út mentén a dombok felőli részen található területen két
professzionális, egy cross- és egy
enduropálya kialakítását tervezik.
A tervekkel kapcsolatban Bodó
Előd Barna polgármestert kérdeztük, hiszen a terület Mezőpanit
községhez tartozik.
– A Csittszentivánért Fejlesztési
Egyesülethez tartozó amatőr motoros társaság helyi kezdeményezésére már évek óta kialakítottak egy
pályát, ahol évek óta motoros versenyeket szerveznek. Gálfi Csaba
Zalán, aki amatőr országos bajnok

szóban forgó 22,6 hektáron fejleszteni a motorsportot. Olyan szakemberekkel veszik fel a kapcsolatot,
akik komoly, országos és európai
szinten engedélyeztetett pályákat
hoztak létre, hogy Szentivánon is
hasonlót alakítsanak ki, s színvonalas versenyeket lehessen tartani.
Egyedi fejlesztést akarunk. A
motor-sportpálya vezetősége intézkedett a terv elkészítése érdekében,
következnek a tanulmányok, s
ahogy meglesz a a pénz, elkezdhetik a beruházást. Ez egy megyei érdekeltségű projekt, ami a
motorsport révén a turizmus fejlesztését célozza. Helyi önkormányzatként nem rendelkeztünk
volna önerővel, kapacitással és
szakemberekkel. A megye, látva a
projekt jelentőségét, a partnerség
mellett döntött – mondta Bodó
Előd Barna polgármester.
A megyének átadott terület az
önkormányzat tulajdona volt, nagy
része kihasználatlan, kevés termőterülettel. Új rendeltetésével más
fejezet kezdődhet Csittszentiván és
a község életében.

ködik, és minden helyiséghez külön
mosdó tartozik, eleget tudunk tenni
a távolságtartásra, a kisebb létszámú csoportokra vonatkozó járványügyi előírásoknak. Legfeljebb
tíz gyerekkel vágunk neki a nyárnak. A rendszeres fertőtlenítés mellett klóros lábtörlőket, kéz- és
cipőfertőtlenítő szereket is beszereztünk az induláshoz.
Az igazgatónő elmondta, hogy a
bölcsődébe hároméves korig íratják
be a szülők csemetéiket, de nyári
időszakban a kicsivel nagyobb – négyéves – testvért is beveszik. Mivel
jelenleg több ilyen eset is van, a nagyobb gyermekekből egy különálló

csoportot alakítanak ki. A Pitypang
egész nyáron nyitva marad. A hoszszított program napi 50, a délig tartó
rövid program 35 lejbe kerül, és
csak azokra a napokra kell fizetni,
amikor a gyerek jelen volt. A klinikai szakpszichológus végzettségű
intézményvezetőtől azt is megtudtuk, hogy a megszokott bölcsődei
tevékenységek mellett beszédkészség-fejlesztést is kérhetnek csemetéiknek, ugyanakkor ingyenes
tanácsadásban is részesülhetnek a
szülők, emellett a kis „pitypangosokat” különféle személyre szabott tevékenységek segítik az óvodai
életre való felkészülésben.

Felhőszakadás Maros megyében
Fotó: Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal

Erdőszentgyörgyön körülbelül 100 háztartást öntött el a víz

Száznál több házat öntött el az ár,
és három személyt kellett kimenekíteni Maros megye négy településén a felhőszakadások nyomán,
tájékoztatott vasárnap a Maros Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség (ISU).
Az ISU összesített adatai szerint
szombat estétől számos esetben
kérte a lakosság a katonai tűzoltók
segítségét, többek között Szászrégenben, Dicsőszentmártonban és
Erdőszentgyörgyön, illetve Gyulakuta és Alsóköhér községekben.
Erdőszentgyörgyön körülbelül

Fotó ISU

száz háztartást öntött el a víz, a katonai tűzoltóknak lakásokból, udvarokról,
pincékből
kellett
kiszivattyúzniuk a vizet.
A Gyulakuta községhez tartozó
Rava falu egyik elöntött háztartásából ki kellett menekíteni egy 17
éves fiút, aki az áradat elől az istálló
tetejére menekült. Onnan végül a
helyiek mentették meg, mielőtt még
a tűzoltók a helyszínre érkeztek
volna. Ez utóbbiak másik két felnőtt
személyt helyeztek biztonságba,
akik a megáradt patak partján ragadtak. (Agerpres)

Hatvanan vannak intézményes
karanténban

Maros megyében június 14-ig 700 betegnél igazolták a koronavírusfertőzést, a Covid 19-et, ugyanakkor 607 személyt nyilvánítottak gyógyultnak, őket hazaengedték a kórházból. A Maros Megyei
Közegészségügyi Igazgatóság adati szerint jelenleg 4164 személy van otthoni elkülönítésben, hatósági felügyelet alatt, intézményes karanténban
60-an vannak. Koronavírus-fertőzés gyanújával 30-an vannak kórházban,
eddig 66, Covid–19-cel diagnosztizált beteg hunyt el. (a.)
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Nem marad el a Kolozsvári Magyar Napok

A minőség számít, a kultúrát nem lehet kvantifikálni

A koronavírus-járvány következtében szinte az összes nagyobb
eseményt
elhalasztották jövőre. Azonban
vannak kivételek. A nyár folyamán lesznek olyan rendezvények, amelyeket a járvány
ellenére megszerveznek, természetesen az óvintézkedések betartásával.

Nagy-Bodó Szilárd

Ilyen a Kolozsvári Magyar
Napok, amit – bár nem a megszokott formában – augusztus 19. és
21. között tartanak meg. A szervezők elmondása szerint felvetődött,
hogy idén elmarad, de végül a csapat úgy döntött, hogy mégis megszervezik az esemény 11. kiadását.
Kisebb lesz, kevesebb emberrel, de
minőségében nem romlik, sőt a
szervezők bíznak abban, hogy ilyen
szempontból még magasabbra tudják emelni a lécet. Reménykednek
abban, hogy a résztvevők többségének ebben a felállásban is tetszeni
fog a KMN.
rendezvényről
Gergely
A
Balázst, a Kolozsvári Magyar
Napok főszervezőjét kérdeztük.
– Az már nem kérdés, hogy idén
megszervezik Kolozsvári Magyar Napokat. A kérdés az, hogy
miben lesz más, mint az elmúlt
tíz kiadás?
– Mi is, mint mindenki az élet
bármelyik szegmensében, nagyon
rendhagyó helyzetben vagyunk.
Ami különösen nehezíti a dolgunkat, hogy nem ismerjük pontosan az
augusztusban esedékes jogszabályi
hátteret, azaz nem tudjuk, pontosan
mit lesz szabad és mit nem lesz szabad csinálni. Ez nagyon megnehezíti a szervezést. A legkönnyebb
változat az lett volna, hogy idén
nem szervezzük meg az eseményt,
de olyan erős volt az indíttatás és a
szándék a szervező csapat részéről,
hogy úgy döntöttünk, belevágunk.
A résztvevők is biztattak, ami szintén arra ösztökélt, hogy ne mondjunk le a rendezvényről. Az idei, 11.
kiadást illetően egyelőre még homályban tapogatózunk. Látunk bizonyos jeleket, hiszen készül egy új
jogszabály, ami nagy valószínűséggel június közepén emelkedik törvényerőre. Nevezetesen arról van

szó, hogy 1000 főig lehet rendezvényeket szervezni. Ez a törvény jemegkönnyítené
a
lentősen
dolgunkat, hiszen azt jelentené,
hogy a nagyobb rendezvények,
koncertek, illetve a különböző, nagyobb számú érdeklődőt vonzó
programok, ültetett módon és a rendet betartva, megtarthatók. A színházi előadásokon és koncerteken
kívül lesznek beszélgetések, képzőművészeti kiállítások és további
olyan kulturális műsorok, amelyek
eddig is a magvát jelentették a Kolozsvári Magyar Napoknak.
– Hogyan lehet majd ellenőrizni,
hogy maximálisan 1000 fő vegyen részt a rendezvényeken?
– Ez technikai kérdés. Az idén
körbe kell kerítsünk egy megadott
területet, például Kolozsvár főterén.
Ezen a területen, a távolságot betartva, kihelyezünk székeket, emellett pedig regisztrációra is
készülünk. De még mi is várjuk a
jogszabályokat, hogy mihez kell alkalmazkodnunk. Azonban, figyelve
a trendeket és tendenciákat, A, B, C,
sőt bizonyos esetekben D tervvel is
készülünk. Ennek fényében úgy
érzem, meg fogunk birkózni a feladattal. A közönség mindenképpen
egy új rendezvénnyel fogja szembetalálni magát. Biztos vagyok abban,
hogy lesznek, akik meg fogják érteni, de olyanok is, akik türelmetlenebbek lesznek. Valószínű tehát,
hogy nem lesz osztatlan sikere,

hogy egy ilyen rendszerhez kell alkalmazkodnunk – nekünk is és a
közönségnek is –, de ez legyen a
legkisebb bajunk.
– Milyen programokra lehet
számítani az idei Kolozsvári
Magyar Napokon?
– Nagyon sok mindennel készültünk, sok minden elő volt készítve,
de ezek nagy részét sajnos elvitte a
járvány. Gyakorlatilag újra kell
gondolni az egész rendezvényt. Mi
egyfajta alapelveket próbáltunk
meghatározni, példaképpen: mivel
nem tudjuk, hogy a határok átjárhatók lesznek-e, elsősorban a hazai
programokra és kulturális rendezvényekre fókuszálunk, legyen az színház, opera, könnyűzene vagy
komolyzene. Tehát az idén kevesebb lesz, ha lesz egyáltalán, magyarországi vagy a Kárpát-medence
más térségéből érkező program.
Véleményem szerint ez nem feltétlenül baj, hiszen nem árt, ha néha az
ember visszatér a gyökerekhez.
Szerintem ez lehetőség arra, hogy
visszatérjünk a kezdetekhez, és újragondoljunk különböző dolgokat.
Sok a feladatunk, hiszen újra be kell
határolnunk a célközönségünket,
őket meg kell próbálni felosztani
különböző, jól meghatározott szegmensekre, nekik kell külön-külön
megtalálni azokat a rendezvényeket, előadásokat és programokat,
amelyekre 1000 fős csoportokban el
tudnak menni. Ilyen formában

pedig lehetséges, hogy a rendelkezésünkre álló három nap leforgása
alatt ki tudjuk elégíteni mindenki
igényeit. Lehet, hogy nem lesz ott
mindenki minden programon, de
mindennap lesz mindenkinek legalább egy olyan program, amelyen
részt tud venni, és jól tudja érezni
magát. Itt most elsősorban a kolozsváriakra gondolok, hiszen valószínűnek tartom, hogy idén nem
várható olyan nagy külsős tömeg,
amilyen az előző években volt, ezt
mutatják a szakemberek előrejelzései is. De, félreértés ne essék, senkit
nem akarunk kizárni a rendezvényünkről.
– Ha jól tudom, idén csupán egy
színpad lesz. A kérdés kézenfekvő: miért?
– Ez még nincs eldöntve, van
még jó pár nyitott kérdés, például az
is, hogy lesz-e könyvvásár. Nem tudunk semmit felelősen bevállalni
addig, ameddig nem tudjuk, hogy
meg lehet-e csinálni. Nem is beszélve pár dolog társadalmi vetületéről. Nem biztos, hogy etikus vagy
bölcs dolog – ahogy a sportban nevezik – kikényszerített hibákat elkövetni. Az ősszel kampány
következik, politikai szempontok is
felvetődhetnek, akár román–magyar viszonylatban is, ki lehet használni
különféle
társadalmi
tendenciákat, az emberek félnek.
Tehát nem biztos, hogy a legbölcsebb és legokosabb dolog az lenne,

Forrás: A Kolozsvári Magyar Napok Facebook-oldala

Kapunyitás a Bernády Házban

Rég várt esemény. Egyelőre azonban még nem teljes a
visszatérés. A járványhelyzet előírásai szerint olyan rendezvényekre még nincs lehetőség, ahol népes jelenlétre
lehet számítani. A kiállítások viszont bizonyos feltételek
mellett már látogathatók.

A tárlatlátogatók számára kötelező a maszkviselés. Testhőmérsékletük nem haladhatja meg a 37,3 C-fokot. Az alapítvány kuratóriuma
kéri, hogy az érdeklődők vigyenek magukkal maszkot. Használják
a bejáratnál elhelyezett kézfertőtlenítőt, és ne érintsék meg a kiállított
tárgyakat. Fontos a jelelevők közti biztonságos távolságtartás is.
A kiállítások hétköznapokon 9–14 óra között fogadják a közönséget.
Jelenleg két nagy érdeklődésre számot tartó kiállítási anyag tekinthető meg. A földszinti termekben Xantus Géza csíkszeredai festőművész A végtelen vonzásában című tárlata kínál különleges
művészi élményt. A válogatott festmények az alkotó légiesen átszellemült, transzcendens világába vonzzák be a lelki feltöltődésre vágyó
művészetkedvelőket. Az emeleti galériában színes és fekete-fehér
fotók mutatják fel a világ számtalan, szép arcát. A Magyar Fotóművészek Világszövetsége hozta el Marosvásárhelyre a XIX. Nemzetközti Magyar Szalon képeit. A mintegy félszáz felvételt tartalmazó
kollekció a magyarországi, romániai, szlovákiai és más Kárpát-medencei fotósok benevezett munkáiból rajzol ki látványos körképet az
életünkről. Az általános tematika mellett a történelem, elsősorban II.
Rákóczi Ferenc és kora, a magyar népcsoportok sajátosságai, valamint természetfotó-kínálata jelenik meg a tárlaton.
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hogy mi most felhőtlen, mi sem történt alapú szórakozásban merülnénk el, hiszen joggal lehet ezzel
ellenszenvet kiváltani mindazokból,
akik hónapokon át, a korlátozásokat
nagyon komolyan véve, másképpen
viszonyulnak a helyzethez. Ami a
színpadok és helyszínek számát illeti, még nem látjuk pontosan, hogy
mennyi lesz az annyi. Azt viszont
tudni kell, hogy a korábbi évekhez
képest nagyon megváltozott körülmények között szervezünk, anyagi
értelemben is. Sajnos, érthető okokból, most a támogatók nagy része
maga felé fordul, és ez így is van
rendjén. Ennek a támogatott programok megérzik majd a súlyát, de
szerencsére úgy tűnik, a minimum
meglesz, amiből dolgozni tudnunk.
Ám messze nem lesz az a költségvetési háttér, ami az előző években
volt.
– Összegezve: miben lesz más
az idei rendezvény, és mennyivel
lesz kisebb?
– A méreteket nem tudom pontosan behatárolni. Jellegében és hangulatában is változni fog. Úgy
érzem, hogy a kulturális oldal erősödik, illetve átláthatóbb lesz,
lévén, hogy kevesebb lesz a program. Nagyjából úgy számolunk,
hogy a három nap alatt 60-80 programot tudunk megvalósítani. A
programok minősége a korábbi
mércét mindenképpen el fogja érni,
sőt, bizonyos esetekben erősíteni
próbálunk. Kevésbé lesz jellemző a
szórakozás, sokkal inkább a kulturális programokra fektetjük a hangsúlyt. A nagyon nagy, felhőtlen
bulik az idén nagy valószínűséggel
elmaradnak, itt megint az a kérdés,
hogy mi lesz az, ami még belefér.
Idén a lényeg indulástól az volt,
hogy lehetőséget teremtsünk a
közös ünneplésre, arra, hogy összegyűljenek az emberek, legyen lehetőség a találkozásra és arra, hogy
megmutassuk magunkat befelé és
kifelé egyaránt. Ezeket a célkitűzéseket, ha kicsit visszafogottabb,
rendszerezettebb és szervezettebb
körülmények között is, de tartani
tudjuk. Úgy gondolom, ha azt a minőséget és szintet tudjuk hozni, amit
az előző években, elégedettek lehetünk, mert egy olyan nehéz helyzetben vállaljuk be az eseményt,
amikor a legtöbben lemondják a
rendezvényeiket.

6 NÉPÚJSÁG_______________________________________________________ RIPORT _________________________________________________ 2020.június15.,hétfő

Ahol méhanyákat nevelnek

Tenyészméhészet Borza határában

A Mezőszengyelhez tartozó Borza egyik tanyáján jártunk. Bár
román többségű a lakosság, a düledező egykori magyar iskola
épületére hívja fel figyelmünket a vendéglátónk. Egykor jómódú emberek laktak itt, erről árulkodnak a nagy kiterjedésű
dűlők, a gazdasági épületek, de főként az elhagyott szép, tornácos házak. Egy üres tornácos ház gyümölcsöskertjét látogattuk meg. A járda, a lépcső megrepedt, pókháló lepte be az
ablakokat, a megroggyant ajtókereteket. Csak a gyümölcsfák
között, a szomszédos gabonatáblákon van élet. Méhek zümmögnek, megrakottan repülnek a kaptárak felé. Vendéglátónk
Szántó Attila marosludasi méhész.

Mezey Sarolta
A gyümölcsösben szépen sorjáznak a kaptárak, elszórtan, kb. egy
méter magas lábakon kisebb kaptárak, pároztatók vannak. Ilyenekkel
még egy méhészetben sem találkoztunk, különlegességként szemléltük. Annak, aki egyáltalán nem ért
a méhészethez – mint magam –,
furcsa kis dobozoknak tűnnek. Érdekelt, milyen rejtélyes dolog történik bennük.
A méhész elöljáróban elmondta,
több mint tizenhat éve foglalkozik
méhészettel, de az utóbbi öt évben
eredményesebbre fordult a munkája, ugyanis azóta tért rá a méhanyanevelésre.
– A méhanyaneveléssel tulajdonképpen a méhek genetikai szelekcióját érem el, hiszen az anya
tulajdonságai befolyásolják a méhcsaládok viselkedését és a mézhozamot. Tehát a méhek viselkedése
az anyán múlik, ha jó az anya, a
méhcsaládok is jól viselkednek, jól
dolgoznak, szelídebbek lesznek, a
méhésznek könnyebb velük foglalkozni, nem támadnak, nem agreszszívek. Ezért kell jó anyákat
kitenyészteni. Az anyáktól függ a
család takarítóképessége, higiéniája
is – tudtuk meg Szántó Attilától.
– Honnan lehet tudni, melyik
méhanya milyen tulajdonságokkal rendelkezik?
– Két éven át teszteljük a méhanyákat, ha megfelel a viselkedésük, azokból nevelünk. Egy anya
3-4 évet él, de kétévenként cseréljük őket, mert utána már gyengülnek. Azok, akik vándorméhészettel
foglalkoznak, nagyon kihasználják
az anyákat, sokat petéznek, kikészülnek. Az anyák a hordás függvényében petéznek, naponta kétezer
petét is leraknak. Az anyát a herék
egyszer termékenyítik meg, miután
a szűz méhanyák kirepülnek, a herezónában magasra szállnak, s a
legerősebb herék megtermékenyítik
őket.
– Hány méhanyát nevel ebben a
méhészetben ?
– 240 pároztatókaptárral – ezek a
kis, lábakon álló ládák – dolgozom,

A méhanya megjelölése

jelenleg körülbelül 250 darab méhanyám van, bölcsőtől a bepárzott
anyáig. A kis ládákban, a pároztatókaptárakban tenyésznek. Amikor
úgy látjuk, hogy a méhanyák megfelelnek eladásra vagy saját szaporításra, eladjuk vagy szaporítunk
belőlük. Ezenkívül van még 190
méhcsaládom – mondja Attila, miközben kibont egy pároztatókaptárat, felemeli a vastag posztót,
kiemeli a kis keretet, és megmutatja
a benne sürgölődő méhanyát, amelyet hosszú, a szárnyain túl érő potroháról ismerhetünk fel. Szerepe a
család fenntartása, utánpótlásának
biztosítása.

Szántó Attila méhész

Érdekes, egy méh sem volt agreszszív, nem kellett attól félni, hogy
megtámadnak, megszúrnak. A méhész egy kis kör alakú szitával lefogta az anyát, és kék markerrel
megjelölte. Ettől sem ijedtek meg a
méhek. Pedig a markernek elég erős
a szaga.

Kíváncsiságunk kielégítése után
újra beszélgetni kezdtünk a méhészszel, a vállalkozás gazdasági részére
tértünk át.
– Hol értékesíti a méhanyákat? –
kérdeztem.
– Mivel ez tenyészméhészet, hivatalosan értékesíthetem őket. Bukarestből megkaptam minden
engedélyt hozzá. Vándorolni nem
szabad velük, helyben kell tartani
őket, és szaporítani.
– Vannak-e a környéken ilyen
szakemberek, akik tenyészméhészettel foglalkoznak, akikkel
együttműködhet?
– A környéken egyedüli vagyok,
a megyében vannak még, de úgy
tudom, nem foglalkoznak vele ilyen
komolyan. Négy telepem van, kettő
Szengyelen, egy Mezőszakálban,
ezenkívül egy 66 családos pavilonom, amit vándoroltatok, azokkal
1500 méternél magasabb hegyekbe
is felmegyek, hogy havasi mézet
pergethessek.
– Hol tanulta a méhészkedést?
– Édesapámtól tanultam, aki 14
éves korától gyakorolja, de ezt a tu-

dást bővíteni kellett. A méhészetet
nem elég képzeseken, könyvből tanulni, ily módon csak az alapdolgokat lehet elsajátítani, mert sok
ága-boga van. A méhészet nagyon
komplex dolog.
– Milyen az idei esztendő a méhész szemszögéből?
– Gyengének indult az esőzések

és a hideg miatt. Most akácszezon
van, de alig gyűjtöttek a méhek. Miután lejár ez a szezon, a málnára
megyünk a hegyekbe. A málna után
lehet, hogy maradok még egy
gyógynövényre, a Calluna vulgarisra, azaz a közönséges csarabra,

Fotó: Nagy Tibor

aminek a legdrágább a méze, vesebántalmakra ajánlott, kilója száz
lejbe kerül. De háromszor olyan
nehéz a kitermelése, mint a többi
mézé. Itt a Mezőségen a vegyesméz-gyűjtés következik, aztán jön a
napraforgó, amiből elég sok van. A
mézharmatot a méhészek nem ismerik, ez a levéltetvek ürüléke, ezt

is összeszedik a méhek, és nagyon
értékes mézet állítanak elő belőle,
amelyben sok az ásványi anyag. De
ezzel csak akkor „foglalkoznak”, ha
nincs akác vagy más virágzás.
– Hol értékesíti a mézet?
– Lehet, furcsán hangzik: nagy
tételben a méhészeknek adom el.
Ők értékesítik tovább. Sajnos a
mézpiacot a kínaiak tönkretették a
laborban előállított mézzel.
– Vásárlóként honnan tudhatom, melyik az igazi méz?
– Méhésztől kell vásárolni, de azt
is kell tudni, hogy a méhészek egy
része itt is hamisítja a mézet. A hamisítást tulajdonképpen a cukorszirupos etetéssel érik el, a méhek ezt
összekeverik egy kevés akácmézzel, szép fehér lesz, nem is fog kristályosodni. Sokan az ilyen mézet
keresik, és sajnos nem tudják, hogy
a valódi jó méz kristályosodik.
Éppen ezért a németek például csak
a kristályos mézet fogyasztják. A
repce- vagy a galagonyaméz egykét héten belül megkristályosodik,
a vegyes méz három hónap alatt, a
csarab már a keretekbe belekristályosodik. Ezért nehéz a pergetése,
összetörnek a keretek – monta
Szántó Attila, aki egyedül méhészkedik. Édesapjáék csak pergetéskor
segítenek be a munkába.
A méhészet és főként a tenyészméhészet jövedelmező ágazat, jó
megélhetést biztosít családnak. A
mérleget mindig öt év átlagából kell
elkészíteni, mert vannak jobb és
gyengébb évek, s ebből kerekedik
ki az átlagjövedelem.
– Nem bántam meg, hogy méhész lettem, ezt szeretem. A természetben vagyunk, s ennél jobb
nincs! – zárta a beszélgetést Szántó
Attila.
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Sok hűhó, kevés futball Sepsiszentgyörgyön

Káosz a labdarúgó 1. ligában

1140.

Szerkeszti:FarczádiAttila

szélybe került, hiszen a Dinamo is érintett.
Miután elég nagy volt a valószínűsége,
hogy akad majd egy-két megbetegedés valamelyik klub háza táján, azt gondolhattuk
volna, hogy szabályban rögzítették, mi lesz
ilyen esetekben. Azonban most kiderült,
hogy nincs B terv. Ha ugyanis elrendelik a
kéthetes hatósági elkülönítést az érintett csapatok minden tagjára, edzési lehetőség nélkül, az egyenlő a bajnoki befejezés
ellehetetlenülésével. Sokan csak most teszik
fel a kérdést, miért van, hogy Németországban és másutt, ahol újrakezdték a meccseket, a pozitív eseteket elkülönítik, a többiek
pedig a teszt elvégzése után folytathatják,
míg Romániában ez nem lehetséges.
Bálint Zsombor
Miközben pedig a forduló többi mérkőzése műsoron maradt, senki nem tud igazán
Először a Bukaresti Dinamo egyik raktá- választ adni arra a kérdésre, mi lesz az érinrosáról derült ki, hogy pozitív a vírustesztje, tett csapatokkal, mikor, milyen feltételek
és amíg nem tisztázódik, hogy kikkel került között léphetnek pályára, és mikor játszhatkapcsolatba, a csapat minden tagját elkülö- ják le az elmaradt meccseket, ha gyakorlanítésbe helyezték. Pénteken pedig a mérkő- tilag nincs szabad időpont az augusztus
zés előtt egy-két órával tudták meg a CSU elejére tervezett befejezésig. Sőt, amolyan
Craiova és az FC Botoșani labdarúgói, hogy jó Dâmbovița menti stílusban a szövetség és
nem lesz meccs, mert a moldvaiak csapat- a profi liga egymásnak esett, egyik a másikat próbálván felelőssé tenni a kialakult,
orvosa is megfertőződött.
És hiába a tervek, amelyek szerint au- egyelőre kilátástalan helyzetért.
Más mérkőzéseket lejátszottak: szombagusztus 1-jéig befejeződik a bajnokság,
ilyen körülmények között minden program ton az FC Voluntari 3-0-ra nyert az AcadeClinceni
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Bátortalanul éledezik a sportélet Romániában a korlátozások feloldását
követően, pontosabban egyelőre
csak az élvonalbeli futball, hiszen a
klubok és a liga – az anyagi katasztrófa elől menekülve – mindenképpen
be szeretné fejezni a bajnokságot.
Csakhogy a járvány makacsul kitart
(sőt, mintha újabb erőre kapna, de
ez nem a sportrovat témája), és
hiába egedélyezték a hatóságok először csak az edzéseket, a hét végétől
pedig a mérkőzéseket is, a koronavírus beleköpött az első forduló műsortervébe.

Nem sikerült az újrakezdés a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 1. ligás labdarúgó-csapatának. A három hónapos
kényszerszünet igencsak meglátszott
Leo Grozavu csapatának teljesítményén, a sepsiek csak néha mutattak
valami futballhoz hasonlót a Nagyszebeni FC Hermannstadt elleni találkozón.

Bálint Zsombor

A háromszéki közönség is nagyon várta
már a találkozót, és a drukkerek, noha nem
foglalhattak helyet a lelátón, kihasználták,
hogy a sepsiszentgyörgyi stadion körül a kerítésen túlról vannak olyan helyek, ahonnan
be lehet kukucskálni a pályára, innen szurkoltak a csapatnak, mindenféle távolságtartási szabályt sutba dobva. Ami felveti a
kérdést, vajon nem lett volna bölcsebb mégiscsak a lelátóra engedni őket, ahol nagyobb
lehetett volna a távolság közöttük. Hiába volt
azonban a szurkolói hűhó a kerítésen túlról,
a sepsiszentgyörgyi csapatból csak a marossárpataki származású Fülöp István mutatott
valamit, ő szerezte az első félidő egyetlen
gólját az egyetlen valamirevaló helyzetből,
amikor Šafrankóval való kényszerítőzés után

Fotó: GSP

laposan elgurította a labdát Figueredo mellett. Az első félidőben semmi egyéb említésre
érdemes nem történt, hacsak az nem, hogy
Dumitert sérülés miatt le kellett cserélni.
Ez a gól is elég lett volna a győzelemhez,
csakhogy a nagyszebeni vezetőedző, Vasile
Miriuță egyből hármat cserélt a szünetben, és
az alig beállt Yazalde – néhány másodperccel
az újrakezdés után –, egy kapuskirúgásból érkező labdából átvétel nélkül Niczuly kapujába bombázott. Ettől kezdve a Hermannstadt
sündisznóállást vett fel, a házigazdák pedig
csak üresen őröltek a meccs végéig. Grozavu
érthetetlenül sokat várt a cserékkel, holott
ötre van lehetősége, a csapat gólkirálya, Karanović pedig végig a padon maradt. Fülöpnek még volt egy kapufája, de az eredmény
már nem változott.
A csapat tulajdonosa, Diószegi László a
meccs előtt azt nyilatkozta, tart attól, hogy kiesik a csapata, és a szombat esti teljesítményt
látva úgy tűnik, van oka az aggodalomra.
Ez a Sepsi OSK harmadik döntetlenje
három meccsből az alsóházi rájátszásban. A
következő fordulóban a háromszékiek ismét
hazai pályán játszanak, kedden este 8-tól a
nagy arányú győzelmük után kiváló hangulatban érkező FC Voluntari-t fogadják.

Jegyzőkönyv

Labdarúgó 1. liga, alsóház 3. forduló: Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – Nagyszebeni FC Hermannstadt
1-1 (1-0)
Sepsiszentgyörgy, városi stadion, nézők nélkül. Vezették: Marius Avram (Bukarest) – Mihai Artene
(Vaslui), Andrei Constantinescu (Bukarest). Tartalék: Vlad Băban (Jászvásár). Ellenőr: Eduard Dumitrescu (Pitești).
Gólszerzők: Fülöp István (25.), illetve Yazalde (46.).
Sárga lap: Vașvari (85.), illetve Romario (85.).
Sepsi OSK: Niczuly – Dimitrov, Bouhenna, Tincu, Fl. Ștefan, Achahbar, Vașvari, Fülöp István, Dumiter
(35. Fülöp Loránd, 73. Diaz), Šafranko, Ștefănescu (73. Carnat).
FC Hermannstadt: Figueredo – Vodă, Viera, Stoica (46. Luchin), Opruț, Dâlbea (46. Bușu), Romario,
Petrescu (88. Tătar), Dumitriu, Cordea (46. Yazalde), Bălan (73. Dobrosavlevici).

A Kisvárda ellen is folytatta menetelését az FTC

A címvédő és listavezető Fe- Mincă hibája is kellett, aki „be- a játék képén, azaz az FTC támarencváros 1-0-ra legyőzte a védte” a válogatott középpályás be- dott, a Kisvárda többnyire védekezett, újabb gól viszont nem született
bennmaradásért küzdő Kis- adását.
A hazai vezetés nem változtatott a lefújásig.
várda csapatát a labdarúgó
OTP Bank Liga 29. fordulójának szombati játéknapján. A
Jegyzőkönyv
fővárosiak sorozatban kilenLabdarúgó NB I, 29. forduló: Ferencvárosi TC – Kisvárda Master Good 1-0 (0-0)
cedik bajnoki találkozójukon
Budapest, Groupama Aréna, 2123 néző, vezette: Pintér.
maradtak veretlenek, pályaGólszerző: Sigér (75.).
választóként pedig 52 meccs
Sárga lap: Isael (9.), Szihnyevics (45.), Blazic (58.), illetve Simovic (14.), Szőr
óta nem találtak legyőzőre,
(73.), Obradovic (80.).
ebben az időszakban a 41. siFerencváros: Dibusz – Lovrencsics, Blazic, Botka, Civic (78. Heister) – Sigér (88.
kerét aratta a csapat.

A Kisvárda teljesen felforgatott
felállásban lépett pályára, ezért elsősorban a biztonságra helyezte a
hangsúlyt. Ennek megfelelően az
éllovas fővárosiaknál sokkal többet
volt a labda, de fölényük az egész
első félidőben meddőnek bizonyult,
komoly helyzetet nem tudtak kialakítani. A vendégek erejéből még lövési kísérletre sem futotta.
A folytatásban is a zöld-fehérek
akarata érvényesült, de ekkor a kisvárdai kapura nehezedő nyomás
már helyzetekkel is párosult, azonban előbb Blazic fejjel, majd Sigér
lábbal tévesztett célt. A második félidei egészségügyi szünet után aztán
utóbbi szerezte csapata győztes gólját, de ehhez a kisvárdai kapus,

Csonka), Haratyin – Nguen, Isael (59. Boli), Skvarka (58. Zubkov) – Szihnyevics
(77. Vécsei).
Kisvárda: Mincă – Hej, Beriosz, Kravcsenko, Baranyai – Szőr (77. Czene), Simovic (46. Avetiszjan) – Sassa (46. Himics), Obradovic (90+1. Bíró), Jelena – Tischler
(78. Riznicsenko).
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A kisvárdai kapus, Mihai Adrian Mincă gólt kap a labdarúgó OTP Bank Liga 29. fordulójában
játszott Ferencváros – Kisvárda mérkőzésen a Groupama Arénában 2020. június 13-án. A Ferencváros 1-0-ra győzött.
Fotó: MTI/Kovács Tamás

Eredményjelző

Labdarúgó NB I, 28. forduló: Kisvárda Master Good – Mezőkövesd Zsóry FC 11, Újpest FC – Debreceni VSC 3-1, Budapest Honvéd – MOL Fehérvár FC 1-1, Diósgyőri VTK – ZTE FC 1-1, Puskás Akadémia FC – Kaposvári Rákóczi FC 2-1,
Paksi FC – Ferencvárosi TC 2-2; 29. forduló: Ferencvárosi TC – Kisvárda Master
Good 1-0, Debreceni VSC – Puskás Akadémia FC 2-2, Zalaegerszegi TE FC –
Paksi FC 3-3, Mezőkövesd Zsóry FC – Budapest Honvéd 1-2.

8 NÉPÚJSÁG ______________________________________________________ SPORT __________________________________________________ 2020.június15.,hétfő

Rendőrökkel tartják távol a nézőket a Forma–1-es Magyar Nagydíjtól

A Hungaroring Sport Zrt. elnökvezérigazgatója szerint Magyarország minden szempontból felkészült arra, hogy július 19-én televízión keresztül mindenki számára
élvezhető, egyúttal biztonságos,
zárt kapus Forma–1-es futamot rendezzen.
Az Innovációs és Technológiai
Minisztérium által szervezett online
sajtótájékoztatón Gyulay Zsolt arról
is beszélt, hogy az elmaradó jegybevételek miatt volt szükség a jog-

díj lealkudására. „Összességében
majdnem hatmilliárd forintot sikerült megspórolnunk mind az államnak,
mind
magunknak”
–
fogalmazott a sportvezető, majd elárulta: sikerült elérniük, hogy a jogdíj indexálása alacsonyabb legyen,
a szerződés pedig egy évvel tovább,
2027-ig biztosítsa Magyar Nagydíjat a Forma–1-es versenynaptárban.
Kitért arra is, hogy a biztonsági
szolgálat, valamint a Pest megyei
Rendőrkapitányság feladata lesz,

hogy a nézőket távoltartsák a Hungaroringtől. „Nem lesz könnyebb
dolgunk, mint egy hagyományos
verseny rendezése esetén, mert a
csapatok számára egy konténervárost kell felépítenünk a kerítésen
belül” – fűzte hozzá. A sportvezető
elismerte, hogy rengeteg kérdés
merül még fel, viszont kedvezőnek
tartja, hogy a Magyar Nagydíj előtti
két osztrák futam megrendezéséből
sokat tud majd tanulni a korábbiaknál szűkebb létszámú szervezőbizottság.
A sajtótájékoztatón a Semmelweis Egyetem rektora kijelentette,
bárhol biztonságos körülmények
között tudnak majd mintát venni, a
fertőzötteket pedig megfelelően

2027-re teljesen új Hungaroring jön létre
Palkovics László szerint elkezdődött a Hungaroring rekonstrukciós terve, amelynek keretében minden évben
felújítanak majd egy-egy elemet, és azt szeretnék, hogy
2027-re egy teljesen új Hungaroring jöjjön létre. Emellett
2023-ban a gyorsaságimotoros-világbajnokság egyik futamának megrendezését is tervezik, ezzel kapcsolatban
sincsenek aggályai.

A szurkolók ezúttal nem tölthetik meg a lelátókat: marad a televíziós közvetítés Fotó: GP Hírek

Röviden

* Vasile Miriuțát vasárnap menesztették a labdarúgó 1. ligában szereplő Nagyszebeni FC Hermannstadt
vezetőedzői posztjáról. Miriuță január óta irányította a csapatot, mérlege 1 győzelem, 4 döntetlen és 4
vereség. A Sepsi OSK otthonában
elért szombati 1-1-es döntetlent követően küldték el.
* A Dunaszerdahely házigazdaként 5-0-ra legyőzte az MFK
Zemplín Mihalovce (Nagymihály)
csapatát Bernd Storck vezetőedző
első tétmérkőzésén, a szlovák labdarúgó-bajnokság felsőházi rájátszásának szombati játéknapján.
* Lionel Messi gólt lőtt szombaton
este a Mallorca ellen 4-0-ra megnyert
mérkőzésen, ezzel a spanyol labdarúgó-bajnokságban címvédő FC Barcelona csapatkapitánya zsinórban a

12. olyan bajnoki szezonjánál tart,
amelyben legalább húsz gólt szerzett.
Hasonlóra korábban még senki nem
volt képes.
* A címvédő Juventus és a Napoli
jutott a labdarúgó Olasz Kupa döntőjébe. Az elődöntő visszavágóján a Juventus 0-0-ra játszott az AC
Milannal, és 1-1-es összesítéssel, idegenben szerzett góllal kvalifikált. A
Napoli házigazdaként 1-1-es döntetlent játszott az Internazionale csapatával, így 2-1-gyel jutott tovább.
* Az olasz labdarúgó-válogatott
meghatározó játékosa, Ciro Immobile megállapodott a Lazióval szerződése 2025-ig történő meghosszabbításáról.
* A Paris Saint-Germain csapatkapitányának és klubrekorder gólszerzőjének, Thiago Silvának és Edinson
Cavaninak a nyári távozását is megerősítette a párizsiak sportigazgatója,
Leonardo.

Amikor Anamaria Prodan a Hermannstadt FC tulajdonosa lett, Vasile Miriuță helye bizonytalanná
vált a nagyszebeni kispadon. Gyorsan dűlőre vitték a dolgot
Fotó: M4 Sport

megtesz annak érdekében, hogy
klasszisunk minél hamarabb egészséges legyen és a csapat rendelkezésére álljon” – fűzte hozzá
Madaras Norbert.
Varga Dénes a vlv.hu szakportálnak adott interjúban az eset kapcsán
elmondta, egy teljesen felesleges és
elkerülhető baleset történt egy csapatprogramon. Megjegyezte, ez
várhatóan kisebb törést okoz majd
a karrierjében, hiszen egy ilyen sérülés után nem az lesz az első gondolata az edzőteremben, hogy
csúcsot döntsön, hanem hogy
egyáltalán „nekiálljon-e” edzeni.
„Hiába halasztották el egy évvel az
olimpiát, ahhoz nekem nagyon kellene kapkodnom. Nem tudom, hogy
33 évesen mennyire szeretnék kapkodni, túlvállalni magam” – utalt
arra a világ legjobbjának is megvá-

Gyulay Zsolt szerint közönség hiányában is ugyanolyan nehéz
dolguk lesz, mint egy hagyományos verseny alkalmával
Fotó: Racingline

Olimpia: Párizs 2024 helyett Párizs 2025?

A koronavírus-járvány okozta válsággal és a tokiói nyári játékok elhalasztásával feléledtek a viták
Párizsban a 2024-es olimpiarendezésről.
Több választott tisztségviselő szerint a francia fővárosnak „át kell gondolnia” az előkészületeket,
míg a városi tanács egyik tagja, Danielle Simonnet
újra elővette népszavazásra vonatkozó korábbi kampánytémáját. Twitter-bejegyzésében azt írta, ez most
„aktuálisabb”, mint eddig bármikor.
A második kerület polgármestere, Jacques Boutault szerint a válság és a tokiói olimpia halasztása
új kérdéseket vetett fel. A Le Parisien című lapnak
nyilatkozva úgy fogalmazott: helyes-e ugyanolyan
formában megrendezni az olimpiát, mint ahogy korábban tervezték, és nem kellene-e megragadni az
alkalmat, hogy átgondolják a terveket és megkérdezzék a párizsiak véleményét. Még ennél is tovább
ment, amikor azt kérdezte: nem lenne-e bölcs dolog
plusz egy évet adni maguknak, és Párizs 2025-ről
beszélni? „Franciaország gazdasága jelenleg recesszióban van, és a pandémia következményei az előrejelzések szerint hosszú távúak lesznek” –
indokolta az álláspontját. A párizsi olimpia szerve-

Súlyosan megsérült Varga Dénes térde

Súlyos térdsérülést szenvedett
Varga Dénes, az Európa-bajnok magyar férfi-vízilabdaválogatott csapatkapitánya.
A magyar szövetség elnöke, Vári
Attila elmondta, a Bajnokok Ligájagyőztes FTC-Telekom Waterpolo
pólósa a nemzeti csapat összetartásának egyik edzésnapján sérült
meg, aminek következtében meg
kellett műteni. Hozzátette, a sérülés
várhatóan nem veszélyezteti a játékos jövő évi olimpiai szereplését.
Az FTC vízilabda-szakosztályának elnöke szerint a 33 éves
olimpiai bajnok előreláthatólag
három-négy hónap múlva végezhet
teljes értékű munkát. „Az biztos,
hogy a nyári Magyar Kupán még
nem számíthatunk csapatkapitányunkra, akit biztosítottunk támogatásunkról. Az FTC mindent

izolálni. Merkely Béla kiemelte: a
maszk viselése, valamint a kézhigiénia lehetőségének biztosítása kötelező lesz a Hungaroringen a
Magyar Nagydíj alatt. Hozzáfűzte,
orvosi csapatával komplett laborháttérrel lesznek jelen a verseny
helyszínén, ahol gyorsteszttel 50
percen belül ki tudják mutatni az
aktív vírust. A Semmelweis Egyetemen néhány óra alatt 2000 vizsgálatot is el tudnak
végezni mindennap,
ezek
eredményére
pedig maximum nyolc
órát kell várni, tette
hozzá.
Az innovációs és
technológiai miniszter

közölte: egy mobiltelefonra letölthető, vírusradarszoftvert is alkalmaznak majd, amely kimutatja,
hogy a telefon tulajdonosa kivel
volt két méteren belüli távolságban
az előző időszakban, így fel tudják
mérni a vírus terjedését. Palkovics
László szerint amikor kiderült,
hogy a járványhelyzet miatt több
rendezvényt le kell mondani, Magyarország támogatásáról biztosította a tulajdonost, hogy valamilyen
formában, de megrendezhető legyen a Magyar Nagydíj.

Fotó: Lanceur d’alerte

zőbizottságának elnöke ugyanakkor kijelentette: készek a rendezés költséghatékonyabbá tételéhez
szükséges változásokra.
Tony Estanguet elmondta, tisztában vannak vele,
hogy változtatniuk kell majd az eredeti terveken, de
emlékeztetett rá, a szervezőbizottságot éppen amiatt
hozzák létre, hogy folyamatosan vizsgálja a lehetőségeket és a realitás talaján maradva hozzon döntéseket. „Jelenleg az a fő kérdés, hogyan tudjuk úgy
átalakítani az olimpia hátországát, hogy a játékok
DNS-e ne változzon jelentősen” – jelentette ki az
elnök, aki szerint arra kell törekedniük, hogy a
nézők, szurkolók számára szinte láthatatlan dolgokon spóroljanak, miközben az ötkarikás esemény
mindenkinek látványos, azt egyedivé tevő részeihez
nem nyúlnak.
Estanguet szerint a személyszállításban és az elszállásolásban nagy spórolási lehetőség rejlik,
ennek kapcsán pedig már egyeztettek is a Nemzetközi Olimpiai Bizottság mellett a nemzetközi szövetségekkel és a nemzeti olimpiai bizottságokkal. A
párizsi olimpiát a tervek szerint 2024. július 26. és
augusztus 11. között rendeznék.

lódásom kellően intenzív legyen” – dent, de a családja és a civil élete
fogalmazott kissé homályosan a ki- egyre fontosabb számára. „Az a priváló játékos a válogatottsággal kap- oritás, hogy rájuk fordítsam azt az
lasztott pólós, hogy nem biztos, csolatban.
időt, amit egy ilyen helyzetben az
hogy formába tud ismét lendülni az
Varga Dénes kijelentette, ez nem extragyors gyógyulás igényelne” –
ötkarikás játékokig.
jelenti azt, hogy nem tesz meg min- szögezte le.
Hozzátette, jelenleg úgy gondolja, hogy az erejéből reálisan arra
futja, hogy a Ferencvárossal még
két évig szóló szerződését kitöltse,
ezalatt pedig újabb két bajnoki
címet nyerjen a zöld-fehérekkel,
ebben az esetben klubszinten velük
lenne a legeredményesebb a pályafutása.
„Sokkomponenses hátteret igényelne, hogy eredményesen szerepeljek a válogatottban. Jelenleg
nem látom, hogy ez meglenne, és
hogy ezt bele tudnám tenni. Bár
még az elején vagyok, azt sem
látom, hogy meglenne-e a szándék,
és biztosítottak lennének a lehetőségek a vízilabda közegében ahhoz, A csapatkapitány szerint teljesen felesleges és elkerülhető balesetet szenvedett, és elképzelhogy az én gyógyulásom, regenerá- hetőnek nevezte, hogy már nem tér vissza a válogatottba
Fotó: MTI
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Kilátástalan a női kézilabdacsapat sorsa

helyi CSM is ott lehetne a nyár magát az edzőpárost, Mihaela és tehát nem azt a keretet, amellyel az
végén az élvonal rajtjánál, csak- Claudiu Evit is csábítgatják Besz- előző idényben szerepeltek. Auhogy ehhez olyan csapatra is szük- tercére.
gusztusban pedig lehet, hogy már
ség lenne, amely képes kivívni a
A jogosult kluboknak július 15- nem lesz egy keretre való leigazolt
feljutást. Márpedig a keret legígére- éig kell jelezniük, hogy részt vesz- kézilabdázója az CSM-nek. Persze
tesebb tehetsége, Andreea Târșoagă nek-e az osztályozó tornán, és a joga van bárkit leigazolni, ahogy
már Besztercére igazolt, és még öt bejelentéssel nem lehet játszani, két ellenfele, Galac és Mioveni már
játékos, Bărăbaș, Ugran, Munteanu, mert aki jelentkezik, de nem jelenik lépett is, de minimum egy évre, és
Lăcătuș és Darie jelezte, hogy meg, 100 ezer lejes büntetést fizet. ebben az esetben is drasztikus bünamennyiben június végéig nincs Továbbá azt is leszögezték, hogy tetés terhe mellett. Bárkinek a hibáBálint Zsombor
megalapozott kilátás a folytatásra, azokat a játékosokat használhatják jából szűnik meg a szerződés a
ők is elfogadják a kapott ajánlato- a csapatok, amelyek a torna idő- következő egy évben, 100 ezer lej a
A sportági szövetség múlt heti kat. Ehhez tegyük hozzá, hogy pontjában a rendelkezésükre állnak, bírság. Nos, vállalhatja-e ezt egy
igazgatótanácsi ülésén határoztak
arról, hogy miként jelölik ki a feljutókat másodosztályból. Mint ismert,
nyolc csapat kvalifikált a döntő tornára, közöttük a Marosvásárhelyi
CSM is. Ezeket az együtteseket két
csoportba sorolták, a kvartettek első
két helyezettje keresztben elődöntőket, majd döntőt és kisdöntőt játszik. A CSM ellenfelei a Galaci
CSM, a Bukaresti Știința és a Dacia
Mioveni lesznek. Lejátsszák a meccseket az 5. és 7. helyért is.
A nőknél a MOL Ligában elvileg
még három hely kiadó az ősszel
kezdődő idényben, de fontos a többi
helyezés is, mert máris úgy tűnik,
hogy az előző bajnokságban a kieséstől csak a járvány miatt megmenekülő Slobozia nem vállalja az
indulást, és az üresen maradt helyeket a sorrend alapján tölthetik be. A
torna időpontjáról és helyszínéről
még nem született döntés, egy korábbi határozat értelmében 30 napot
kell biztosítani a csapatoknak attól
a naptól kezdve, hogy a hatóságok
engedélyezik a közös edzéseket a
teremben. Augusztusban viszont
mindenképpen dönteni kellene,
mert augusztus 27-én már kezdődik
az új bajnoki idény, és már a pároEgyre valószínűbb, hogy a megyeszékhely a következő idénytől kezdve nemhogy az élvonalban, de még az A osztályban sem képviselteti
sításokat is kisorsolták!
Fotó: Nagy Tibor
Elvileg tehát akár a Marosvásár- magát felnőtt szinten.
Egyre valószínűbbnek tűnik,
hogy ismét női kézilabdacsapat nélkül marad Marosvásárhely, miután a CSM fiatal
csapata két éven át abban az
ábrándban ringatta a szurkolókat, hogy ismét van jövője a
sportágnak Marosvásárhelyen.

Az észszerűséggel ellentétes a BL folytatása?

Danyi Gábor, a női kézilabda Bajnokok Ligájában címvédő Győri
Audi ETO edzője szerint a klubok
tudomásul vették volna, ha a félbeszakadt 2019–2020-as nemzetközi kupaidényben nem hirdetnek
győztest.

Danyi Gábor a Kossuth rádió Sportvilág című műsorában a világjárvány miatt
egyelőre még csak felfüggesztett, ám
nem lezárt nemzetközi kupasorozatok
kapcsán kifejtette: minden bizonnyal felmerülhetett a döntéshozókban, hogy legyen-e folytatás vagy sem, hirdessenek-e
végeredményt vagy sem, és ha igen,
akkor mi alapján.
„Amennyiben ezt a kupaszezont most
befejezettnek nyilvánítottuk volna, senki
nem sír miatta, mert mindenki belátta
volna, hogy ez egy vis maior. Ilyen még
nem volt, és ezt tudomásul vesszük. Azt,
hogy különféle lobbik és érdekek miatt
ezt most megpróbálják besűríteni valahová, nem szeretném kommentálni” –
nyilatkozta a szakember. Hozzátette: a
kupaidény tervezett lezárása a következő
szezon előtt csak még tovább zsúfolja az
amúgy is sűrű programot, ami ellentétes
minden észszerűséggel, a szakmával és
az élsport egészségvédelmével.
„Minden amellett szólna, hogy a mérkőzések száma csökkenjen, itt most
azonban nem ezt látjuk. Nekünk viszont
ebben a helyzetben is példát kell mutatnunk, amit tudunk, azt megteszünk. Nagy
keretünk van, kellően jó játékosokkal,
minőségre, mennyiségre, darabszámra,
úgyhogy állunk elébe. Soha nem az jellemzett bennünket és engem sem, hogy
problémákat felvetünk, majd nyavalygunk és panaszkodunk. Ez van, ezt kell
szeretnünk, de attól a tények még tények
maradnak” – mondta.
A győriek – akik június 21-én kezdik
meg tíz hétre tervezett felkészülésüket –
a BL-ben negyeddöntősök, a sorozat budapesti négyes döntőjének céldátuma
szeptember 5-6-a. Az európai szövetség

(EHF) vizsgálja annak a lehetőségét,
hogy a negyeddöntőket meg lehet-e rendezni szeptember 3-án. Amennyiben a
szeptemberi időpont nem tartható, akkor
októberre halasztják a tornát, a negyed-

döntőket törlik, a négyes döntőben
pedig a két csoport első két-két helyezettje, a Győr, a francia Metz és Brest
Bretagne, valamint a dán Esbjerg léphet
pályára.

Fotó: 24.hu

Háromgyőriésegyferencvárosi
azálomcsapatban

A címvédő Győri Audi ETO KC három, az FTC-Rail Cargo Hungaria pedig
egy játékossal képviselteti magát a női kézilabda Bajnokok Ligája mostani szezonjának álomcsapatában, amelybe két román csapat, a Râmnicu Vâlcea és a Bukaresti CSM is „delegálhatja” egy-egy tagját.
Az európai szövetség pénteken tette közzé a szavazás végeredményét, a szervezet oldalán több mint 23 ezer szurkoló voksolt a legjobbakra.
A győri együttesből a kapusoknál Amandine Leynaud, az irányító Stine Oftedal
és a védekező Eduarda Amorim végzett az élen, míg a Ferencvárosból Háfra
Noémi a legjobb fiatalnak járó elismerést érdemelte ki.
Ugyancsak tagja az álomcsapatnak a világ legjobbjának többször megválasztott
Cristina Neagu, a CSM Bukarest játékosa, illetve a Râmnicu Vâlcea beállója, a
tunéziai születésű, de már a magyar válogatottban bemutatkozott Elghaoui Asma.
A női kézilabda BL 2019/20-as idényének álomcsapata: Amandine Leynaud
(Győri Audi ETO KC) – Jovanka Radicevic (Buducsnoszt), Anna Vjahireva
(Rosztov-Don), Stine Oftedal (Győri Audi ETO KC), Elghaoui Asma (Râmnicu
Vâlcea), Cristina Neagu (CSM Bukarest), Sanne Solberg (Esbjerg)
Legjobb védő: Eduarda Amorim (Győri Audi ETO KC).
Legjobb fiatal: Háfra Noémi (FTC-Rail Cargo Hungaria).
Edző: Emmanuel Mayonnade (Metz).
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olyan klub, amelynek a mindennapi
működéshez szükséges pénz előteremtése is gondot okoz? És még
nem beszéltünk arról, hogy a klub
rossz híre elterjedt az országban,
így igen nehéz lenne jó képességű
játékosokat szerezni.
Egyre kisebb a valószínűsége,
hogy a csapat részt vesz az osztályozón – vallotta be Claudiu Evi
szakmai igazgató. Szerinte ennél
valószínűbb, hogy még az A osztályban sem indulnak ősszel. „Még
kivárunk, jövő héten lesz egy igazgatótanácsi ülés a CSM-nél, meglátjuk, mi történik, de egyáltalán
nem vagyok optimista” – mondta.
Claudiu Evi hozzátette: őt és feleségét is hívják Besztercére, ahol
már van egy élvonalbeli csapat, de
nincs ifjúságnevelés, és azt szeretnék, ha ők megteremtenék ezt a piramist a marosvásárhelyi mintára,
illetve indítanának is az A osztályban egy fiókcsapatot, amelyet rájuk
bíznának. „Komolyan gondolkodunk azon, hogy elfogadjuk-e az
ajánlatot” – vallotta be.
A legnagyobb fájdalom az lenne
számukra, ha itt kellene hagyniuk
az Olimpic magánklubot, amelyből
a jelenlegi csapat kifejlődött. Száznál több gyerek jár kézilabdázni –
mondta –, nem lehet őket magukra
hagyni, kollégáim itt maradnának
velük, amíg mi távol vagyunk. Hozzátette azonban, hogy az a terembér, amelyet a városi tanács az
iskolai sporttermek használatára
megszavazott, azaz óránként 150
lej, gyakorlatilag lehetetlenné teszi
a magánsportklubok tevékenységét.
Képtelenség annyi tagsági díjat
kérni a szülőktől, hogy a terembér
és egyéb költségek is megtérüljenek
– kesergett.

Négyen a magyaroktól
a BL-álomcsapatban

A MOL-Pick Szeged magyar válogatott klaszszisa, Bánhidi Bence is bekerült a férfikézilabda
Bajnokok
Ligája
2019/20-as
szezonjának álomcsapatába, amelynek az edzője David Davis, a Telekom Veszprém trénere.

Az európai szövetség honlapján pénteken hozta nyilvánosságra a szavazás végeredményét, amelyet a beállók között Bánhidi nyert meg 11.430 vokssal.
A négyes döntőbe jutott veszprémieket nemcsak
Davis képviseli a listán, hanem a balszélső Manuel
Strlek is, illetve Blaz Blagotinsek, aki a tavalyi évhez
hasonlóan idén is a sorozat legjobb védője lett a rajongók szerint.
A szurkolóknak az elmúlt két hétben volt lehetőségük
szavazni, ezt 34 ezren tették meg.
A Bajnokok Ligája négyes döntőjét, amelyet a koronavírus-járvány miatt elhalasztottak, december 28-29én rendeznék a Barcelona, a THW Kiel, a Paris
Saint-Germain és a Veszprém részvételével.
A férfi Bajnokok Ligája 2019/2020-as álomcsapata:
Niklas Landin (THW Kiel) – Manuel Strlek (Telekom
Veszprém), Sander Sagosen (Paris Saint-Germain),
Mikkel Hansen (Paris Saint-Germain), Bánhidi Bence
(MOL-Pick Szeged), Alex Dujshebaev (PGE VIVE Kielce), Niclas Ekberg (THW Kiel).
Legjobb védő: Blaz Blagotinsek (Telekom Veszprém).
Vezetőedző: David Davis (Telekom Veszprém).

Bánhidi Bence a legjobb beállós
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Aláírták a Bihar–Bisztraterebes autópályaszakasz
tervezési, kivitelezési szerződését
Ludovic Orban miniszterelnök és Lucian Bode szállításügyi miniszter jelenlétében
aláírták pénteken a Nagyvárad szomszédságában levő
Bihar településen az A3-as
észak-erdélyi autópálya 28,5
kilométeres Bihar–Bisztraterebes szakasza tervezési és
kivitelezési szerződését.

A romániai közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság
(CNAIR) már 2018 októberében
kihirdette az útépítési pályázat
győztesét, a Trameco SA, Vahostav
SK, Drumuri Bihor SA, Drum Asfalt Srl, valamint az East Water
Drillings SL társaságok által alkotott román-szlovák konzorciumot,
de a versenyben alulmaradt cégek
óvásainak elbírálása több mint
másfél évet késleltette a szerződés
aláírását.
A Trameco által vezetett konzorcium héa nélkül 326,5 millió lejért
vállalkozott a munkára. A tervezést
hat hónap alatt, az építkezést további másfél év alatt kell befejeznie, és tízéves garanciát kell
vállalnia a munkálatokra. Ezen a
szakaszon az amerikai Bechtel társaság kezdte el 17 évvel ezelőtt a
pálya építését, és a munkálatok
mintegy öt százalékát végezte el.
Amint a cég képviselője a pénteki

aláírás alkalmával elmondta: szakértői vizsgálatot kell megrendelniük annak a megállapítására, hogy
a Bechtel által 2004-ben részben
megépített műtárgyak milyen mértékben károsodtak az elmúlt 16 év
alatt.
Lucian Bode szállításügyi miniszter a sajtótájékoztatón kijelentette: 2020 az észak-erdélyi
autópálya éve lesz. Kifejtette, hogy
hamarosan átadják az öt kilométeres Bors-Bihar szakaszt, amelyik a
Magyarországon épülő M4-es autópályához csatlakozik a határnál.
Szerinte még idén elkészül a 17 kilométeres Maroskece–Radnót szakasz is. Emlékeztetett rá, hogy pár
héttel ezelőtt írták alá a Nyárádtő–
Marosvásárhely szakasz szerződését, és a bihari eseménnyel egy
időben hirdetik ki az autópálya első
Szilágy megyei szakaszának a tervezésére és megépítésére kiírt pályázat nyertesét. Az Economica.net
portál azt közölte pénteken, hogy a
Vaskapu–Magyarzsombor 13 kilométeres szakaszt hazai cégcsoport
építheti. A miniszter azt is hozzátette: sok évi gáncsoskodás után sikerült rendbe szedniük a pálya
többi Bihar, Szilágy és Kolozs megyei szakaszának az aktáit, és készen állnak aláírni ezekre a
szakaszokra is a tervezési-kivitele-

zési szerződéseket. Ludovic Orban
miniszterelnök beszédében azt
hangsúlyozta, hogy az észak-erdélyi pályát Brassóig kell megépíteni,
ahogy eredetileg elképzelték. Kijelentése azért számít újdonságnak,
mert a korábbi kormányok lemondtak a Marosvásárhely–Brassó
szakasz megépítéséről. Hozzátette:
a járvány miatt kialakult helyzetben a pályaépítés kormánya legfontosabb
prioritása.
A
miniszterelnök kijelentette: fokozottan odafigyelnek arra, hogy a
legjobb kivitelezőkre bízzák a feladatokat, akik bizonyították már,
hogy képesek elvégezni a feladatot.
A Brassó és Bors között tervezett 415 kilométer hosszú észak-erdélyi autópálya megépítésére
2003-ban írt alá megállapodást a
román kormány az amerikai Bechtel társasággal, de miután a Bechtel
hat év alatt csak 52 kilométer pályát épített, majd leállt a munkálatokkal, a felek 2013-ban közös
megegyezéssel felbontották a szerződést. A pályából mindeddig a
Kolozsvár mellett elhaladó Magyarnádas–Aranyosgyéres 61 kilométeres
szakasz,
és
a
Marosvásárhelyhez közel eső Radnót–Nyárádtő közötti 14 kilométeres szakasz épült meg. (MTI)

infrastruktúrára, és nem állt módjukban közbelépni ezek korszerűsítése,
bővítése,
felújítása
érdekében” – magyarázta.
Hozzátette, a csütörtökön elfogadott sürgősségi kormányrendelet
lehetővé teszi a helyi hatóságok és
a közösségi fejlesztési társulások
számára, hogy magukra vállalják a
közúti és vasúti infrastruktúrát
érintő projektek kezelését és kivitelezését.
Így átvehetik az azokkal az országútszakaszokkal, kerülő utakkal
kapcsolatos projekteket is, amelyek kivitelezését nem kezdte el a
romániai közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság (CNAIR). A
munkálatok befejezése után ezek

visszakerülnek a CNAIR ügykezelésébe – mondta.
Dancă szerint e mechanizmusnak köszönhetően megoldódik a
Nagy infrastruktúra operatív program egyik „akut problémája”, azaz
elkerülhető lesz több mint kétmilliárd euró összegű kötelezettségvállalás
visszavonásának
kockázata, az előző kormányok
ugyanis – érdek és hozzáértés hiányában – nem készítettek elő rendesen vagy késleltettek bizonyos
projekteket. Ha azonban a projektek átkerülnek a helyi hatóságok
kezelésébe, kivitelezni fogják ezeket, és Románia nem veszít uniós
pénzeket – érvelt a miniszterelnöki
kancellária vezetője. (Agerpres)

Átkerülhetnek a projektek a helyi hatóságokhoz
A helyi hatóságoknak lehetőségük lesz átvenni a központi
hatóságoktól a közúti és vasúti infrastruktúrát érintő
helyi érdekeltségű projekteket – erről szóló sürgősségi
rendeletet fogadott el legutóbbi ülésén a kormány.

A miniszterelnöki kancellária
vezetője, Ionel Dancă az európai
uniós alapokból finanszírozott infrastruktúra-projektek forradalmasításának nevezte az intézkedést
pénteki sajtótájékoztatóján. „A
helyi hatóságok régóta kérik és
várják ezt, mert eddig kénytelenek
voltak tehetetlenül nézni, hogy bizonyos szakaszokon egyre nagyobb terhet rótt a forgalom a helyi

A bányászjárás áldozatainak
kártérítését követelik

A Bányászjárások Áldozatainak Egyesülete (AVMR) a bányászjárás ügyében indított
büntetőper felgöngyölítését,
a vétkesek megbüntetését, az
áldozatok kártérítését követeli, jelentette ki Mihail Eugen
Chiţu, a 30 éve történt események egyik áldozata szombaton.

„A bányászjárás egyik áldozata,
az AVMR alapító tagja vagyok. A
bányászjárás a hatalmon levő párt,
a Nemzeti Megmentési Front (FSN)
akciója volt, elnöke, Ion Iliescu elrendelte, hogy a bányászokat Bukarestbe hívják, mivel gyűltek az
aláírások a Temesvári kiáltvány 8.
pontjának jóváhagyása érdekében.
(Ez kimondta: „a választási törvény
tiltsa el a jelöltetés jogától három
egymást követő törvényhozási ciklusra a volt kommunista aktivistákat
és a volt állambiztonsági tiszteket,
(…) foglalja külön paragrafusba,
miszerint volt kommunista aktivisták nem pályázhatnak Románia elnöki tisztségére – szerk. megj.).
Idejöttünk, hogy megemlékezzünk
a politikai osztály által valaha tett
legcsúnyább gesztusról, amely legalább 40 évre visszavetette Romániát az időben” – nyilatkozta az
Agerpres hírügynökségnek Chiţu,

Forrás: Ştirile PRO TV

Június 15-étől újranyitnak
a lottóirodák

Június 15-étől, hétfőtől fokozatosan újból kinyitnak a
Román Lottótársaság irodái,
az első sorshúzásokra pedig
június 21-én kerül sor, jelentette be a társaság közleményben.

A lottóirodák kinyitásával a társaság újrakezdi a nyeremények kifizetését is, amelyet március 25-én
felfüggesztett – áll a közleményben. A társaság rámutat ugyanakkor, hogy a lottóirodákban minden,
a hatóságok által a koronavírus-járvány miatt elrendelt óvintézkedést
betartanak, így az állampolgárok
biztonságos körülmények között

Fotó: Vajda György (archív)

aki a I.L. Caragiale Nemzeti Színház előtt álló feszületnél helyezett
el egy koszorút az AVMR több tagjával közösen.
Chiţu elmesélte, mint verték meg
a bányászok, bár ártatlan volt.
„A bányászok kegyetlenül megvertek, mozdonyszerelő-segéd voltam, munkából jöttem, és az Északi
pályaudvaron megtudtam, hogy feleségem nem ért haza, ezért odasiettem, hogy kimenekítsem a
tömegből. Szerencsétlenségemre
egy idős nő rám mutatott, és azt
mondta: verjék meg, mert én láttam
a televízióban. Nem volt időm arra
sem, hogy elhúzzam a villámzárat a
táskámon, hogy előszedjem az irataimat, és hogy lássák a táskában
levő munkaruhámat, amiből kiderült volna, hogy nem lehettem az,
akit a nő a televízióban látott. Miután kegyetlenül megvertek, belöktek az Egyetem tér szökőkútjába.
Amikor magamhoz tértem, jöttek
mások, és elvittek a rendőrségre,
miután pedig ott is megvertek, elvittek Măgurelére. Ott is megvertek” – emlékezett vissza Chiţu a
történtekre.
A bukaresti Egyetem téren szombaton emlékeztek a 30 évvel ezelőtt,
június 13–15-én lezajlott bányászjárásra. Mintegy százan vettek részt az
eseményen. (Agerpres)

vásárolhatják meg a szelvényeket.
Az irodákban védőplexit helyeznek
el, és arcvédő plexit és maszkot biztosítanak az alkalmazottaknak, a
várakozási helyet padlómatricával
jelölik ki, és fertőtlenítőszert bocsátanak a lottózni kívánó állampolgárok rendelkezésére. Az irodákat
naponta fertőtlenítik.
A közlemény értelmében a lottózókra is hárul néhány felelősség,
amit már megszokhattak: az orrot
és a szájat takaró védőmaszkot kell
viselniük az irodákban, be kell tartaniuk egymástól a biztonsági távolságot, fertőtleníteniük kell a
kezüket belépéskor. (Agerpres)
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Összecsapások Londonban, száznál több
tüntetőt őrizetbe vettek

Száznál több tüntetőt vettek
őrizetbe a Scotland Yard vasárnap reggeli adatai szerint
az előző nap kezdődött, hajnalba nyúló és sok helyen
erőszakossá fajult londoni
megmozdulások résztvevői
közül.

A demonstrációkon rasszizmusellenes és radikális jobboldali csoportok csaptak össze, és mindkét
tábor többször összetűzésbe került
a nagy erőkkel felvonult rendőri
alakulatokkal is.
Szélsőjobboldali szerveződések,
köztük a legnagyobb radikális csoport, a Britain First tagjai „a hazafias emlékművek megvédésének”
céljával hirdették meg londoni demonstrációjukat, és több ezren
meg is jelentek a londoni parlament előtti téren, ahol szinte azonnal összecsaptak a rendőrökkel,
akiket üvegekkel, kövekkel, petárdákkal dobáltak.
A tüntetés meghirdetett célja
arra utalt, hogy rasszizmusellenes
tüntetők egy héttel korábban,
David Floyd halála ellen tiltakozó
megmozdulásukon a nyugat-ang-

liai Bristolban ledöntötték és a kikötő vizébe dobták Edward Colston
egykori
angol
rabszolgakereskedő szobrát.
A Bristolban született Colston
1680-ban a Nyugat-Afrikából az
amerikai kontinensre irányuló
angol rabszolgakereskedelem monopóliuma, a Royal African Comtagja,
1689-ben
pany
alkormányzója lett.
A II. Károly király alapította
Royal African Company becslések
szerint legalább 85 ezer afrikai rabszolgát – köztük nőket és gyerekeket – szállított Amerikába.
A 46 éves, fekete bőrű Floydot
május 25-én Minneapolisban négy
rendőr igazoltatás közben a földre
teperte és egyikük percekig térdelt
a nyakán, annak ellenére, hogy a
férfi többször is jelezte, hogy nem
kap levegőt.
Floyd a kórházba szállítás után
meghalt.
Az incidens miatt kezdődött
nagy-britanniai tüntetéssorozat
Londonra is kiterjedt, és a tiltakozók a múlt héten Sir Winston Churchill szobrát is megrongálták:

festékszóróval azt írták a londoni
parlamenttel szemben emelt szobor
talapzatára, hogy az egykori brit
miniszterelnök is rasszista volt.
A mostani hétvégi tüntetések
előtt a hatóságok védőburkolattal
látták el Churchill szobrát.
A Scotland Yard vasárnapi adatai szerint meghaladta a százat a
tüntetések során őrizetbe vettek
száma, hat rendőr könnyebb sérüléseket szenvedett.
Boris Johnson miniszterelnök a
Twitteren közzétett üzenetében leszögezte, hogy a rasszista huliganizmusnak nincs helye a brit
utcákon, és aki rendőrökre támad,
a törvény teljes erejével találja
szembe magát.
A The Sunday Telegraph című
konzervatív vasárnapi brit lap értesülése szerint 125 alsóházi képviselő támogatásával hamarosan
olyan törvénytervezet kerül a parlament elé, amely akár tíz év szabadságvesztés
kiszabását
is
lehetővé tenné a háborús áldozatok
és történelmi személyiségek emlékműveinek, szobrainak megrongálóira. (MTI)

Moszkva szeptemberre tervezi a Covid–19
elleni vakcina gyártásának beindítását

A Covid–19 betegség elleni
vakcina tömeges gyártása a
tervek szerint szeptemberben fog beindulni – jelentette
ki Tatyjana Golikova orosz
miniszterelnök-helyettes az
orosz sajtóban vasárnap közölt jelentések szerint.

A védőoltás állami bejegyzése
augusztusra várható, amikorra befejeződik a klinikai tesztelés. A készítményt a Nyikolaj Gamaleja
Nemzeti Járványügyi és Mikrobiológiai Kutatóintézet (NICEM)
fogja kibocsátani, de még az év folyamán elkészül saját vakcinájával
a novoszibirszki Vektor kutatóközpont és a Szövetségi Orvosbiológiai Ügynökég (FMBA) Vakcinaés Szérumintézete is.
Mihail Murasko orosz egészség-

ügyi miniszter üdvözölte, hogy
egyszerre több vakcina is megjelenik majd, mondván, az egyes készítményeket más és más
célcsoport számára állítják elő, és
az általuk biztosított védettségi idő
is eltérő. Szergej Szobjanyin
moszkvai polgármester a Rosszija
1 tévécsatornának kijelentette,
hogy az orosz fővárosban, ha a járványhelyzet megengedi, júliusban
megnyithatnak a mozik és a színházak, továbbá engedélyezhetik a
tömegrendezvényeket is. Korábban
Szobjanyin a kötelező maszk- és
kesztyűviselés visszavonását a védőoltás tömeges elkezdésétől tette
függővé.
Oroszországban az elmúlt napon
8835-tel 528.964-re emelkedett az
igazoltan fertőzöttek száma a vasár-

nap közölt hivatalos adatok szerint.
Ez 1,7 százalékos napi növekményt
jelent. Az újonnan diagnosztizált
fertőzöttek 36,2 százaléka tünetmentes. Az aktív esetek száma
3307-tel 241.996-ra nőtt. A halálozások száma 119-cel 6948-ra, a
gyógyulásoké pedig 5409-cel
280.050-re emelkedett. Moszkvában a diagnosztizált fertőzések
száma 1477-tel 205.905-re, a halottaké 50-nel 3281-re, a gyógyultaké
pedig 2133-mal 121.691-re nőtt.
Az országban a járvány kezdete
óta több mint 14,8 millió, az elmúlt
nap folyamán pedig 306 ezer laboratóriumi tesztet végeztek el. Koronavírus-fertőzés gyanújával 316
ezer embert tartanak megfigyelés
alatt. (MTI)

Az amerikai külügy kiemelten foglalkozik
az úzvölgyi temetőgyalázással
éves jelentésében

Az úzvölgyi temető ügyére is
kitér az amerikai külügyminisztérium Romániára fókuszáló,
vallásszabadságról
szóló éves jelentése. A dokumentum rámutat arra, hogy
a dormánfalvi polgármester
román katonák tiszteletére
állított emlékműveket a magyar katonák sírjai fölé, valamint sérelmezi az egyházi
javak, ingatlanok visszaszolgáltatásának lassú ütemét
is.

A jelentés tételesen említi a
gyulafehérvári
Batthyáneum
könyvtár visszaigénylésének bírósági úton való ellehetetlenítését,
valamint a római katolikus, református és evangélikus-lutheránus
egyházak restitúciós kérelmeinek
elutasítását, különböző ürügyekre

hivatkozva. Az RMDSZ üdvözli,
hogy az Amerikai Egyesült Államok kiemelten foglalkozik az úzvölgyi temető ügyével, és negatív
példaként említi a dormánfalvi
polgármester temetőgyalázását, a
legionárius megnyilvánulásokat a
temetőben. A szövetség aggódva
figyeli, hogy Romániában nem
történt előrelépés a gyűlöletbeszéd
visszaszorításában és az intolerancia leküzdésében, amely a többség
és kisebbség, valamint a különböző felekezetek viszonyát illeti –
hangsúlyozta Kelemen Hunor a
dokumentum megjelenését követően.
Az RMDSZ tavaly több nemzetközi fórumon emelt szót a temetőgyalázás miatt, amelyről a
szövetségi elnök személyesen tájékoztatta az amerikai külügymi-

nisztérium egyik Romániába utazó
képviselőjét is. Kelemen Hunor
Matthew G. Boyse-nak, az Amerikai Egyesült Államok külügyminisztériuma közép-európai és
holokausztügyekért felelős helyettes államtitkárának bemutatta a június 6-i vandalizmusról készült
fotókat és videófelvételeket, rámutatva, hogy egy rendkívül kényes
helyzetben miként viselkedik a
többség az ország területén élő
számottevő nemzeti közösséggel.
Románia és Magyarország hadisírgondozó hivatalai képviselőinek megkezdett közös munkáját
folytatni kell. Bízunk abban, hogy
olyan megoldás születik, amely
megfelelőképpen rendezi az úzvölgyi temető ügyét – mondta el
Kelemen Hunor. (RMDSZ-tájékoztató)
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A líbiai helyzet rendezését sürgette
Ferenc pápa

A líbiai helyzet békés rendezésének érdekében nemzetközi fellépést szorgalmazott
Ferenc pápa a Szent Péter
téren vasárnap délben mondott beszédében.

Ferenc pápa hangsúlyozta, mély
aggodalommal követi a Líbiában
kialakult drámai helyzetet. Arra
szólította fel a nemzetközi szervezeteket, valamint a politikai és katonai
vezetőket,
hogy
meggyőződéssel és határozottan keressék az erőszak megfékezésének
útját, békét és stabilitást teremtve az
országban. A katolikus egyházfő
hozzátette, hogy a koronavírus-járvány tovább súlyosbította a líbiai
lakosság már eddig is bizonytalan
helyzetét. Ferenc pápa védelmet
szorgalmazott az országban tartózkodó migránsok számára is, akik
„kegyetlenségeket szenvednek el”,
és akikért „közös a felelősségünk”.
Ferenc pápa az apostoli palotáknak a Szent Péter térre néző ablaká-

ból mondta el az Úrangyala (Angelus) imát kísérő beszédét. A térre továbbra is csak meghatározott számú
embert engednek be a biztonsági távolság betartásával. Ezt megelőzően Ferenc pápa a Szent
Péter-bazilika főoltára mögötti,
úgynevezett Katedra-oltárnál mutatott be misét a pünkösdvasárnapot
két héttel követő úrnapján. A szertartáson csak ötvenen vehettek
részt, hogy biztosítani lehessen a távolságtartást.
Homíliájában Ferenc pápa a mai
emberiséget emlékezetében és szívében is „árvának” nevezte. Hangsúlyozta, nem szabad elpazarolni
életünket felesleges, függőséget teremtő és lelkünkben ürességet
hagyó dolgok kutatásával. A tárgyak iránti sóvárgást szolgálni akarással kell helyettesíteni – mondta
Ferenc pápa, aki a járványhelyzet
teremtette nehézségekben az emberek közti „valós közelséget, szolidaritási láncot” sürgetett. (MTI)

Kína felemelkedése
katonai kihívást is jelent

Kína felemelkedése katonai
kihívást is jelent, amellyel az
eddiginél többet kell foglalkoznia a NATO-nak – mondta
az Észak-atlanti Szövetség
Szervezetének főtitkára a
Welt am Sonntag című vasárnapi német lapnak.

Jens Stoltenberg hangsúlyozta,
hogy Kína megerősödése „alapvetően megváltoztatja a globális hatalmi egyensúlyt”, ami ugyan jelent
lehetőségeket, főleg gazdaságilag,
de kihívásokat is, méghozzá elsősorban katonai, hadászati téren.
A Welt am Sonntag idézte az
amerikai védelmi minisztérium adatait, amelyek szerint a világ második
legnagyobb
katonai
költségvetésével gazdálkodó kínai
erők több mint 2000 rövid, közepes
és nagy hatótávolságú rakétafegyverrel rendelkeznek.
Kína nagyon sok pénzt fordít
nukleáris fegyverekre és nagy hatótávolságú rakétákra, amelyek akár
Európát is elérhetik – mondta ezzel
kapcsolatban Jens Stoltenberg, kiemelve, hogy a NATO-tagországoknak közösen szembe kell nézniük
ezzel a kihívással.
A Welt am Sonntag összeállítása
A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok
tartalmáért a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

MINDENFÉLE
TETŐFEDÉS bármilyen cseréppel,
csatorna,
lefolyó,
szigetelés,
manzárdolás, javítások. Tel. 0736-682080. (7659)
VÁLLALUNK: tetőkészítést, -javítást, festést, szigetelést, csatorna-,
teraszkészítést stb. Tel. 0759-467356. (7632-I)
BÁRMILYEN tetőfedést, kisebb javítást, szigetelést vállalunk. Tel. 0735288-473, Misi. (7639-I)
KÉSZÍTÜNK: külső műanyag/alumínium redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, szúnyoghálókat.
Tel.
0744-121-714,
0265/218-321. (7505)

szerint a kínai arzenálban különösen figyelemre méltó a DF-21D típusú nagy hatótávolságú rakéta,
amellyel tengeri célpontokra lehet
csapást mérni. Kifejtették, hogy Peking ki akarja szorítani az Egyesült
Államokat a csendes-óceáni térségből, hogy átvegye az ellenőrzést a
kereskedelmi útvonalak felett.
Ennek közvetlen hatásai lennének
az európai gazdaságra, amely kiszolgáltatottá és talán akár zsarolhatóvá is válhatna.
A NATO érzékeli a veszélyt.
„Kína egyre közelebb jut Európa
kapujához” – fogalmazott a NATO
főtitkára, hozzátéve, hogy Peking
megjelent a sarkköri térségben, Afrikában és a Földközi-tengeren,
„erőteljes beruházási tevékenységet
folytat az európai kritikus infrastruktúra területén”, a digitális, online
térben pedig a leginkább befolyásos
tényezők közé tartozik. Jens Stoltenberg hangsúlyozta, hogy Peking
ugyan egyetlen tagországra sem jelent „közvetlen fenyegetést”, a Délkínai-tenger térségében viszont
egyre erőteljesebben igyekszik korlátozni a közlekedés szabadságát a
nemzetközi vizeken, ami igen nyugtalanító. (MTI)
KÉSZÍTÜNK háztetőt cserépből
vagy Lindab lemezből, teraszt fából
stb. Tel. 0745-680-818, Csaba.
(7731-I)
VÁLLALUNK
cserépforgatást,
tetőjavítást,
tetőkészítést
Lindab
lemezzel
és
bármilyen
munkát.
Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény. Tel.
0758-199-531, Jani. (7663)

MEGEMLÉKEZÉS
Nyugszik a szív, mely értünk
dobogott. Pihen a kéz, mely
értünk dolgozott. De Te
számunkra
sosem
leszel
halott. Örökké élni fogsz, mint
a csillagok.
Szomorú szívvel emlékezünk
a
szeretett
édesanyára,
nagymamára, ISZLAI ÉVÁRA
június 16-án, halálának első
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes.
Szerettei. (-I)
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Hirdetőink figyelmébe!

Akoronavírus-fertőzésveszélymiattkialakult
rendkívüliegészségügyihelyzetrevalótekintettel
felhívjukhirdetőinkfigyelmét,hogy
hirdetéseketfeladhatnakaszerkesztőségben,
anepujsag.roweboldalonlevő
onlinefelületenis,vagybeküldhetike-mailen
areklam@e-nepujsag.rocímre.
Érdeklődni a 0265/268-854-es
vagy 0742-828-647-es telefonszámon,
9–14 óra között.

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.

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

ATIMKOPÉKSÉGalkalmaz FÉRFI MUNKATÁRSAT a pékségbe
és NŐI MUNKATÁRSAT üzleteibe. Telefon: 0756-128-310 vagy
0756-128-313. (64779-I)

A marosvásárhelyi STUDIUM–PROSPERO ALAPÍTVÁNY
TAKARÍTÓ munkatársat alkalmaz hétfőtől péntekig tartó, napi 8 órás
munkarenddel. Az önéletrajzokat Marosvásárhelyen, a Gh. Avramescu
u. 11. szám alatt lehet benyújtani vagy e-mailben az
office@studium.ro címre küldeni. További információ: 0730-627-439.
(sz.-I)

IRODAHELYISÉGEK kiadók Koronkán. Tel. 0734-123-877.
(64804-I)

VILLANYSZERELÉSIANYAGOKATFORGALMAZÓKFT.
alkalmaz ELADÁSI ÜGYNÖKÖT, SOFŐRT. Tel. 0734-123-877.
(64804-I)

ALKALMAZUNK szakképzett, illetve szakképzetlen FÉRFI MUNKAERŐT TEJFELDOLGOZÓ ÜZEMBE – Indlacto Mureş Kft., Prut
u. 10. szám. Érdeklődni lehet a Prut 10. szám alatt, a cég székhelyén.
Tel. 0773-316-377. (64811-I)

