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Területek templomépítésre

A júliusi marosvásárhelyi tanácsülésen szavaznak

Szerződéskötésre
készül
a városháza

Marosvásárhely alpolgármestere,
Papuc Sergiu hétfőn délután a közösségi médiában osztotta meg azt az átiratot, amelyet a Salubriserv Rt.
küldött a prefektúrának és más
hatóságoknak. Ebben a szolgáltató értesíti a közintézményeket, hogy helyhatósági döntés hiányában június
16-tól nem szállítja el a háztartási hulladékot.

____________2.
Megkezdődött
a képességfelmérő
vizsga

Előreláthatólag a júliusi tanácsülésen
fogják megszavazni a templomépítésre
igényelt területek odaítélését Marosvásárhely három lakóövezetében. Bár a
közösségi médiában egyes hírforrások
szerint már megszavazták a területek
átruházását, erre azonban csak a jövő
hónapban kerül sor.

Szer Pálosy Piroska

A május 18-i keltezésű jelentés szerint három
egyház igényelt templomépítésre területet. A
helyi tanács által megszavazásra váró ingyenes
földhasználati szerződések 49 évre szólnak,
meghosszabbítási lehetőséggel. Köztudott,
hogy a város tulajdonában lévő közterületek ingyenes használatára egy meghatározott időre
szóló szerződés alapján igényt tarthatnak a közintézmények, így a jogi személyiséggel bíró
egyházközségek is, az intézmények ezen jogát

Fotó: Nagy Tibor

nem lehet elvitatni. Az övezeti városrendezési
tervet kivitelező szakemberek remélhetőleg a
lakosság elemi jogait is figyelembe véve, a parkok és zöldövezetek arányát betartva, a jó ízlés
határain belül képzelik majd el a megyeszékhely lakótelepeire épülő újabb templomokat.
A 2020. 05.18-i 27111/2803. számú jóváhagyási eljárás értelmében a polgármester kezdeményezésére Marosvásárhelyen építkezésre
(Folytatás a 4. oldalon)

Mózes Edith

Megyénkben a 4750 végzősből 4.412en vettek részt az első próbán, a távolmaradók száma 338. A diákok 123
központban adnak számot ismereteikről, a két javítóközpont az Európa iskolában és a Constantin Brâncuşi
szakközépiskolában működik.

____________4.
Aki tud az állatok
nyelvén

A fiatal gazda az állattenyésztés mellett földműveléssel is foglalkozik. Tíz
hektár saját területtel rendelkezik, 30
hektárt pedig bérel.

____________6.

A „mintapolgár”

A hét végén futótűzként terjedt a médiában a hír, hogy egy 45 éves
sorozatgyilkos, akit 1994-ben öt gyilkosság elkövetése miatt életfogytiglani börtönre ítélt a bíróság, és akit „példás magaviseletéért”
2019. májusban feltételesen szabadlábra helyeztek, egy évvel a szabadulása után benzinnel locsolt le és felgyújtott egy 17 éves lányt.
Az adevarul.ro tájékoztatása szerint az áldozat kritikus állapotban
van, testfelületének 80-90 százaléka megégett, első-, másod- és harmadfokú égési sérülései vannak. A tudósító szerint az agresszor ismerte a lányt, korábban az apjával együtt dolgozott Hollandiában.
A 17 éves áldozat néhány nappal ezelőtt erőszak és agresszív viselkedés miatt tett panaszt a férfi ellen. A rendőrség nem lépett, az
agresszor meg péntek esete elment bosszút állni a testvérével és
nagymamájával élő lányhoz. Az áldozat testvére szerint a férfi elmenekült, de közben azt kiabálta, hogy a lány megérdemli a sorsát. A
férfit szombaton a rendőrség elfogta, őrizetben van.
Az agresszort tehát 1994-ben életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, miután megölt négy embert, köztük egy terhes nőt. 2019-ben helyezték feltételesen szabadlábra.
A hatályos törvények értelmében az életfogytiglanra ítéltek 20 év
börtön letöltése után kérhetik a feltételes szabadlábra helyezést
jó viselkedés esetén. A lányt felgyújtó sorozatgyilkos bizonyára
mintapolgárként viselkedett a börtönben, ha a Mehedinţi megyei
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
5 óra 29 perckor,
lenyugszik
21 óra 17 perckor.
Az év 168. napja,
hátravan 198 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma JUSZTIN, holnap LAURA
és ALIDA napja.
LAURA:latin eredetű, a Laurentia becézéséből rövidült.
ALIDA: a német Adelheid alakváltozata, jelentése: nemes természetű.
VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2020. június 15.

Változékony idő
Hőmérséklet:
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min.160C
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ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

Elfogadunkelőfizetéstlapunkraakövetkező
hónapraaNépújságszerkesztőségében:
Marosvásárhely,DózsaGyörgyutca9.szám,
2.emelet,57-esiroda.BorbélyErnő,naponta9-14óra
között,szombat–vasárnapzárva.

Tel.0742-828-647

Megyei hírek

Újraindult az ügyfélfogadás

A megyei Kataszteri és Ingatlannyilvántartó Hivatal június
15-től, hétfőtől újra fogadja az ügyfeleket, ami azt jelenti,
hogy az ügyintézők beléphetnek a szabályoknak megfelelően átrendezett hivatalba. Az előírás szerint a távolságtartás, a maszk viselése és a kézfertőtlenítés kötelező. Azok
az ügyfelek, továbbá a közjegyzők, akiknek hozzáférésük
van az informatikai alkalmazásokhoz, továbbra is online
folytathatják az ügyintézést. A kihallgatásokat előjegyzés
alapján ütemezik be, az előjegyzés a hivatal honlapján történik: http://ocpi-ms.ro/programde-audiente.html. A kataszteri hivatal hétfőtől csütörtökig 8-16.30, pénteken 8-14 óra
között tudakozót üzemeltet. Telefon: 0743-017-456, 0265211-338 – Marosvásárhelyen; 0265/779-733, 0743/017-953
– Segesváron; 0265/513-650 – Szászrégenben; 0265/446137 – Dicsőszentmártonban; 0265/411-316 – Marosludason.

Helyi termékek vására

A hét végén, június 19–21. között Marosvásárhelyen, a Vár
sétány piacterén újra megtartják 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.

Pokorny László fogadóórája

Dr. Pokorny László megyei tanácsos június 17-én, szerdán
9 órától szociális és környezetvédelmi kérdésekben tart fogadóórát a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi
Igazgatóságon. Marosvásárhely, Trébely utca 7. szám, C
épület.

A kultúra szerepe krízishelyzetben –
az Erdély TV műsorán

Markó Béla költővel és Vida Gábor íróval, a Látó szépirodalmi folyóirat főszerkesztőjével beszélget kedden este fél
9-től Kányádi Orsolya a Kultúrcsepp műsorban arról, hogy
milyen szerepe van vagy kellene legyen a kultúrának a krízishelyzetekben.

5,4 millió euró intelligens
forgalomirányításra

A 2014-2020-as időszakra szóló Regionális Operatív Program keretében egy korszerű forgalomirányító rendszer létrehozásáról szóló finanszírozási szerződést írt alá
Marosvásárhely polgármestere és Simion Creţu, a Központi
Fejlesztési Régió vezérigazgatója. A több mint 31 millió lej
értékű projekt egy központi vezérlésű rendszer kialakítását,
40 útkereszteződés jelzőlámpával való ellátását és a forgalom monitorozását teszi lehetővé.

Súlyos közúti balesetek

Vasárnap súlyos közúti baleset történt Maroskövesden (Pietriş), ahol három személy megsérült, kettő nagyon súlyos,
egyik enyébb sérüléseket szenvedett. A katasztrófavédelmiek mentése után mindhárom sérültet a mentősök szállították el. Hétfőn Nyárádtőnél a Székelysóspatak felé vezető
úton, a Maros-hídnál egy gépkocsi kisodródott az úttestről.
Három személy ült benne, a sérülteket a mentősök látták el.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

A Salubriserv mától nem szállítja el a szemetet Marosvásárhelyen

Szerződéskötésre készül a városháza

Marosvásárhely alpolgármestere, Papuc Sergiu hétfőn délután a közösségi médiában osztotta meg azt az átiratot, amelyet a Salubriserv Rt. küldött
a
prefektúrának
és
más
hatóságoknak. Ebben a szolgáltató értesíti a közintézményeket, hogy helyhatósági döntés
hiányában június 16-tól nem
szállítja el a háztartási hulladékot.

Antalfi Imola

A 2008-ban kötött szerződés alapján tevékenykedő cég ellen fizetésképtelenségi eljárás van folyamatban,
a szerződés többszöri meghosszabbítás után 2020. június 15-én lejárt, és

az érvényes törvénykezés értelmében
már nem volt megújítható.
A helyi tanács múlt csütörtökön jóváhagyta a közvetlen szerződéskötési
eljárás elindítását egy köztisztasági
szolgáltató kiválasztására mindaddig,
míg a megyei integrált hulladékkezelési program keretében sikerül lebonyolítani a versenytárgyalást.
Közvetlenül lapzárta előtt a Népújság megkeresésére Sergiu Papuc alpolgármester elmondta, a Salubriserv
nem is szállíthatja el immár a hulladékot, mert a polgármesteri hivatal
nem hosszabbította meg a szerződését, a közvetlen közbeszerzési eljárás
pedig, amire a közgyűlési képviselők
rábólintottak, még nem fejeződött be.
Reményei szerint az ajánlattevők
közül hétfő este, de legkésőbb ked-

den sikerül kiválasztani a nyertes
céget.
Moldovan Florian, a marosvásárhelyi közterületkezelő ügyosztály vezetője – aki mellesleg a közbeszerzést
lebonyolító bizottság tagja – lapunknak kijelentette: folynak a tárgyalások
az ajánlattevőkkel a helyi tanács múlt
heti határozata és az érvényes törvénykezés alapján, keddre várható az
eredmény, és jó esetben a szerződés
aláírása is. Egyikük sem árult el részleteket az ajánlattevő cégek számát,
kilétét illetően.
Papuc Sergiu hozzátette: amint
megkötik a szerződést az új szolgáltatóval, nekifognak a hulladék összegyűjtésének, hiszen „Marosvásárhely nem maradhat e szolgáltatás nélkül”.

A munkagépek még decemberben megérkeztek

Fotó: Somodi Szilárd (archív)

Vadvédelmi intézkedések késleltetik
a trágyatározó építését

Ideiglenesen szünetelnek a
Nyárádszereda határában épülő
trágyatározó telep munkálatai –
tudtuk meg a projektért felelős
önkormányzati munkatárstól.
Somodi Szilárd a Népújságnak elmondta: a trágyatározót az ősz
folyamán kezdték el építeni, jól
haladtak vele, de március 15étől július 15-ig szüneteltetni
kell a munkát.

Gligor Róbert László

A munkálatok a Natura 2000 természetvédelmi területen folynak, és
ebben az időszakban néhány vadállat
számára ellési, pár madárfaj számára
költési időszak van, amit nem lehet
zavarni vele.
Elkészült egy jókora betontartály a
híg trágya és a keletkező folyadékok
számára, valamint a tározó betonaljzata. A hátralevő munka egy hónapot
venne igénybe, a tározó betonfalait
kell beönteni és bekeríteni a területet,
amelyen egy kis irodaépület is lesz. A
projekt összértéke 2.057.067 lej, ebből
az építkezés értéke 1.114.134 lej. A
projekt részeként decemberben az önkormányzat munkagépeket kapott,
amelyeket a telep működtetése során
fog használni: egy-egy trágyaszórót,
szivattyús tartályt és homlokrakodót,
valamint egy traktort két pótkocsival.
Ezek számára az önkormányzat fedett
beállót épít a telepen.
A terv megvalósításához be kellett
vállalnia a 87 ezer lejes önrészt is.
Ugyancsak saját költségén egy 200
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méteres bekötőutat kellett építenie,
hogy a víztározóktól bejárást biztosítson a trágyatelep használóinak.
A projekt révén az önkormányzat
mintegy 450 helyi és környékbeli gazdának oldja meg a trágyatárolási
gondját, ugyanis a talajvizek nitrát- és
nitritszintjének csökkentése érdekében azoknak kötelező otthoni, egyéni
trágyatározókat építeni, ha a továbbiakban is részesülni szeretnének mező-

Sütő Andásra emlékeznek
Pusztakamaráson

A marosvásárhelyi Sütő András Baráti Egyesület, az
Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület és Magyarország kolozsvári főkonzulátusa megemlékezést szervez Sütő András születésének 103. évfordulóján
Pusztakamaráson, az EMKE Sütő András Emlékházánál június 17-én, szerdán 16 órakor. Köszöntőt mond
Oroszhegyi Attila pusztakamarási lelkipásztor, Demeter József, a Sütő András Baráti Egyesület elnöke,
szászrégeni nyugalmazott lelkipásztor, Széman Péter,
az EMKE elnöke és Demeter Stefánia Katalin, Magyarország kolozsvári főkonzulátusának kozulja. Közreműködnek: Ritziu Ilka Krisztina (ének), Bodolai
Gyöngyi újságíró, Szőcs Judit nyugalmazott pedagó-

gazdasági támogatásban. Ez a telep
arra szolgál, hogy a gazdák ideszállíthassák a farmjaikon keletkező trágyát,
itt tárolhassák, majd innen a mezőgazdasági területekre hordják ki, amikor
elérkezik az ideje, így nem kell különkülön mindenkinek otthon építeni tározót.
A projekt a vízügyi és erdészeti minisztérium támogatásával valósul
meg.

gus, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének volt alelnöke. A résztvevők Ritziu Ilka Krisztina és
Kilyén Ilka előadásában A gyertya könnye című, Sütő
András műveiből összeállított dramatikus játékból láthatnak részletet. A rendezvényt a járványhelyzetre vonatkozó biztonsági rendelkezések betartásával
szervezik.

A régészet napja Mikházán

A Maros Megyei Múzeum első alkalommal csatlakozik
az európai régészet napja alkalmával szervezett nemzetközi rendezvénysorozathoz. Június 20-án, szombaton reggel 10 órától délután 6 óráig a múzeum
munkatársai idegenvezetést tartanak a római katonai
tábor területén folyó régészeti feltárásoknál és az
újból megnyíló Time Box kiállítópavilonokban. A régészeti parkban megtekinthetik a kísérleti füvészkertet
és elsétálhatnak a Tájolónak keresztelt kilátóhoz.
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Új honlap segíti az EU-n belüli idegenforgalom
biztonságos újraindítását

Az Európai Bizottság elindította az
Európán belüli utazás és idegenforgalom biztonságos újraindítását segítő Re-open EU nevű, a
reopen.europa.eu honlapcímen
elérhető internetes platformot,
amely az Európai Unió 24 hivatalos nyelvén nyújt valós idejű tájékoztatást a határok helyzetéről,
valamint a tagállamokban elérhető közlekedési és idegenforgalmi szolgáltatásokról – közölte
az uniós bizottság hétfőn.

Thierry Breton, a belső piacért felelős
biztos elmondta, hogy a honlapon gyakorlati információk találhatók az érvényes
utazási
korlátozásokról,
közegészségügyi és biztonsági intézkedésekről, valamint az uniós és nemzeti
turisztikai ajánlatokról. A tagállamoktól
származó információk alapján adatokat
szolgáltat mintegy harminc közlekedési,
közegészségügyi és idegenforgalmi mu-

tatóra vonatkozóan, amelyeket az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) adatai
egészítenek ki.
Marija Gabriel, az innovációért, a kutatásért, a kultúráért, az oktatásért és az
ifjúságért felelős európai biztos azt közölte, hogy a közös uniós kutatóközpont
(JRC) által létrehozott honlapon a felhasználók interaktív térkép segítségével
böngészhetik az egyes uniós tagállamokra vonatkozó speciális információkat, aktuális híreket és tanácsokat. A
platform könnyen elérhető alkalmazáson és weboldalon keresztül is – közölte.
A platform tájékoztatást ad a támogatói utalványok rendszeréről is, amelyek
keretében a fogyasztók azzal támogathatják kedvenc szállodáikat vagy éttermeiket, hogy az újranyitás után
beváltható utalványt vásárolnak későbbi
felhasználásra. A vásárlók ezzel támo-

gathatják az európai vendéglátóipari
ágazatot a korlátozások feloldásáig és a
határok újbóli megnyitásáig. Az ügyfél
által befizetett összeg közvetlenül a
szolgáltatóhoz kerül. A honlap létrehozásával az Európai Bizottság segíteni
szeretné az érintett vállalkozások és az
erre nyitott ügyfelek jobb összekapcsolását, különösen a külföldi utazások esetében – tette hozzá az uniós biztos.
Az Európai Bizottság június 11-én ismertette az EU-ba irányuló utazási korlátozások június 30. utáni részleges és
fokozatos feloldására vonatkozó ajánlásait. Arra szólította fel a tagállamokat,
hogy június 15-éig szüntessék meg a
szabad mozgást érintő korlátozásokat és
a belső határellenőrzéseket, tekintettel
az EU-n belüli egészségügyi helyzet javulására, valamint a tagállamokban bevezetett, a fizikai távolságtartásra
vonatkozó és egyéb egészségügyi intézkedésekre. (MTI)

magatartási kódex elégtelennek bizonyult a terjesztett dezinformáció kezelésére, a tartalmak felkutatására és
törlésére. Sürgős szükség van hatékony
eszközökre az ilyen megjelenések hatékonyabb felkutatására és sikeres kezelésére – írták, mondván, hogy Európa
túlzottan is a médiaplatformok üzemeltetőinek jóakaratára támaszkodik.
Az aláírók javaslatai között szerepel
egyebek mellett olyan szankciórendszer
bevezetése, amely a magatartási kódex
aláíróit önálló, gyors és hatékony cselekvésre ösztönzi. Véleményük szerint az
uniós intézkedéseknek nem a büntetésre
kell összpontosítaniuk, hanem serkenteniük kell a médiaszereplőket a hamis
tartalmak eltávolítását célzó önálló cselekvésre. Garantálnia kell továbbá az újságírói és szerkesztői szabadságot,
valamint az alapvető jogok biztosítását
is. Végezetül arra szólították fel a bizottságot, hogy folytassák az online platformokkal megkezdett párbeszédet az
álhírek elleni küzdelem sikere érdekében.
Vera Jourová, az Európai Bizottság értékekért és átláthatóságért felelős alelnöke
szerdán
mutatta
be
a
koronavírussal kapcsolatos álhírekről

készített bizottsági jelentést. A brüsszeli
testület egyebek közt azt közölte, a járvány miatti válság rávilágított arra, hogy
a szabad és független média, amely megbízható, ellenőrzött információkat szolgáltat, hozzájárul az életek megmentéséhez és a hamis információk terjesztésének visszaszorításához, ezért az
Európai Unió fokozza a független média
és újságírók politikai és gyakorlati támogatását. Leszögezte, a véleménynyilvánítás szabadságának és a demokratikus
vitának a biztosítása központi szerepet
foglal el az álhírekre adott válaszlépések
között.
Az Európai Bizottság továbbra is figyelemmel kíséri a tagállamok koronavírussal összefüggésben hozott rendkívüli intézkedéseinek uniós jogra és értékekre gyakorolt hatását.
Elmondta azt is, hogy a főként online
felületeket használó csalók sok fogyasztót megtévesztettek azzal a céllal, hogy
túlárazott, hatástalan vagy veszélyes terméket vásároljanak. Ezért az Európai
Unió azt akarja, hogy a közösségi média
platformjai tegyenek többet a világjárványhoz kapcsolódó egészségkárosító
csalásokkal és összeesküvés-elméletekkel szemben. (MTI)

csökkent. Az első négy hónap áruforgalmi többlete így 57,0 milliárd euró lett
az euróövezetben, alig kevesebb az egy
évvel korábbi 57,2 milliárd eurónál. Az
Európai Unió 27 tagállamának a világ
többi részébe irányuló áruexportja 125,4
milliárd euró volt áprilisban, 28,2 százalékkal kevesebb az egy évvel korábbinál.
Az import 22,7 százalékkal 125,1 milliárd euróra csökkent. A külkereskedelmi
többlet így 0,2 milliárd euróra zsugorodott az egy évvel korábbi 12,9 milliárd
euróról. Egymással 175,2 milliárd eurós
áruforgalmat bonyolítottak le az EU-tagországok áprilisban, ami 32 százalékos
csökkenés az egy évvel korábbihoz képest. A január-áprilisi időszakban az EU
exportja a világ többi részébe 8,3 százalékkal csökkent az egy évvel korábbihoz
képest, 638,2 milliárd euróra. Az import
9 százalékkal csökkent, 590,5 milliárd
euróra. A külkereskedelmi áruforgalmi
többlet így 47,7 milliárd euróra emelkedett a 2019 első négyhavi 46,9 milliárd
euróról. Egymással az uniós tagországok
az év első négy hónapjában 931,7 milliárd eurós áruforgalmat bonyolítottak le,
10,2 százalékkal kisebbet az egy évvel
korábbinál.
Az Egyesült Államokba 3,3 százalékkal kisebb értékben exportált javakat az

EU január-áprilisban, 120,9 milliárd euróért. Az áruimport 1 százalékkal 76,8
milliárd euróra, a mérlegtöbblet 47,4 milliárd euróról 44 milliárd euróra csökkent.
Az EU Kínába irányuló áruexportja az
első négy hónapban 5,6 százalékkal 60,4
milliárd euróra, az import 1,9 százalékkal
113,7 milliárd euróra csökkent. Kínával
szemben 51,9 milliárd euróról 53,3 milliárd euróra duzzadt a deficit. Az áruexport Nagy-Britanniába 19,1 százalékkal
csökkent az év első négy hónapjában, az
import pedig 13,2 százalékkal maradt el
az egy évvel korábbitól. 91,1 milliárd
eurós áruexport és 58,0 milliárd eurós
áruimport után az EU-nak az idén 33,1
milliárd eurós áruforgalmi többlete alakult ki Nagy-Britanniával a tavalyi 45,8
milliárd euró többlet után.
A magyar export az év első négy hónapjában az Eurostat nyilvántartása szerint 10 százalékkal 33,5 milliárd euróra
csökkent. Ebből az uniós tagországokba
irányuló export 12 százalékkal 26,2 milliárd euróra, a világ többi részébe pedig
5 százalékkal 7,3 milliárd euróra esett. A
magyar áruimport 8 százalékkal 32,6
milliárd euróra csökkent, ebből az uniós
import 8 százalékkal 23,6 milliárd euróra, a világ többi részéből pedig 10 százalékkal 9,0 milliárd euróra. (MTI)

Hatékonyabb fellépést várnak az EB-től
az álhírek elleni küzdelemben

Műsorszolgáltatók, kiadók és újságíró-szervezetek arra szólították fel az Európai Bizottságot,
hogy lépjen fel határozottabban,
hozzon sokkal hatékonyabb intézkedéseket az álhíreknek a koronavírus-járvány idején fokozottan
tapasztalt terjedésének leküzdésére és eltávolítására egyebek
mellett az olyan internetes platformokról, mint a Google vagy a
Facebook.

Három médiaszervezet – az Európai
Újságíró-szövetség (EFJ), az Európai
Kiadók Tanácsa és az Európai Kereskedelmi Televíziók Szövetsége (ACT) –
azt követően adott ki együttes nyilatkozatot, hogy az Európai Bizottság szerdán
bemutatta a koronavírus-járvány idején
tapasztalt álhírek terjedéséről szóló – a
dezinformáció elleni küzdelemhez kötődő intézkedéseket is tartalmazó – jelentését.
Az aláírók kiemelték, „riasztó méreteket öltött az álhírek internetes megjelenése és terjedése a világjárvány idején”,
amely „pusztító hatást gyakorolt a közegészségügyi erőfeszítésekre”.
Véleményük szerint az internetes platformok üzemeltetői által 2018-ban aláírt

A töredékére esett
az euróövezet külkereskedelmi többlete

Áprilisban a járványügyi korlátozások keresletcsökkentő hatása
miatt a vártnál nagyobb mértékben, az egy évvel korábbinak a töredékére
zsugorodott
az
euróövezet külkereskedelmi többlete az Európai Unió statisztikai
hivatala, az Eurostat hétfői jelentése szerint.

Az Eurostat első becslése alapján az
egy évvel korábbihoz képest 29,3 százalékkal 136,6 milliárd euróra csökkent a
19 euróövezeti tagországnak a világ többi
részébe irányuló áruexportja. Az import
24,8 százalékkal 133,7 milliárd euróra
csökkent. Az euróövezetnek így áprilisban 2,9 milliárd eurós áruforgalmi külkereskedelmi többlete alakult ki, szemben
az egy évvel korábbi 15,5 milliárd eurós
többlettel. A piac a ténylegesnél valamivel nagyobb, 15,9 milliárd eurós áruforgalmi többletet várt az euróövezettől
áprilisra. Az euróövezeti tagországok
egymással 112,4 milliárd eurós áruforgalmat bonyolítottak le áprilisban, 32,2
százalékkal kisebbet a tavaly áprilisinál.
Az év első négy hónapjában 703,3 milliárd eurós export irányult az euróövezetből a világ többi részébe, 8,6 százalékkal
kisebb az egy évvel korábbinál. Az import 9,3 százalékkal 646,3 milliárd euróra
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Újabb koronavírusos
megbetegedések

A legutóbbi tájékoztatás óta 166 új koronavírusos
megbetegedést igazoltak Romániában, és ezzel
22.165-re nőtt a fertőzöttek száma – közölte hétfőn
a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS). Az elmúlt 24 órában 17 új halálesetet regisztráltak. A fertőzöttek közül 15.817-et gyógyultnak nyilvánítottak,
és kiengedtek a kórházból. Jelenleg 175 beteget
ápolnak az intenzív osztályon. Vasárnap 10 és hétfőn
10 óra között 17 új haláleset történt. A 11 férfit és hat
nőt az Argeş, Bákó, Beszterce-Naszód, Botoşani,
Buzău, Iaşi, Máramaros, Maros, Olt, Suceava és Tulcea megyei kórházakban, illetve Bukarestben kezelték. Az elhalálozottak korosztály szerinti megoszlása:
két személy 40 és 49 év közötti, kettő 50 és 59 év közötti, négy 60 és 69 év közötti, öt 70 és 79 év közötti,
négy pedig 80 év fölötti. Valamennyien más betegségekben is szenvedtek. Ez idáig 1427 halálos áldozata
volt a koronavírusnak Romániában. (Agerpres)

Erősödött a koronavírus
közösségi terjedése

Erősödött az elmúlt napokban az új koronavírus közösségi terjedése, de nem nőtt exponenciálisan az új
esetek száma – nyilatkozta hétfőn az egészségügyi
miniszter. Nelu Tătaru a lazító intézkedésekkel és az
egymást követő két hosszú hétvégével magyarázza
az új megbetegedések számának növekedését. „Hétfőtől a lazítások harmadik fázisába lépünk, aminek
nyomán a megbetegedések számának további, de
kontrollált növekedése várható, ezért fontos a veszélyhelyzet fenntartása” – fogalmazott a tárcavezető. A miniszter rámutatott, ha a parlament nem
szavazza meg a veszélyhelyzet meghosszabbítását,
a kormánynak találnia kell valamilyen „adminisztratív
megoldást” a korlátozó intézkedések betartatására.
(Agerpres)

Másodfokú árvízriasztás

Másodfokú, azaz narancssárga árvízriasztást adtak
ki a hidrológusok 21 megye folyóira. A figyelmeztetés
kedd délutánig van érvényben. Az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) szerint az
érintett megyék: Szatmár, Kolozs, Szilágy, Máramaros, Bihar, Arad, Hunyad, Temes, Krassó-Szörény,
Gorj, Mehedinţi, Brassó, Szeben, Vâlcea, Argeş, Olt,
Teleorman, Dâmboviţa, Ilfov, Giurgiu és Botoşani.
Ugyanakkor sárga árvízriasztás érvényes a többi
mellett a Maros folyóra is. (Agerpres)

Csökkent a bankközi hitelkamatláb

Két bázisponttal évi 2,17%-ról 2,15%-ra csökkent
hétfőn a lej alapú hitelek törlesztőrészletét befolyásoló három hónapos bankközi hitelkamatláb
(ROBOR) – közölte a Román Nemzeti Bank (BNR).
Az elmúlt év elején évi 2,99%-on állt a ROBOR, az
idei év elejére pedig 3,19%-ra nőtt. Tavaly június 14én évi 3,24%-os hitelkamatlábat jegyeztek. A jelzáloghitelesek esetében alkalmazott hat hónapos
bankközi hitelkamatláb a pénteken jegyzett évi
2,28%-ról 2,26%-ra csökkent hétfőn, a 12 hónapos
ROBOR pedig évi 2,37%-ról 2,35%-ra mérséklődött.
(Agerpres)

A „mintapolgár”

(Folytatás az 1. oldalról)
törvényszék úgy látta, megjavult, és képes beilleszkedni
a társadalomba. Aki szabadulása után összebarátkozott
a 17 éves lány apjával, majd mivel az „fájdalmat okozott neki”, amikor panaszt tett ellene, egyszerűen felgyújtotta.
Az eset döbbenetes, de nem egyedülálló. Találkoztunk
már furcsa bírósági ítéletekkel és rendőrségi hanyagsággal is. (A Caracal-ügyben Alexandra is hiába hívta
a 112-est, a rendőrséget nem érdekelte a dolog.) Sok olvasói panasz érkezik akár a szerkesztőségünkbe is a bíróságok elfogultságáról. Sokan egyenesen azt állítják,
hogy a törvények és bíróságok a bűnözőket védik.
Érdekes és sokatmondó adat, hogy évek óra a román
állam ellen folyik a legtöbb eljárás az Emberi Jogok
Európai Bíróságán, a román állampolgárok által benyújtott panaszok a nyilvántartott ügyek több mint 17%át képezik.
A „mintapolgár” valószínűleg visszatér a sittre,
aztán majd reklamálhat a börtönviszonyok miatt. De ki
szolgáltat igazságot a 17 évesen tönkretett lánynak?
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Területek templomépítésre

(Folytatás az 1. oldalról)
alkalmas területeket és egy ingatlant adnának át ingyenes használatra,
a
javaslatot
a
közterület-fenntartó igazgatóság
terjeszti elő.
A marosvásárhelyi V. görögkatolikus egyházközség képviselője,
Fărcaş Ioan esperes révén a Kövesdombon, a Dávid Ferenc téren igényelt egy 1.500 négyzetméteres
területet templomépítésre. A város
tulajdonában lévő, a 132.557-es
számú telekkönyvben azonosítható
11.348 négyzetméteres területen
már áll egy templom, az unitárius
egyházközségé. Kérdéses, hogy a
túlzsúfolt lakótelep csekély zöldövezete megbír-e egy újabb templomot, hisz a toronyblokkok
tőszomszédságában a parkolóhelyek hiánya is nyilvánvaló. A volt
Ady negyedben Gânţă Nicolae ortodox pap 500 négyzetméteres telket kapna templomépítésre a 3/A
telekkönyv 5091/1/1. helyrajzi számán nyilvántartott 135.610 négyzetméteres területből egy meglévő,
kis fatemplom újjáépítésére. A terület azt követően kerülhet az ortodox
egyház használatába, hogy megtörténik a felosztás és a folyó kategóriából udvar és építményre változik

a hasznosítható terület kataszteri
bejegyzése, az egyház pedig saját
költségén elkészítteti az övezeti városrendezési tervet.
A Marosvásárhelyi Református
Egyházközségek Kuratóriuma a
Barátság/Prieteniei utca 7. szám
alatti 601 négyzetméteres területet
és a rajta lévő építményt (régi kazánház) kérte a IX. református egyházközség számára. A jelentés
szerint az egyházközségek állják
majd a területek felosztásával és a
kataszteri bejegyzéssel kapcsolatos
költségeket, valamint a közművek
– víz-, gáz-, csatornahálózat –
számláit is.
Megkeresésünkre az önkormányzat szóvivője tájékoztatott, hogy a
közterület-fenntartó igazgatóság
nem véleményezi a területekre
szánt építmények célszerűségét,
csupán a terület átruházásának törvényességét felügyeli. Mint kifejtette, övezeti városrendezési terv azt
követően készül majd, ha a tanácsosok a júliusi tanácsülésen elfogadják a határozattervezetet. A
kérdéseinkre érkezett válaszok szerint a területek átruházása, a célszerűsége teljes mértékben a helyi
tanácsosok felelőssége, akárcsak az
övezeti városrendezési terv elfoga-

dása. Azt követően, hogy elfogadták a tanácsi határozatot, átküldik a
főispánnak a törvényesség ellenjegyzése végett. A képviselőtestület
határozatát pedig az önkormányzat
illetékes szakosztályainak és a terü-

leteket igénylő egyházközségeknek
juttatják el – tudtuk meg Cosmin
Blagától, a polgármesteri hivatal
sajtószóvivőjétől. Arra a felvetésünkre, hogy a határozat beterjesztését megelőzően végeznek-e

Megkezdődött a képességfelmérő vizsga

Országos szinten 172.482 nyolcadik osztályt végzett
diák iratkozott fel a kisérettségire. A hétfőn kezdődött
megmérettetésen a román nyelv és irodalom vizsgán
170.000-en jelentek meg a 4.337 vizsgaközpontban.
A vizsgaszesszió szerdán (17-én) a matematikavizsgával folytatódik, majd csütörtökön (18-án) 10.294
nemzetiségi diák vizsgázik anyanyelvből. Az írásbeli
két órán keresztül tart, minden teremben biztonsági
kamerák lesznek.

Megyénkben a 4750 végzősből 4.412-en vettek részt az első
próbán, a távolmaradók száma 338. A diákok 123 központban
adnak számot ismereteikről, a két javítóközpont az Európa iskolában és a Constantin Brâncuşi szakközépiskolában működik.
Valamennyi Maros megyei tanintézményben betartották a járványügyi helyzet által megkövetelt előírásokat, a maszk viselését, a távolságtartást, a testhőmérséklet mérését, az egészségi
állapot felmérését és a diákutakat illetően. Az oktatási tárca emlékeztet, hogy minden vizsgáztatóközpont maszkot és kézfertőtlenítőt biztosít a résztvevőknek. A román vizsgára jelentkezett
diákok közül senkinek sem volt hőemelkedése.
A marosvásárhelyi Dr. Bernády György Általános Iskolában,
ahol különlegesen szép online évzáró ünnepségen búcsúztatták
a végzősöket, akik közül sokan kiváló eredménnyel végezték a
nyolcadik osztályt, vidám diákok jöttek ki a román vizsgáról.
Ahogy elmondták, százszázalékosan nem tudták megoldani a feladatokat, de úgy érezték, hogy a nyolcas jegyet elérhetik, mások
hetesre tippeltek.
Dr. Kupán Edit igazgatónő a szaktanárok véleményét tolmácsolta, miszerint az idei tételek hozzáférhetőbbek voltak, mint a
korábbi években, és a diákok viszonylag gyorsan, a két óra lejárta

előtt beadták a dolgozatokat. Öt sajátos igényű diákjuknak külön
tanteremben hosszabb idő állt rendelkezésére.
Amint az inteneten is megjelent, az első tételben egy első látásra olvasott szöveg (Sorin Titel Zborul) kapcsán kellett hat kérdésre válaszolni, és egy legalább 150 szavas fogalmazásban
bizonyítani, hogy epikus szövegről van szó.
A második tételben egy Aurel Vlaicuról szóló (Ionuţ Cristian
Ungureanu Viaţa unui geniu... című életrajzi könyvéből) szöveg
alapján kellett megválaszolni a főleg nyelvtani kérdéseket, majd
egy újabb fogalmazást írni a diák kedvenc tevékenysége során
történt esetről.
Az eredményeket június 22-én, hétfőn teszik közzé a vizsgaközpontokban, az óvásokat június 22-én délután 4 órától 7 óráig,
illetve 23-án 8-tól 12 óráig lehet benyújtani, akár elektronikus
úton is. A típusnyomtatványokban szerepel, hogy az óvást benyújtó diák (ha még kiskorú, akkor a szülő vagy a törvényes képviselő is alá kell írja) tudomásul veszi, hogy az újrajavítás során
az eredeti jegynél nemcsak nagyobb, hanem kisebb is lehet a
végleges jegy.
A végeredményeket június 27-én teszik közzé.
Azok a tanulók, akik otthoni elkülönítésben vagy karanténban
vannak a képességfelmérő idején, vagy más egészségi problémák miatt nem vehetnek részt a vizsgán, egy másik időpontban
pótolhatják azt. A soron kívüli képességfelmérő vizsgára június
22-e és 26-a között lehet feliratkozni, június 29-én román nyelv
és irodalomból, 30-án matematikából, július 1-jén pedig anyanyelvből mérik fel a diákok tudását. Az eredményeket július 2án délig teszik közzé, és aznap 14 és 19 óra között fogadják
az óvásokat. A végleges eredményeket július 4-én ismertetik.
(bodolai)

Fotó: Nagy Tibor

közvélemény-kutatást a területek
szomszédságában lévő épületek tulajdonosai között, az a válasz érkezett, hogy az elfogadást követően a
tanácsi határozatot közvitára terjesztik.

Elfogadta
a parlament
az önkormányzati
mandátumok
meghosszabbítását

A szenátus után hétfőn a parlament képviselőháza is megszavazta az önkormányzati tisztségviselők mandátumát november elsejéig meghosszabbító törvénytervezetet.

Az önkormányzati választásokat a koronavírus-járvány miatt nem tartották meg június elején.
A polgármesterek és önkormányzati képviselők
megbízatása június 21-én jár le. Mandátumuk
meghosszabbításáról már korábban is születtek
jogszabályok, amelyeket azonban – a választások
kitűzésének jogáról folyó belpolitikai csatározás
közepette – az alkotmánybíróság hatályon kívül
helyezett.
A törvény lerövidíti a választási előkészületek
időtartamát, és felére csökkenti a jelölésekhez
szükséges támogatói aláírások számát. Lehetővé
teszi az elektronikus (internetes) aláírásgyűjtést,
továbbá azt is, hogy a pártok és a független jelöltek elektronikus úton juttassák el a választási bizottsághoz
az
induláshoz
szükséges
dokumentumokat.
A képviselőház hétfői ülésén a baloldali többség és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség
ismét leszavazta a kisebbségben kormányzó
Nemzeti Liberális Párt (PNL) módosító indítványát, hogy a választások időpontját továbbra is a
kormány határozza meg. A törvény végső változatában igy az szerepel, hogy erről a parlamentnek kell sarkalatos törvényt hoznia – az eddigi 75
helyett – legalább 60 nappal a kijelölt dátum előtt.
A törvénytervezetet ezek után a PNL tartózkodása
közepette, szavazattöbbséggel fogadta el a képviselőház.
Eddig úgy tűnt, hogy az ellenzéki PSD minél
későbbi, a népszerűtlen kormányzati intézkedések
miatt leszálló ágba került PNL pedig minél korábbi időpontban érdekelt. Sajtóértesülések szerint most már a PSD is hajlandó elfogadni, hogy
a voksolást szeptember 27-én rendezzék.
Romániában jövő héttől megszűnhet az önkormányzatok működésének jogalapja, ha most bárki
újabb alkotmányossági óvást emel a hétfőn elfogadott törvény ellen, vagy Klaus Iohannis államfő
nem hirdeti ki azonnal a jogszabályt. Az esetleges
alkotmányossági normakontroll igénylésére
három nap áll a törvényhozók, illetve az államfő
rendelkezésére, az elnök által kihirdetett törvények pedig – ha nincs bennük halasztó rendelkezés – a közlönyben történt publikálásuk után
három nappal lépnek hatályba. (MTI)
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Új, szabadtéri színpaddal gazdagodik a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház

Pár nappal ezelőtt nagy érdeklődést kiváltó képet tett
közzé a Facebookon Gáspárik
Attila, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház vezérigazgatója.
A fotón egy, a színház belső
udvarán épülő kis színpad és
pár nézőtéri szék látható.
Ezzel kapcsolatosan arról érdeklődtünk, hogy új helyszínnel bővül-e a vásárhelyi
Nemzeti játszóhelyeinek listája, és ha igen, mikortól láthatunk
ott
előadásokat,
illetve mely előadások lesznek ezek?

Kaáli Nagy Botond

Gáspárik Attila igenlő választ
Gáspárik Attila
adott. Mint elmondta, valóban egy
padavatás
is lesz. Az
új színpad épül a zárt udvarban, és
új színpadon június
a koronavírus okozta helyzet szigomásodik
felében
rításainak lazítását követően a színkezdődik az előadáház is szabadtéri előadások
sok sorozata.
megtartására készül.
– Ezek szerint egy
– A Liviu Rebreanu Társulat
hosszú időtartamra
kezdi a szabadtéri előadások sorotervezett színpadról
zatát, utána folytatja a Tompa Mikvan szó, nem csak
lós Társulat – mondta az igazgató.
egy-két előadás hely– Két helyszínen fogunk játszani: az A szinpad
Fotó: Gáspárik Attila
színéről.
egyik a főtéri nyári kert, a nyári
– Igen, ez egy teljesen új színpad
színház, ahol mozi is szokott mű- hely, amelyen – többek között – a
ködni, valamint a színház udvarán Nóra című előadásunk bemutatóját lesz, amelyet a színház hátsó bejáépülő, újonnan kialakított játszó- is fogjuk tartani. Ez amolyan szín- ratától, a kistermi kaputól lehet

Környezettudatosító vetélkedő

Változtasd meg a jövőt!

A marosvásárhelyi Fókusz Öko
Központ tagja a Nemzetközi Klímaszövetségnek, amely a három
éve indult projekt keretében 11
országban 20 partnerszervezettel
egyebek mellett azon dolgozik,
hogy segítse a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodást. Elsősorban olyan tettekre sarkallják
az érdekelteket, amelyekkel – az
apró lépésektől a kormányzati
döntéshozatalig – mérsékelhető a
klímaváltozást előidéző tényezők
hatása.

Vajda György

A klímaszövetségbe olyan területi
egységek (megyék, városok), egyesületek léptek be, amelyek megpróbálnak
tenni az említett célok megvalósításáért.
Többek között szorgalmazzák az alternatív energiaforrások bevezetését, a környezetkímélő járművek használatát,
támogatják az energiatakarékos lépéseket, a helyi termékek fogyasztását. Romániából Marosvásárhely és Nyárádgálfalva tagja a szövetségnek. Egy évvel
ezelőtt a szövetség online versenyt hirdetett Change the Future – Vátoztasd
meg a jövőt! jelmondattal, amiben arra
ösztönzik a résztvevőket, hogy – a szövetség elvének megfelelően – éljenek
környezettudatosabban. Mindannyian
megváltoztathatjuk a jövőt, egyszerű
gesztusokkal, apró lépésekkel jobbá tehetjük az életet (A good life is simple) –
vallják a környezetvédők, és a meghirdetett vetélkedő – amelyet Romániában
a Fókusz Öko Központ koordinál – célja
ugyanaz. A versenyzőknek nem kell
mást
tenniük,
mint
hogy
a
https://www.change-the-future.eu/hu
vagy
a
https://www.change-thefuture.eu/ro internetes elérhetőségen
jegyeztessék be magukat, azután szervezzenek csapatot, és nevezzenek be.
Négy nagyobb kategóriába csoportosított tevékenységekre lehet benevezni,
kérdésekre válaszolni, illetve teljesíteni
azokat a feltételeket, amelyekkel – az
előbb említett koncepciónak megfelelően – hozzájárulnak az életmód és az
életszemlélet megváltoztatásához, és
másokat is erre ösztönöznek. Természetesen pontokat lehet gyűjteni, amelyeket
automatikusan jegyeznek. A huszonnégy
tevékenységi terület a fogyasztói az étkezési szokások, az energiatakarékosság

és a mobilitás kérdéskörét öleli fel. A fogyasztói szokások terén arra szeretnék
ösztönözni a résztvevőket (és természetesen ezért több pont jár), hogy helyi termékeket vásároljanak, a különböző,
kevésbé használt háztartási gépeket másokkal is osszák meg, ellenőrizzék a fogyasztási cikkek, elsősorban az
élelmiszeripari termékek származási helyét. Sok pontot lehet elérni, ha a magunk készítette és nem a vásárolt
ruhában járunk vagy ilyen bútort használunk, illetve olyan csereakciókat szervezünk, ahol a megunt, kinőtt ruhadarabokat, egyéb cikkeket elcseréljük
másokkal, akik hasonló helyzetbe kerültek. Az energiatakarékosságot elsősorban
ilyen izzók használatával, a villanyáram
gyakori kikapcsolásával, a régi vezetékek és nagyobb fogyasztású készülékek
cseréjével lehet elérni. De azzal is jót tehetünk, ha mondjuk olyan bankban tartjuk a pénzüket, amely az alternatív,
megújuló energiaforrások terén tevékenykedő cégeket, kutatásokat támogat.
A mobilitás terén mindenekelőtt a kerékpár és a tömegközlekedési eszközök
használatát szorgalmazzák, de jó pont,
ha a környéken kirándulunk (természetesen kerékpárral vagy gyalog), megosztjuk a gépkocsinkat, illetve ha
klímabarát járművel rendelkezünk. Az
étkezést illetően jó, ha kertészkedünk, a
környékünkön termesztett, friss idénygyümölcsöt és zöldséget fogyasztjuk, és
ezeket a piacról nem nejlonzacskóban
visszük haza. Az is számít, ha otthon
csapvizet iszunk.
Eddig 11 országból 574 egyéni versenyző (magánszemély), 105 csapat,
1704 település iratkozott be. Jelenleg a
pontszámok alapján Marosvásárhely a
negyedik helyet foglalja el. (Sz. m.: Az
egyéni versenyzők és a csapatok esetében is jegyzik, hogy milyen településről
jelentkeztek, az általuk összegyűjtött
pontok azt a várost erősítik.)
Emilie Grard Franciaországból költözött ideiglenesen Marosvásárhelyre. Hazájában a fenntartható fejlődést
tanulmányozta. Gyakornokként három
évvel ezelőtt szegődött a Fókusz Öko
Központhoz, ahol fél évig dolgozott.
Többek között a helyi termékek fogyasztását népszerűsítő program lebonyolításában vett részt. Azóta rendszeresen
visszatér Marosvásárhelyre, ahol munkát
is talált. Két hete nevezett be egy csapattal a vetélkedőre.
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– Nem, dehogy.
Ahogy azt a Facebookon is jeleztem, valami
készül, tehát valami
még építés alatt áll. Körülbelül hetven nézőtéri
helyet készítettünk elő
az udvari színpadunkhoz – biztonságos, az
előírásoknak megfelelő
helyeket. Számunkra a
legfontosabb a színészek és a nézők biztonsága, az előírások
betartása, de mivel
szinte naponta változnak az előírások, óvatosan és lassan mondjuk,
hogy igen, elkezdünk
játszani. Most például
Fotó: Gecse Ramóna
maszkokat szerzünk be,
majd megközelíteni. Az első elő- hogy a néző, ha anélkül jött el ottadásunk, amelyet ott fogunk tartani, honról, itt feltehesse.
a Tündérország című produkció
– Mindezek mellett, gondolom,
(George Ştefan kortárs drámája), őszig semmilyen, zárt térben előamelyre június 21-én, vasárnap, eső adandó produkcióra nem számíthaesetén június 22-én kerül majd sor. tunk.
Ezenkívül itt is játszani fogjuk töb– Bemutatónk a Nóra után nem
bek között a Pjotruska, a Liselotte lesz több, de a nyár folyamán dolés a május, valamint a Rendezés gozni és próbálni fogunk. Egyelőre
című előadásainkat.
kivárunk, és ha normalizálódik a
– Az a pár nézőtéri szék, amelye- helyzet, azonnal lépünk mi is. A toket a fotón láthatunk, gondolom, vábbi terveinket, illetve az új színnem a végleges ülőhelyes lehetősé- padon játszandó előadások listáját
geket jelzi.
pedig hamarosan közölni fogjuk.

Volt s van idő alkotni

Eredményesen zárult
a Hagyományok Háza
pályázata

– 25 más vásárhelyi csapattal együtt
azon dolgozunk, hogy minél több társunkat bevonjuk a versenybe. Nem a feltételek teljesítését bizonyító – a verseny
elérhetőségére feltöltött – képek, kisfilmek minősége számít, hanem a részvétel, a közös cselekvőerő. Azon kis
lépések egyikeként, amelyekkel a környezettudatos szemléletet ösztönözzük,
egy héttel ezelőtt csapatommal – ki-ki a
maga erkélyén – zöldséget ültettünk,
ezzel is több pontszámot szerezhetünk.
Ehhez hasonlóak azok a követelmények,
amelyeknek eleget kell tenni, könnyen
teljesíthetők. Tulajdonképpen a játékon
kívül is sokan hasonlóképpen cselekednek, csak nincsenek teljesen tisztában
azzal, hogy ezáltal hozzájárulnak ahhoz,
hogy jobb jövőt biztosítunk a földnek. A
pontgyűjtési hajrában többször feltettem
magamnak a kérdést: tehetek-e többet
azért, hogy megváltozzon a környezeti
szemléletem, a szokásaim, az életmódom, amivel másokat is felelősségteljes
gondolkodásra, cselekvésre ösztönözhetek. Az egyik mód talán az, ami a kérdésekre adott válaszokból kiderült, hogy
össze kellene fogjunk például a biztonságos kerékpársávok kiépítéséért, az alternatív közlekedési eszközök szorgalmazásáért – mondta a Népújságnak
Emilie.
Emilie Grard csapata június 5-én, a
környezetvédelmi világnap alkalmából,
egy hónapig tartó barátságos versenyre
hívta az érdeklődő vásárhelyieket. Július
5-ig bárki benevezhet, egyénileg vagy
csapatban, azzal a céllal, hogy jobbá
tegye az életünket. A legtöbb pontszámot
elért csapatot és egyéni versenyzőt a Fókusz Öko Központ díjazza, és a lehetőségek szerint a Nyárádmentén tartandó
díjátadó találkozón értékelik majd ki az
elért eredményeket, és beszélnek arról,
hogy a vetélkedőn kívül ki miként tud
tenni azért, hogy élhetőbb legyen a
jövő.

Most van időm alkotni! – Több leszel, ha alkotsz
elnevezéssel hirdette meg a Hagyományok
Háza áprilisban felhívását. A pályázatot különleges érdeklődés kísérte a Kárpát-medencében: 127 alkotó, 158 pályamunka jelzi a sikerét. A díjazottak között magas a külhoniak
aránya.
A Hagyományok Háza Most van időm alkotni! – Több
leszel, ha alkotsz pályázatát a „Maradj otthon!” felhíváshoz csatlakozva hirdette meg népi kézművesek számára, amire amatőrök és szakmabeliek, fiatalok és
idősebbek, egyéni pályázók és családok jelentkezését is
várták. „Elképzelésünk szerint nemcsak az elkészült tárgyakat, hanem az alkotási folyamat dokumentációját is
kérjük a pályázóktól. Így a mestermunkához leírást is
igénylünk, ezáltal bepillanthatunk az alkotó műhelyébe”
– vázolta a kezdeményezők szándékát Péter Szidónia,
az intézmény kézművesosztályának vezetője.
A pályázatra – minden várakozást felülmúlva – 127
alkotótól összesen 158 tárgyfotó és a hozzájuk kapcsolódó történet érkezett. Számtalan história mesél az alkotás felemelő érzéséről: akadnak örömteli, közös
munkáról hírt adó beszámolók, de vannak szomorú eseményeket feldolgozó történetek is. A 15 szakágban elkészült tárgyak sokszínű, különleges lenyomatát adják
az elmúlt hetek tapasztalatának.
A külhoni amatőrök és hivatásos mesterek érdeklődését is felkeltette a kezdeményezés, a határon túlról –
Kárpátaljáról, Felvidékről, Délvidékről és Erdélyből –
mintegy negyven alkotás érkezett. A messzi, magyarlakta vidékek vállalkozó kedvű készítőit is megmozgatta
a lehetőség, Pusztinát (Moldva) egy, Gyimest pedig
négy pályázat képviselte. E munkák mögött is érdekes
történetek rejlenek, egy gyimesi fiatalember ütőgardonjával indult versenybe, s jóllehet Kolozsváron tanul, hazatérve újra felfedezte édesapja asztalosműhelyét. A
legidősebb, 84 éves induló is e vidékről való, kanúrás
kesztyűjével (hurkolt technikájú férfimunka) próbált (sikerrel) szerencsét. A határtalanságot szimbolizálja az a
délvidéki asszony, aki felvidéki drótos tojásokkal lepte
meg a döntnököket. A huszonhét díjazottból hét a határon túli, a tizennégy különdíjasból pedig három dicséri
a külhoni alkotók kezét.
A díjazott és a bemutatásra érdemesnek talált alkotásokból, valamint a karanténtörténetekből sorozat indul
a Hagyományok Háza honlapján és Facebook-oldalán.
A díjazott alkotások már ugyanott megtekinthetők, a
többi pályamunka pedig június 12. után nézhető meg. A
meghirdetők bíznak benne, hogy a nyertes alkotásokat
kiállításon a széles nagyközönség elé tárhatják.
Információk: https://hagyomanyokhaza.hu/hu/mostvanidom_dijazottak
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van továbbá az orvosi rendelő felújítása vagy egy új rendelő építése.
Emellett a közvilágítás LED-es
égőkkel való korszerűsítésére és a
községi mellékutcák aszfaltozására
is pályázat készül, ugyanakkor a
Szerkesztette:NagySzékelyIldikó
közbiztonság növelése érdekében
térfigyelő kamerarendszerrel is ellátná a községet a polgármester.

Szélesítik a megyei utat Vajdaszentiványon

A Luc a medrében maradt

A községben nem volt
koronavírus-fertőzött

Egy évvel ezelőtt számoltunk
be arról, mekkora károkat
okoztak a májusi áradások a
vajdaszentiványi termőföldeken. A medréből évről évre kilépő Luc-pataknál a Maros
Megyei Vízügyi Igazgatóság a
múlt év vége felé árvízvédelmi munkálatokat végzett,
ennek köszönhetően a hétvégi kiadós esőzések során
nem ismétlődött meg a tavalyi helyzet.

– Szombaton volt ugyan némi
jégverés, de jelentős kár nem keletkezett a gazdaságokban – tudtuk
meg Vasile Boer polgármestertől. A
községgazda a tavaly elindított beruházásokról is tájékoztatott.
– Végéhez közeledik a Beresztelke – Vajdaszentivány – Marossárpatak megyei út szélesítése, a
minket érintő szakaszon már csak
három kilométer van hátra. A lakosság számára ez az egyik legfontosabb beruházás. Ugyanakkor két
kilométert sikerült leaszfaltozni a
községközpont és Toldalag közötti
6 és fél kilométeres községi útból.
Az országos helyi fejlesztési program (PNDL) keretében indított
munkálat 300 kilométer mellékutcát is magába foglal Toldalagon, a
Faragóhoz tartozó Unoka irányában. Mivel a faluban eddig nem
volt aszfalt, itt kezdtük a munkát.
Az idei év egyik legjelentősebb cél-

Vasile Boer polgármester

kitűzése a szennyvízhálózat kiépítése. Elkészült a műszaki terv, és
nemsokára meghirdetjük a versenytárgyalást a kivitelezésre. Az
Országos Vidékfejlesztési Ügynökségnél (AFIR) pályáztunk sikeresen a hálózat kiépítésére, de a
munkálatok költségeinek fedezésére a helyi költségvetésből is szükség lesz valamennyi összegre. A
rendszert egyelőre a községközpontban építjük ki – emiatt itt le is
állt az aszfaltozás –, a szennyvíztisztító állomás azonban, amely a
projekt részeként szintén elkészül,
a későbbiekben Toldalagot is kiszolgálja. Folytattuk továbbá az
ivóvízhálózat bővítését, ez is hamarosan átadásra kerül.

Huszonéves gazdálkodó

éve vettünk fejőgépet, azelőtt kézzel fejtünk.
– A juhtartás is szülői örökség?
– Igen. Az állomány jelenleg szintén
harminc egyedből áll. A juhokat főleg a
húsvéti bárányokért tartjuk és a sajtért,
amit a pásztortól kapunk. A gyapjút, sajnos, nem áll módunkban hasznosítani, az
a szemétre kerül.

Nem okozott nehézséget
a járvány

Fotó: Nagy Tibor

A vajdaszentiványi új óvoda kapcsán továbbra sincs előrelépés. A
korábbi polgármester mandátuma
alatt, több mint másfél évtizede indított, régóta félbemaradt építkezésre rendszeresen visszatértünk
lapunk hasábjain. Vasile Boer továbbra is a megyei tanfelügyelőségtől
várja
a
megoldást,
hangsúlyozva, hogy a műszaki terv
előírásaitól eltérő, 60-70 százalékban elkészült munkát nem áll módjában átvenni.
A közeljövő beruházásai közül a
polgármester elsőként az új tűzoltóautó-garázs építését említette.
Erre a Leaderen keresztül nyertek
50 ezer eurót, a kivitelezéshez helyi
forrásra is szükség lesz. Tervben

Aki tud az állatok nyelvén

Szabó István János a legfiatalabb a
vajdaszentiványi állattartók közül.
A 24 éves gazda jelentős szarvasmarha- és juhállománnyal rendelkezik, két lova pedig – amelyekkel
pár évvel ezelőtt gépi segítség nélkül 12 hektárnyi földet szántott fel
– messziről felismeri, és – mint
igazi társat – feltétlen bizalommal
követi.
– Beleszülettem ebbe az életmódba –
kezdi történetét István, miután felesége,
Tímea kíséretében megmutatja a jószágot. – A középiskolát egészen más területen, autóvillamosság szakon végeztem
Marosvásárhelyen, a tanulmányaim befejeztével azonban úgy döntöttem, visszatérek oda, ahonnan elindultam. A szülem
tíz évvel ezelőtt fogtak neki a szarvasmarha-állomány szaporításának, három
egyeddel kezdték. Jelenleg harminc állatból áll az állomány, ebből 14 növendék.
A tejtermelésre fektetjük a hangsúlyt,
ezért az ünőborjakat rendszerint megtartjuk, a száz kilót elért bikákat pedig eladjuk.
– A tejet hogyan értékesítik?
– Házhoz jön egy szászrégeni felvásárló, és a libánfalvi csarnokba viszi a
tejet. Naponta 200 liter gyűl be. Négy

Mintegy ötven szentiványi dolgozott külföldön a járvány romániai
megjelenésekor, ők hazatérve házi
elkülönítésbe kerültek a családjukkal együtt. Nem egyszerre, hanem
ötös-hatos csoportokban érkeztek
haza. Nemrég tizenegyen jöttek
haza Németországból, most ők is
otthoni karanténban vannak.
Ugyanakkor többen még kint vannak, és a 14 napos elkülönítés miatt
egyelőre nem is szándékoznak hazajönni. Az elkülönítésben lévőknek a helyi pékségből vittünk

A fiatal gazda az állattenyésztés mellett
földműveléssel is foglalkozik. Tíz hektár
saját területtel rendelkezik, 30 hektárt
pedig bérel.
– Három éve vásároltunk egy traktort,
azelőtt a lovakkal végeztük a mezei munkát. Búzát, kukoricát, árpát, zabot, kevés
napraforgót, házi használatra krumplit
termesztünk. A gabona egy része az állatoknak megy, a többit értékesítjük.
Besztercéről, Hargita és Kovászna megyéből is jönnek vásárlók.
– Az időjárás szempontjából milyen
volt a tavalyi termés, és milyennek ígérkezik az idei?
– Az áradások miatt a múlt évi közepesre sikerült, idén van remény arra, hogy
jobb lesz. Termékenyebb években hektá-

kenyeret, és ha igény volt rá, egyebet is vásároltak nekik a polgármesteri hivatal alkalmazottai. A 65 év
feletti lakosok közül mindössze hárman kérték a segítségünket, a többi
idős embert a hozzátartozók támogatták. A községben egy négy hónapos gyermeknél merült fel a
koronavírus-fertőzés gyanúja, az
első tesztje pozitív is volt, ám amikor megismételték, már negatív lett
az eredmény. A járvány megjelenésekor tűzoltóautóval jártuk be a
község minden utcáját, így tájékoztattuk a lakosságot a szükséges óvintézkedésekről, a tanácsüléseket
pedig az előírásoknak megfelelően
interneten tartottuk.
A polgármestertől azt is megtudtuk, hogy a községbeliek közül kevesen maradtak a járvány miatt
munka nélkül. A karantén időszaka
éppen a kukorica vetésével esett
egybe, a mezőn folyt a munka, így
a vajdaszentiványiak számára egy
napra sem állt le az élet.

ronként 12 tonna kukoricánk és hat tonna
búzánk szokott lenni.
– Érintette-e a gazdaságot a járványügyi helyzet?
– Nem különösebben. A mezei munkát
így is, úgy is el kellett végezni, ezt az óvintézkedések sem korlátozták. A vetőmagot és a tavaszi vegyszereket kicsit
nehezebben szereztük be, mint máskor,
de a marosvásárhelyi céggel, amellyel
szerződésünk van, sikerült ezt is megoldani. Csak egyetlen alkalommal kellett
bemennem a megyeszékhelyre, akkor
mindent meg tudtam vásárolni. A karanténidőszak három hónapja alatt nem volt
eladó bikánk, így az értékesítés szempontjából sem ütköztünk nehézségbe.
Attól tartottunk egy kicsit, hogy a 37 húsvéti bárányunk nem fog elkelni, de végül
még elég sem volt.
– Milyen tervei vannak a közeljövőre
nézve?
– A mezőgazdasági berendezést szeretném bővíteni, egy trágyaszóróra és egy
nagyobb lóerejű traktorra is szükség van.
Eddig nem éltem a pályázati lehetőségekkel, de fontolgatom, hogy a jövőben ez
lenne a legjobb megoldás.
Beszélgetésünk alatt Tímea tiszta vízzel kínál.
– Azt mondják, aki szentiványi vizet
iszik, annak a szíve ide vágyik vissza –
szól István, miközben tekintete párja
mozdulatait követi. A mosolygós feleség
régeni származású.
– Udvaros házban nőttem fel, szokva
vagyok a kerti munkával, így számomra
nem jelentett kihívást városról falura költözni – magyarázza, majd azt is hozzáteszi, hogy új otthonában a főzés mellett a
konyhakert gondozását is örömmel vállalta.
A fiatal pár jelenleg István szüleinél
lakik, idővel azonban szeretnék felépíteni
a saját fészküket. Gyermekáldásra is
vágynak, akár nagy családot is el tudnak
maguknak képzelni – természetesen sehol
máshol, csakis a fiatal gazda szülőfalujában, aki három szóban foglalja össze választott életmódja, a földdel és az
állatokkal végzett munka lényegét: „ezt
szeretni kell”.

Ottjártunkkor is dolgoztak a megyei úton

Csendélet
a halastónál

Május 15-étől, a szükségállapot feloldása után újra
lehet horgászni, a lehetőséggel azonban egyelőre nem
sokan élnek, a vajdaszentiványi halastónál legalábbis
nem indult be a forgalom.
– Hétvégén jön két-három horgász. Az árakon nem
változtattunk, akárcsak tavaly, idén is 35 lej a napidíj
– tájékoztatott Szentgyörgyi István, a halastó tulajdonosa, akitől azt is megtudtuk, hogy a tóban számos
halfajta megtalálható, az állomány a múlt évtől nem
volt felújítva, magától szaporodik. Ha a család által
működtetett tóparti esküvői sátorban beindulnak a lakodalmak, a horgászatot felfüggesztik – tette hozzá a
halastó gazdája.
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Hatalmas árvizek a hét végén

Erdőszentgyörgy és Rava a leginkább érintett

Június 13-án, szombaton este
a hatalmas csapadékmennyiség a megye több településén
árvizet okozott. Leginkább Erdőszentgyörgyöt és Gyulakutát érintette, ahol mintegy
háromszáz gazdaságban okozott kárt az ár, amelyhez hasonlót az 1970-es években
sem láttak.

Gligor Róbert László

házak elé, aztán az önkormányzat
munkagépe járművekre rakta. Egy
részét már vasárnap elszállították, a
munkát folytatták hétfőn is. A megyei tanács speciális útkarbantartó
gépe is megérkezett, ez és a tűzoltók elkezdték az utcák, járdák lemosását az iszap eltakarítása után.
Szombaton éjszaka a helyi tűzoltók kimentettek egy családot, egy
másik családnál munkagépre volt
szükség, mert a magas vízállás
miatt a tűzoltók nem tudtak bejutni:
egy édesanyát és három gyerekét
szállították el.
Hétfőn reggel az önkormányzat
munkatársai elkezdték az érintett
háztájak bejárását és a kárfelmérést.
Hogy mire számíthatnak a károsultak, még nem tudta megmondani a

Erdőszentgyörgyön a máskor
alig csordogáló Sajánya-patak keserítette meg az emberek életét. Csibi
Attila Zoltán polgármester lapunknak elmondta: mint minden nagyobb esőzéskor, a szombat esti
nagy zivatar után is végigjárta a település olyan részeit, ahol
lehetnek.
árvízgondok
21,20 órakor a patak egyik
hídján semmi problémát
nem észlelt, a vízállás alacsony volt. Alig tíz perc
múlva riasztották, hogy a
kis patak kiöntött. A helyszínre már csak kerülővel
tudott elmenni, már hömpölygött az ár az utcákon.
A térfigyelő kamerák felvételei szerint először a
Bălcescu utcában jelent
meg a víz, utána a patak is
kilépett a medréből, ekkor
érkezett az az árhullám,
amely a város belső, alacsonyabban fekvő részét
lepte el. A víz mintegy 150
háztartást érintett a Bălcesu, Malom, Rava, December 1., Május 1., Eper,
Mentés a kisvárosban
Tavasz utcákban és a garzonlakások környékén, lakásokat, polgármester, de ígéretet kapott a
gazdaságokat, pincéket öntve el, prefektustól, hogy minden lehetséóriási károkat okozva. A helyszínre ges támogatást megadnak az érinkiszállt Cristina-Mara Togănel pre- tetteknek. „Fájdalmas volt látni az
fektus és Călin-Ioan Handrea tűzol- arcokat, a sok tönkrement munkát,
tóezredes, a megyei katasztró- de a nehéz helyzetben jó érzés volt,
favédelmi felügyelőség parancs- hogy ilyen sokan segítettek” –
noka is, akik intézkedtek, és hama- mondta a városvezető, miközben jarosan Marosvásárhelyről négy vában folyt a helyreállítási munka.
tűzoltóegység érkezett, továbbá a
Gyulakuta községet sem
helyi önkéntes tűzoltók mellett a
szovátai, nyárádszeredai, ákosfalvi kerülte el
és csíkfalvi alakulat is, hogy segítAz erdőszentgyörgyihez hasonsenek a mentésben. Az önkormány- lóan, négyzetméterenként 80-90 lizat férfi munkatársai mellett a víz- ternyi csapadék zúdult Gyulakuta
és szennyvízszolgáltató alkalmazot- községre is szombat este 19.30 óra
tai, Bözödről segítőkész emberek és tájt, ez leginkább Csöböt és Ravát
a helyi lakosság segítségével el- érintette, ahol előzőleg kétszer is
kezdték a vasárnap délutánig tartó esett jégeső – tudtuk meg Varga Jómunkát: ahol lehetett, szivattyúkkal zsef polgármestertől. Gyulakután az
távolították el a vizet, majd az új hídnak és a kijavított sáncrendiszappal folytatták, a sáncok kitaka- szernek köszönhetően hamar elvorításával. Vasárnap reggel hívás nél- nult a víz, anyagi kár nem volt.
kül siettek helyi cégek munka- Községszinten azonban két hidat is
gépekkel, magánszemélyek lapáttal érintett az ár a Kis-Küküllőn és a
a károsultak segítségére. Mindenkit bordosi patakon, továbbá 10 hidat
felkértek, hogy a háztartásokból a és átereszt, 30 lakóházat árasztott el
hordalékot, iszapot hordják ki a (Ravában egy öttagú családét ideig-

Takarítják az utcát Erdőszentgyörgyön

lenesen lakhatatlanná tette, 14 megrongálódott, 15 pedig vízzel telt
meg). Nagyon megrongált egy egy
kilométeres szakaszt a ravai és bordosi utat összekötő községi úton,
amelynek aszfaltozását a héten
kezdték volna el, így most újra el
kell végezni az alapozást. 80 háztáji
gazdaságot öntött el az ár, Csöbben
zöldségtermesztő fóliasátrat, Ravában több méhészt károsított meg,
több tíz méhcsaládot sodort el a víz,
megrongálta a méhészautókat, egy
háztartásból öt többmázsás fejőstehenet ragadott el, de sikerült kimenteni őket az éjszaka folyamán. Több
gazdaságból több kistraktort, szénasodró és bálázógépeket, takar- méterre vitt az ár. Emberi életet szemánybálákat, még egy, a pásztorok rencsére nem követelt: a tűzoltók
által használt faházat is több száz két legelőn rekedt személyről gondoskodtak, míg egy 16
éves fiú egy melléképület
tetőszerkezetére menekült
a víz elől, őt egy falustársa
mentette ki. A megáradt
Kis-Küküllő nem tudta befogadni a ravai és bordosi
patak vizét, ezek kiöntése
nyomán mintegy 300 hektárnyi szántó-, 200 hektárnyi kaszáló- és legelőterület
került
víz
alá.
A községvezető köszönetét fejezi ki a megye prefektusának és a 112-es
ügyeletnek, hiszen az ő
operatív munkájuknak köszönhetően
viszonylag
hamar a községbe érkezett
egy rohammentő és egy
marosvásárhelyi tűzoltóegység csónakokkal, to-

7

Áll a víz a település beltelkein

vábbá több vidéki rendőrőrs munkatársai, akik az önkormányzat emberei és a helyiek által végzett
mentési munkálatokat irányították.
Vasárnap reggeltől az önkormányzat katasztrófavédelmi bizottságának három tagja járta be a községet,
feltérképezték a kárt, a veszélyeztetett és veszélyes helyeket, amiről jelentést küldtek a prefektusnak, a
katasztrómegyei
favédelmi felügyelőségnek és a vízügynek. A prefektus közbenjárására
hétfőn reggel a vízügy egy kotrógépet és két billenőkocsit küldött a
községbe, amelyekkel elkezdték a
munkálatokat a Havadtőtől Ravába
vezető úton levő fahídnál, ahol az ár
által szállított fatörzsek fennakadtak, majd hatalmas hordalék- és
szemétmennyiség torlódott fel, és
fennállt a veszély, hogy kiönt a KisKüküllő. A híd helyett hamarosan
elkezdik az új vasbeton híd építését,
így sikerült a fahidat megmenteni,
hogy az új megépítéséig ne szigetelődjön el a félreeső település.
Hétfőn két munkacsoport járta be
Ravát és Csöböt, hogy délutánra
képet kapjanak a kárról a víz visszahúzódása után. Segítséget kértek a
megyei hatóságoktól, hogy küldjenek szakembereket a kár felmérésére. Kedden harmincnál több
személy, a községi önkormányzat, a
ravai és magyarzsákodi unitárius
egyházközségek tagjai, önkéntesei
vesznek részt a munkában Ravában
és Csöbben.

Nyárádremetét is elérte a víz

Erdőszentgyörgyön szombat éjszaka, vasárnap és hétfőn is dolgoztak a kárelhárításon
Fotó: Tar András

A napok óta tartó csapadékos idő
és a hirtelen lezúduló hatalmas vízmennyiség a Felső-Nyárád mentén
is okozott kisebb-nagyobb áradásokat, hétfőn Nyárádremetét, Nyárádköszvényest és Mikházát öntötte el
a víz. Az esetre holnapi lapszámunkban visszatérünk.

Ravában egy házat lakhatatlanná tett az ár, munkagépeket, állatokat, méhkaptárakat, takarmányt sodort el

Fotó: facebook.com/Andrási Benedek
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Változatlanul gyorsan
terjed a fertőzés Ukrajnában

Ismét indít járatokat az Austrian Airlines

Ismét indít járatokat az Austrian Airlines,
a német Lufthansa leányvállalataként
működő osztrák légitársaság első járata
a koronavírus-járvány miatti leállást követően hétfő reggel szállt fel Münchenbe.

A Bécs-Schwechati nemzetközi repülőtéren
reggel 5 óra 30 perckor a légitársaság dolgozóinak százai üdvrivalgással és tapssal köszöntötték
az első járat indulását. Alexis von Hoensbroech,
az Austrian Airlines vezérigazgatója „történelminek” nevezte az újraindulás napját, azt követően,
hogy a légitársaság a koronavírus-járvány miatt
csaknem 90 napon át szüneteltette járatait. Arról
is beszélt, hogy a légitársaság júniusban kapacitásának öt százalékát használja csak ki, több mint
30 célállomásra szállítva utasokat. Hozzátette
ugyanakkor, hogy azokra a helyekre, ahova korábban naponta több járat is indult, még csak heti
egy-három alkalommal közlekedik majd repülőgép.
A tervek szerint júliusban már járataik legalább
20-30 százalékát elindítják, és év végéig a remények szerint elérik az 50 százalékot. A tengerentúli repülés július elsején indul majd, az első járat
New Yorkba közlekedik, de Washingtonba, Chicagóba, Bangkokba is heti három alkalommal indítanak majd járatokat.
A vezérigazgató szerint az emberek régi utazási kedve hamarosan visszatérhet, ugyanis
mostanáig a járatok 70 százalékára történt foglalás.
A Bécs-Schwechati nemzetközi repülőtéren és
a repülőgépeken fokozott biztonsági intézkedéseket vezettek be, így az utazás idején a legtöbb
esetben kötelező a szájmaszk viselése hatévesnél idősebbeknek. A
járatokon korszerű klímaberendezés gondoskodik a légcseréről, illetve a
vírusok kiszűréséről. A
repülőtéri autóbuszokon
csak
meghatározott
számú utas utazhat, a repülőtereken pedig köte- Forrás: CH-Aviation

lező a legalább egy méter távolság betartása, valamint a szájmaszk viselése.
Sebastian Kurz kancellár nemrég jelentette be,
hogy 600 millió eurós segélycsomagot hoztak
létre az Austrian Airlines talpra állítására. Ebből
150 millió eurót az osztrák állam biztosít, a
Lufthansa további 150 millió euróval járul hozzá
leányvállalata megmentéséhez, emellett a cég
300 millió euró államilag garantált hitelt kap az
osztrák bankoktól.
Közben Ausztriában hétfőtől enyhítettek a
szájmaszkviselés szabályain. Már csak a tömegközlekedési eszközökön, az egészségügyi intézményekben és a gyógyszertárakban lesz kötelező
a szájmaszk, valamint olyan szolgáltatások
igénybe vételekor, ahol nincs lehetőség az egyméteres távolság betartására, mint például a fodrászatokban.
A vendéglátásban is történtek enyhítések, így
az éttermek a jelenlegi 23 óra helyett éjjel egy
óráig is nyitva tarthatnak. Az asztalok között továbbra is legalább egy méter távolságnak kell
lennie, egy asztalnál viszont négynél többen is ülhetnek.
Kongresszusok, illetve vásárok megtartására is
van lehetőség már Ausztriában, a rendezvényekhez azonban hivatalos jóváhagyás kell, és a kérelemhez csatolni kell az úgynevezett „Covid–19megelőzési koncepciót”.
Ausztriában 17 042 ember koronavírustesztje
lett pozitív, közülük 16 059-en már meggyógyultak. Jelenleg 373 aktív beteget tartanak nyilván.
A koronavírus okozta megbetegedés szövődményeibe 677-en haltak bele. (MTI)

Iskola elleni támadást akadályozott meg
Volgográdban az FSZB

Őrizetbe vettek az orosz hatóságok egy 15 éves fiút, aki
robbantásos merényletet tervezett egy volgográdi iskola
ellen – közölte hétfőn a Szövetségi Biztonsági Szolgálat
(FSZB).

Az orosz Nyomozó Bizottság
(SZK) szerint a gyanúsítottnak lehettek cinkosai. A tanulótól egy
házi készítésű robbanószerkezetet,
továbbiak előállításához szükséges
alkatrészeket, vágófegyvert és 64
Molotov-koktélt foglaltak le.
A fiú azt állította, hogy üres telkeken akart elszórakozni a készítményeivel, a nyomozás azonban azt
feltételezi, hogy egy iskolai alkalmazottal és egy tanulóval kapcsolatos személyes konfliktusát készült
erőszakkal „rendezni”.
Április 22-én a szibériai Tyumeny megyében vettek őrizetbe egy
18 éves tanulót, aki szintén iskola
ellen szándékozott fegyveres támadást elkövetni. A gyanúsítottól egy
vadászpuskát, lőszert, két vadászkést, ammónium-nitrátot, kommunikációs eszközöket és az
internetről letöltött bombakészítési
útmutatókat foglaltak le. A bűncselekmény elkövetésének szándékát
mind az őrizetbe vett tizenéves,
mind szemtanúk megerősítették.
Április 16-án az ugyancsak szibériai Krasznojarszkban fogtak el
egy iskolai ámokfutásra készülő,
2006-os születésű fiatalt. Tőle egy
lefűrészelt csövű vadászpuskát, lőszert és több saját készítésű csőbombát vettek el. A naplójában
megtalálták a tervezett támadás tervét.
Nyikolaj Patrusev, az orosz biztonsági tanács titkára április 10-én
az Uráli Szövetségi Körzet vezetőivel folytatott videokonferencián kijelentette, hogy a biztonsági

szervek egyedül abban a régióban
három iskolai ámokfutást akadályoztak meg 2019 folyamán. Beszámolója szerint a kamaszok arra
készültek, hogy fegyverrel és saját
készítésű bombákkal támadjanak
osztálytársaikra és tanáraikra.
„A fiatalkorúak deviáns magatartásához hozzájárul a kábítószer-fogyasztásnak, az öngyilkosságnak és
a bűnözői szubkultúrának a közösségi médiában zajló propagálása” –
mondta Patrusev.
Mint mondta, a fiatalok körében
emiatt „fokozott érdeklődés” alakul
ki a „schoolshooting” (iskolai lövöldözés) és a Columbine iránt. A
tisztségviselő, aki korábban volt az
orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat igazgatója is, ezzel a Colorado
állambeli Columbine középiskolájában 1999. április 21-én történt
ámokfutásra utalt, amikor két tizenéves lőfegyverrel, kézigránátokkal
és plasztikbombákkal 13 embert ölt
meg, majd öngyilkosságot követett
el. Patrusev arról is szólt, hogy felerősödött az Oroszország elleni „információs agresszió”, amelynek
célja a radikális eszmék és a terrorizmus dicsőítése és a társadalom
szétszakítása. Elismerte, hogy a vagyoni rétegződés, a korrupció, az
igazságtalanság, az életszínvonalcsökkenés és a munkanélküliség
növeli az elégedetlenséget a fiatalok
körében. Szavai szerint az államnak
ezzel kapcsolatban nemcsak a korosztály megvédése a feladata,
hanem erkölcsi értékrendjének alakítása is.
Az FSZB március 23-án is egy
iskolai ámokfutás megakadályozásáról számolt be. Akkor a szolgálat
a távol-keleti Szahalin szigetén vett
őrizetbe egy 2002-es és egy 2003as születésű tanulót, akiket azzal is
megvádoltak, hogy terrorizmusra,

Ukrajnában továbbra sem mutat
számottevő lassulást a koronavírus-fertőzés terjedése, az elmúlt
napban 656 új fertőzöttet azonosítottak. Közben hétfőtől újraindul néhány nemzetközi légi járat
– számoltak be hétfőn a helyi híradások.

Az országban az új esetekkel 31 810re emelkedett az eddig azonosított fertőzöttek száma – közölte az ukrán
egészségügyi minisztérium. A halálos
áldozatok száma az előző nap elhunyt
12 beteggel 901-re emelkedett, miközben eddig 14 253-an gyógyultak meg,
közülük 171-en az elmúlt napban.
A legtöbb új fertőzöttet ismét a nyugati országrészben lévő Lviv megyéből
jelentették, 136-ot, a második legtöbbet
pedig a fővárosból, Kijevből, 53-at, a
harmadik helyre pedig 43 új fertőzéses
esettel Kárpátalja került a statisztikában.
Halálesetből Lviv megyében három,
Kijevben és Kárpátalján egyaránt kettő
volt az elmúlt napban.
Az azonosított fertőzöttek számában
Kijev már utolérte a járvány kezdete óta
a legfertőzöttebbként számontartott régiót, a romániai határ mentén lévő
Csernyivci megyét, ahol eddig 3959 beteget regisztráltak, a fővárosban pedig
számuk mostanra elérte a 3957-et. Lviv
e tekintetben a harmadik helyen áll
2933 azonosított fertőzöttel.
A legtöbb haláleset eddig Csernyivci
megyében történt – 165, míg Liv megyében 95, Ivano-Frankivszkban 91 és
Kijevben 90 Covid–19-beteg vesztette
életét.
Kárpátalján eddig 1680 fertőzöttet
azonosítottak, közülük 42-en haltak

valamint tömeggyilkosságra és öngyilkosság elkövetésére buzdítottak
az interneten. Akkor egy lefűrészelt
csövű vadászfegyvert, hozzá való
lőszert, egy ipari detonátort, feltételezhetően házi készítésű robbanószerkezeteket, robbanóanyagokat,
kommunikációs eszközöket és egy
naplót foglaltak le, benne az iskola
elleni fegyveres támadás tervével.
Február 26-án a Volga-parti Szaratovban két 2005-ös születésű fiút
vettek őrizetbe, akik beismerték,
hogy mintegy 40 ember meggyilkolására készültek egy iskolában. Az
FSZB szerint mindketten tömeggyilkos ideológiákat propagáló internetes csoportok tagjai voltak.
Egy héttel korábban az FSZB a
Krím félszigeti Kercs városából
számolt be két tizenéves őrizetbe
vételéről, akik oktatási intézményekben készültek „terrorcselekményeket”
elkövetni. A fiúk
szélsőséges ideológiáknak és annak
a Vlagyiszlav Roszljakovnak a követői voltak, aki 2018 októberében
egy kercsi műszaki iskolában 15 tanulót és öt felnőttet lőtt agyon. A támadó, aki a helyszínen öngyilkosságot követett el, 18 éves volt. A
februárban elfogott két kercsi gyanúsított lakóhelyén roncsoló elemekkel megtöltött, házi készítésű
robbanószerkezeteket és előállításukra alkalmas anyagokat foglaltak
le. Az FSZB szerint a pokolgépek
hatását háziállatokon próbálták ki.
A szolgálat közölte akkor, hogy
az egyik gyanúsítottal 2018 novemberében „megelőző beszélgetést”
folytattak, miután a közösségi médiában a Roszljakov ámokfutását
helyeslő kijelentéseket posztolt. Ez
azonban hatástalan maradt, mert a
fiú belépett egy internetes neonáci
csoportba, amelynek előzőleg
Roszljakov is tagja volt. (MTI)
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bele a betegségbe és 686-an győzték le
a kórt. Makszim Sztepanov egészségügyi miniszter szokásos napi tájékoztatóján hozzáfűzte, hogy az egészségügyi
alkalmazottak körében eddig 5537-en
kapták el a vírust, közülük előző nap
43-an.
Vasárnap országosan 129 beteget kellett kórházba szállítani. A tárcavezető elmondta még, hogy az elmúlt napban 10
236 tesztet végeztek el az országban,
ebből 7950 PCR-tesztet és 2286 antitestszűrést. A Hromadske televíziónak a
kijevi Boriszpil nemzetköri repülőtéren
készült riportja szerint onnan hétfőn 15
menetrend szerinti járat indulása, illetve
érkezése volt várható, közülük négy
nemzetközi viszonylatban.
Az Ukrajinszka Pravda beszámolója
szerint charterjárat indul diákok számára Indiába, valamint többen készülnek minszki átszállással Finnországba
munkavállalás céljából, ahol viszont
kéthetes karanténba kell majd vonulniuk az Ukrajnából érkezőknek.
Egyelőre még bizonytalan, mely országokkal indítja újra Ukrajna és mikortól a menetrend szerint légi
utasszállítást, ez ugyanis függ a turizmusra vonatkozó kölcsönös határnyitástól is, amely viszonossági alapon
működik. Az egészségügyi miniszter
előző nap csak arról beszélt, hogy nem
kell majd karanténba vonulniuk Ukrajnában azoknak a külföldieknek, akik
olyan országból érkeznek, ahol a fertőzöttek száma nem haladja meg a 100
ezer lakosonkénti 40-et, ugyanakkor
minden beutazónak kötelezően egészségbiztosítással kell rendelkeznie
Covid–19-betegség kezelésére vonatkozóan. (MTI)

A német utazási irodák már
10 milliárd euró
bevételkiesésnél tartanak

Az európai országokra vonatkozó utazási korlátozások
feloldásával már indulhat
ugyan az üdülési szezon Németországban, a turisztikai
ágazat szakmai képviseleti
szervezete, a DRV azonban
az Európán kívüli kedvelt
nyaralási célpontokra vonatkozó korlátozások mihamarabbi feloldását is sürgeti az
eddig 10 milliárd euró bevételkiesés megduplázódásának elkerülése érdekében.

A német külügyminisztérium
honlapjáról hétfőn eltávolították
26 európai országra vonatkozóan
az „utazási figyelmeztetéseket”. A
26 ország közé tartoznak az EU-s
tagállamok, kivéve Spanyolországot, Svédországot és Finnországot,
mert ezekben az országokban még
beutazási korlátozások vannak érvényben. Az uniós társországok
mellett Izland, Liechtenstein és
Svájc is lekerült a listáról. Ezzel
együtt megszűntek a határellenőrzések is a szomszédos országokkal.
Az európai célországokra felol-

dott utazási tilalomnak köszönhetően a „startvonalra állt az üdülési
szezon” Németországban, Norbert
Fiebig, a német a DRV (Deutscher
Reiseverband) elnökének megfogalmazása szerint. Az irodák megfeszített erővel dolgoznak kínálatuk frissítésén. – Főként belföldi
célpontok iránt tapasztalunk növekvő érdeklődést és elsősorban
szárazföldi megközelítéssel, de
már a Földközi-tenger felé is megindult a forgalom – mondta.
A DRV kimutatásai alapján
március végétől június elejéig az
utazási irodák 10,8 milliárd euró
bevételkiesést szenvedtek el.
„Amennyiben fennmarad az utazási korlátozás az olyan kedvelt
Európán kívüli üdülési célországokra, mint Törökország vagy
Egyiptom és Tunézia, a bevételkiesés július és augusztus folyamán
akár további 9 milliárd euróval is
emelkedhet. Augusztus végéig
tehát akár 20 milliárd euróra is
rúghat a német turisztikai irodák
és utazásszervezők bevételkiesése” – mondta a szervezet elnöke.
(MTI)

Forrás: Start Utazás

10 NÉPÚJSÁG___________________________________________________ MAGAZIN ________________________________________________ 2020.június16.,kedd
Esterházy Péterről készült
fotókat, dokumentumokat
gyűjtenek

Esterházy Péterről készült
fotókat, dokumentumokat
gyűjt az Esterházy Péter és
Gitta Könyvtárat kezelő
Evangélikus Országos Gyűjtemény – közölte az intézmény hétfőn az MTI-vel.

A felhívás szerint várják a
2016-ban elhunyt Kossuth-díjas
íróról – például dedikálások alkalmával – készült fényképeket, illetve a könyvbejegyzésekről,
dedikációkról készült fotókat.
Emellett küldhetők az Esterházy Péterrel való találkozásokról
szóló, legfeljebb háromezer karakteres szöveges beszámolók is.
A fényképeket, dokumentumokat az eogy@lutheran.hu címre
várják, a gyűjtésnek határideje
nincs, egy ember több fotót, dokumentumot is küldhet. A beérkezett
anyagokat folyamatosan közzéteszik a gyűjtemény honlapján,
nyomtatásban azonban csak a tulajdonos engedélyével közlik.
Zászkaliczky Zsuzsanna, a
könyvtár egyik kurátora az MTI-

nek elmondta: a virtuális gyűjtemény létrehozásának célja, hogy
megörökítsék és hozzáférhetővé
tegyék az író és olvasói személyes
kapcsolatának dokumentumait.
Az evangélikus egyház áprilisban jelentette be, hogy az Esterházy család neki ajándékozta az
író és felesége közös családi
könyvtárát.
A kurátor tájékoztatása szerint a
15 ezer kötetes gyűjtemény jelenleg az Északi Evangélikus Egyházkerület székházában van, ahol
feldolgozzák. Ez a munka várhatóan másfél-két évig tart, ezt követően kerül a könyvtár a végleges
helyére, az evangélikus egyház
budapesti, Üllői úti székházába,
ahol a kutatók és az olvasók is
hozzáférhetnek majd.
Zászkaliczky Zsuzsanna megjegyezte: a gyűjtemény folyamatosan bővül majd, igyekeznek
összegyűjteni Esterházy Péter valamennyi eddig kiadott és a jövőben megjelenő, idegen nyelvre
fordított műveit is.

Amerikai tüntetések

Barbra Streisand Disney-részvényeket
ajándékozott George Floyd lányának

Barbra Streisand amerikai
színész-énekesnő
Disneyrészvényeket ajándékozott
George Floyd lányának, Gianna Floydnak.

A rendőri intézkedés közben
meghalt afroamerikai George Floyd
hatéves kislánya a hétvégén osztott meg egy posztot Instagram-oldalán.
A képen egy levelet és bizonylatot tart a kezében, a képaláírásban
pedig a színész-énekesnőnek mond
köszönetet azért, amiért Disneyrészvényes lehet – írja a The Hollywood Reporter.
Azt nem tudni, pontosan mennyi
részvényről van szó, de a piac pénteki zárása szerint a Disney-részvények egyenkénti értéke jelenleg
115,49 dollár.
Nemrég Kanye West hozott létre
Gianna számára egy alapot, mely
teljes mértékben fedezheti oktatásának költségeit. Az elmúlt héten a
Texasi Déli Egyetem jelentette be,
hogy teljes ösztöndíjat biztosít a

II. Lipót szobrait távolították el
a hét végén Belgiumban

A belga gyarmati múlt ellentmondásos alakjának számító
egykori uralkodó, II. Lipót
szobrait távolították el a hét
végén két belgiumi városból.
A Halle közparkjában álló
szobrot azt követően szállították el, hogy megrongálták
és ledöntötték. Mons egyetemének vezetősége pedig a
tanárok, diákok és a látogatók érzékenységére hivatkozva helyezte raktárba az
egykori uralkodó szobrát.

A Le Soir című francia nyelvű
belga napilap arról tájékozatott,
hogy a Brüsszeltől mintegy 15 kilométerre található Halle városának
parkjában
ismeretlenek
festékkel öntötték le, majd ledöntötték II. Lipót mellszobrát a hét
végén.
Az önkormányzat közleményében sajnálatát fejezte ki a történtek
miatt, és úgy döntött, a további
pusztítás elkerülése érdekében ideiglenesen eltávolítja a korábbi uralkodót ábrázoló alkotást. Azt
közölték, egyelőre nem világos,
hogy kik az elkövetők, és az sem,
hogy a vandalizmus a faji egyenlőtlenségről szóló vitában gyökerezik-e. Az önkormányzat nem
tervezi a szobor végleges eltávolítását, úgy gondolja ugyanis, hogy
„nem visz előre a múlt elkendőForrás: Híradó.hu

zése” – közölték. A The Brussels
Times című angol nyelvű belga
hírportál beszámolója szerint a délbelgiumi Mons egyetemén található egykori uralkodót ábrázoló
szobrot csaknem húsz éve egy ritkán látogatott teremben helyzeték
el, „tudván, hogy az uralkodó látványa kellemetlen érzéseket válthat ki a hallgatók és a látogatók
körében”.
Végleges elszállításáról azt követően döntött az intézmény vezetősége, hogy hallgatók és diákok
egy csoportja írásban követelte a
szobor eltávolítását. Indoklásukban
a kérvényezők a gyarmati múlttal
összefüggő esetleges érzékenységre hivatkoztak.
Az elmúlt hetekben és hónapokban több, II. Lipótot ábrázoló köztéri alkotást is megrongáltak
belgiumi városokban. A Brüsszel
belvárosában található királyi palota szomszédságában festékkel
öntötték le az egykori király lovasszobrát, talapzatát rasszizmusellenes feliratokkal látták el.
Ismeretlenek rongálták meg az
egykori uralkodó által alapított tervureni Afrika-múzeum kertjében
álló szobrot is. Az észak-belgiumi
Antwerpen Ekeren nevű városrészében álló szobrot felgyújtották,
miután vörös festékkel lelocsolták.
Ezt az alkotást múlt kedden resta-

urálásra elszállították. A korábbi
uralkodó Gentben található mellszobrát szintén vörös festékkel öntötték le, és ráírták, hogy „Nem
kapok levegőt”, az afroamerikai
George Floyd rendőri erőszak nyomán Minneapolisban május végén
bekövetkezett halálára utalva.
Belgiumban több szervezet, valamint parlamenti pártok nemrégiben az ország történelmének
felülvizsgálatát kezdeményezték.
Többek a gyarmati múltra emlékeztető utcanevek megváltoztatását,
a
köztéri
alkotások
eltávolítását szorgalmazzák. A kezdeményezők érthetetlennek tartják,
hogy „II. Lipótot továbbra is tisztelet övezi mindazok után, amit a
kongói nép ellen elkövetett”.
Az 1865 és 1909 között uralkodó II. Lipót személyes birodalmat épített ki Közép-Afrikában, a
Kongó folyó vidékén. A terület
Kongó szabadállam néven 1885től két évtizedig személyes tulajdonát képezte. Ő maga nem járt
Kongóban, de ügynökei olyan kegyetlenül bántak a bennszülöttekkel, hogy 1908-ban a belga
kormány átvette tőle a gyarmat
igazgatását. Fennhatósága alatt
becslések szerint 10-15 millió kongói vesztette életét. A terület 1960.
július 1-jén nyerte el függetlenségét. (MTI)

lánynak, amennyiben továbbtanulásakor ezt az intézményt választja.
A GoFundMe közösségi finanszírozással foglalkozó oldal emellett több mint 2,1 millió dollárt
gyűjtött a lány javára.
Május 25-én Minneapolisban
négy rendőr igazoltatta a 46 éves afroamerikai George Floydot. A férfit

az úttestre szorították és megbilincselték, majd az egyik rendőr a nyakára térdelt. Az áldozat levegőért
könyörgött. A halottkém jelentése
szerint Floyd az ötödik percben
meghalt.
Az eset hetek óta tartó tiltakozáshullámot váltott ki az Egyesült Államokban és világszerte. (MTI,
fotó: Today Show)

Megint változott az új Bondfilm bemutatásának ideje

Megint változott az új James
Bond-film
bemutatásának
ideje, most öt nappal előbbre
hozták. Számos más nagy
költségvetésű amerikai film
debütálásának dátuma is módosult.

A Variety című filmes lap számolt be arról, hogy a Nincs idő
meghalni bemutatójának napja
Észak-Amerikában november 20án lesz, ezt a film hivatalos Twitteroldalán fedezték fel.
Eddig kétszer változott a bemutatás napja: eredetileg április 10-én
láthatták volna a mozinézők, de a
világjárvány miatt november 25-re
halasztották, ez került most öt nappal korábbra.
A Bond-filmet így egyszerre kez-

dik vetíteni a Pixar Lelki ismeretek
című produkciójával az amerikai
hálaadásnap előtti hétvégén, amikor
rendszerint kiemelkedő a mozik látogatottsága.
A Lelki ismereteket június 19-én
mutatták volna be, de még tavasszal
kijelölték az első vetítés új őszi dátumát, november 20-át.
A Bond-filmet azt követően hozták váratlanul előbbre, hogy a Warner Bros. stúdió péntek éjjel két
héttel későbbre, július 31-re tolta
Chistopher Nolan új akcióthrillere,
a Tenet bemutatását.
A DC képregényfilmje, a Wonder
Woman 1984 debütálása augusztus
14-ről október 2-ára, a negyedik
Mátrix-film 2022. április elsejére
csúszott. (MTI)

Először közelítette meg a Napot
a Solar Orbiter (SolO) európai
űrszonda

Először haladt el a Naphoz
közel, mintegy 77 millió kilométeres távolságban hétfőn a
Solar Orbiter (SolO) európai
űrszonda.

A misszió feladata, hogy új információkkal segítse a Nap dinamikájának megértését. A perihélion,
vagyis röppályájának a Naphoz legközelebb eső része a szondát a Vénusz és a Merkúr között vezeti el. A
következő években ennél is közelebb kerül, akár 43 millió kilométerre is megközelíti a csillagot.
A Föld átlagosan 149 millió kilométer távolságra kering a Nap
körül.
Az Európai Űrügynökség (ESA)
által februárban útnak indított
szonda missziója első négy hónapjában hosszú ellenőrzésen esett át.
A mérnökök átvizsgálták a SolO
rendszerét és beüzemelték tíz tudományos műszerét. Még egy évre
van szükség ahhoz, hogy minden
rutinszerűen működjön a szondán,
magnetométere (MAG) viszont már
működésbe lépett. Ez a műszer érzékeli a napszél – a Napból érkező,
elektromosan töltött részecskék –

mágneses mezőit. Már most rögzíti
a Nap koronális tömegkilökődéseinek hatására keletkező zavarokat.
Tim Horbury, a MAG-ot fejlesztő kutatócsoport vezetője, az
Imperial College London kutatója
elmondta, hogy már február 24-én
bekapcsolták a műszert. A korai
kezdet lehetővé teszi azt is, hogy a
londoni tudóscsoport tandemméréseket végezzen az ESA BepiColombo
nevű
missziójának
magnetométere segítségével. Ez
utóbbi szonda a Merkúr felé tartó
útján áprilisban még egyszer megközelítette a Földet. A két misszió
így egymáshoz viszonylagos közelségben tudta érzékelni a napszelet.
A SolO egyik következő fontos
eseménye december végén a Vénusz melletti elröpülése lesz, amely
a Nap irányába való továbbhaladását segíti. Mintegy 500 ezer kilométerre fog elhaladni a bolygó felszíne
felett.
A misszió teljes tudományos szakasza 2021-ben kezdődik, amikor a
SolO mind a tíz műszere megkezdi
megfigyeléseit. (MTI)
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Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.

Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással.
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás.

Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal
a 0799-998-899-es telefonszámot. (sz.-I)

A MAROSVÁSÁRHELYI ERDÉSZETI HIVATAL

tűzifát értékesít a lakosság számára Koronka térségében
146,9 lej/űrköbméter áron.

Érdeklődni a 0742-002-473, 0745-100-003-as telefonszámon
munkanapokon 8-16 óra között. (22116)

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

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379638. (sz.-I)

AMAROSVÁSÁRHELYIREFORMÁTUSTEMETŐteljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(20875-I)

HENI MED CENTER – INGYENES ORVOSI KIVIZSGÁLÁS
KÜLDŐPAPÍRRAL: reumatológia (gerincfájás, térd-, váll- és csípőpanaszok); belgyógyászat. KEDVEZMÉNYES ÁRAK: bőrgyógyászat; neurológia; ultrahangos kivizsgálás; allergológia; immunológia;
doppleres ultrahangvizsgálat. Tel.: 0770-310-944. Cím: Pr. Dr. Ghe.
Marinescu u. 47/3. szám (November 7.). (64799-I)

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

A 8. SICULUS zenei fesztivál versenyfelhívása

A Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont
2020-ban is meghirdeti a SICULUS fesztivál versenyfelhívását, az erdélyi zenekarok seregszemléjét. A Székelyudvarhely múltjához is tartozó zenei fesztivál célja:
fórumot teremteni a saját szerzeményt magyar nyelven
előadó hazai zenekarok felkarolására.
Az előző kétévi tapasztalatokból és a sikerből kiindulva
továbbra is fontosnak tartjuk egy olyan nyilvános fórum
folyamatos fenntartását, amely a jelen pillanatban külföldi
rendezvényekre kényszerült zenészeinknek, énekeseinknek mérföldkő, számukra itthon biztosítana elismerést, s
amely a saját szerzeményt, az egyéni zenei produkciót részesíti előnyben.
A 8. SICULUS fesztivál időpontját egyelőre augusztus
28–30. közöttre tervezzük, a versenyprogram továbbra is
kétfordulós. Az első fordulóban rock, pop-rock, hard rock,
folk-rock, alter-rock, metal, funky, hiphop stb. zenei stílusok valamelyikét játszó zenekarok vagy szólóénekesek
két saját magyar nyelvű dallal vagy zenei szerzeménnyel
nevezhetnek be interneten.
A fesztiválra való benevezés kritériumai:
1. két dal demófelvétele, esetleg YouTube-link feltöltése
2. a benevezési lap kitöltése
3. a magyar nyelvű dalszövegek feltöltése
A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok
tartalmáért a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ELADÓ hozzáférhető áron nagyon jó
állapotban levő Skoda Octavia 1,9
TDI, gyártási év 2007. Tel. 0745-068121. (7713-I)

KERTÉSZETI munkát vállalunk:
fűnyírás, permetezés, metszés… Tel.
0747-634-747. (7765-I)

ELADÓK 14 hetes malacok, süldők.
Eladó kétszemélyes Papuc Dacia.
Tel. 0728-971-777. (7750-I)

MINDENFÉLE

TETŐFEDÉS bármilyen cseréppel,
javítások,
csatorna,
lefolyó,
szigetelés, manzárdolás. Tel. 0736682-080. (7659)
VÁLLALUNK cserépforgatást, tetőjavítást, tetőkészítést Lindab lemezzel és
bármilyen más munkát. Nyugdíjasoknak
15% kedvezmény. Tel. 0758-199-531,
Jani. (7663)
FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel, külföldre is, valamint törmelékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(6059-I)
VÁLLALOK szobafestést, csempézést, gipszkartonszerelést stb. Tel.
0749-564-921, 0771-393-848. (7682I)

ÖNKISZOLGÁLÓÉLELMISZERÜZLETBEMarosvásárhelyen
ELÁRUSÍTÓNŐKET alkalmazunk, akár 50 év felettieket is. Tel.
0722-404-679. (20112-I)

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

AmarosvásárhelyiSTUDIUM–PROSPEROALAPÍTVÁNY 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: 0730-627439. (sz.-I)

ÉPÍTŐCÉG 15%-os kedvezménnyel vállal háztetőkészítést, tetőfedést Lindab cserépből, cserépforgatást, külső és belső munkálatokat,
javítást, kerítés- és kapukészítést, bontást is. Tel. 0747-634-747.
(7448-I)

KÉSZÍTÜNK háztetőt cserépből vagy
Lindab lemezből, teraszt fából stb.
Tel. 0745-680-818, Csaba. (7731-I)
FESTÉST, kőművesmunkát vállalok. Tel.
0757-857-944. (7763)

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

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

4. egy nagy felbontású zenekari fotó jpg formátumban
való feltöltése
5. szándéknyilatkozat kiöltése az augusztus 28–30. között
zajló fesztivál versenyprogramján való részvételről.
Jelentkezésihatáridő:2020.július20.,16óra.
Onlineregisztráció:http://siculusfestival.hargitamegye.ro
A benevezők felvételeit szakmai zsűri bírálja el. A nyerteseket meghívjuk a Székelyudvarhelyen augusztus 2830. között megtartandó fesztivál döntőjére. A második
fordulóba jutók számára a fesztivál programjain való részvétel ingyenes, a bejelentkezés díjmentes. A döntőbe került zenekaroktól három zenekari vagy szólóénekesi
produkciót kérünk, önmaguk bemutatásával. Minden zenekarnak max. 15 perc és maximum három dal műsoridő
áll a rendelkezésére. A produkciók után a zsűri röviden
szakmailag értékeli a versenyzők teljesítményét. 1000
euró értékű fesztiváldíjjal, további értékes nyereményekkel, valamint más fesztiválokon való bemutatkozási lehetőségekkel jutalmazzuk a nyerteseket.
A SICULUS fesztivál szervezője: Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont és Hargita Megye Tanácsa,
társszervezője: Udvarhelyszéki Ifjúsági Egyeztető Tanács.
Partnerek: Székelyudvarhely Város Polgármesteri Hivatala, Székelyudvarhely Művelődési Háza. (közlemény)

ADÁSVÉTEL

VILLANYSZERELÉSIANYAGOKAT FORGALMAZÓ KFT. alkalmaz ELADÁSI ÜGYNÖKÖT, SOFŐRT. Tel. 0734-123-877.
(64804-I)
ATORDAICÉGalkalmaz ÁLLATGONDOZÓT teljes ellátással.
Érdeklődni a 0744-624-809-es telefonszámon. (22118-I)

11

BÁRMILYEN tetőfedést, kisebb javítást, szigetelést vállalunk. Tel. 0735288-473, Misi. (7639-I)
VÁLLALUNK: tetőkészítést, -javítást, festést, szigetelést, csatorna-,
teraszkészítést stb. Tel. 0759-467356. (7632-I)
VÁLLALUNK
tetőfedést,
cserépforgatást,
bármilyen
kisebb
javítást, festést, vakolást, szigetelést,
ácsmunkát.
Saját
anyagunkkal
dolgozunk.
Nyugdíjasoknak 18%
kedvezmény. Tel. 0752-828-789, 0790081-572. (7469)

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

MEGEMLÉKEZÉS

A múltba nézve valami fáj,
valakit keresünk, aki nincs
már. Arany volt a kezed,
munka az életed, Isten hívott,
mert szeretett. Megállt a

szíved, mely értünk dobogott,
megpihent a kéz, mely értünk
dolgozott.
Köszönjük, hogy velünk éltél

és minket szerettél.
Szemünkben
könnyel,
szívünkben örök fájdalommal
emlékezünk június 16-án a
marosugrai SZÉKELY szül.
SZAKÁCS ROZÁLIÁRA ha-

lálának első évfordulóján.
Emléke
legyen
áldott,
nyugalma csendes!
Szerettei:
lánya,
unokái,
dédunokái és veje. (7743-I)

Szomorú szívvel emlékezünk
2019.
június
16-ára
ifj.
SZABADI VENCEL halálának
első évfordulóján, aki 63

évesen hunyt el. Emléke
felejthetetlen. Pihenjen békében!
Édesanyja, két fia, lánya,
unokája, testvére és családja.
I. Thes. 4:13,14. (7732)

Fájdalommal
emlékezünk
június 16-án a drága férjre,
édesapára,
nagyapára,
LÁSZLÓ KÁROLYRA (Kari)
halálának 6. évfordulóján.
Nyugodjon békében! Emléke
legyen
áldott,
nyugalma
csendes! Szerettei. (7742-I)

„A búcsúszó,
mit
nem
mondtál ki, elmaradt.
Elmentél,
de
szívünkben
örökké velünk maradsz.”
Fájdalommal
tele
szívvel
emlékezünk június 16-án
MOLNÁR
JÓZSEFRE,
az
IMATEX
volt
dolgozójára
halálának 13. évfordulóján.
Emlékét, jóságát szívünkben
megőrizzük. Bánatos lánya,
Ildikó, veje, Csaba, unokája,
Betike,
testvére,
Ica,
sógornője, Annuska, sógora,
Sándor. (7741-I)

Szomorúan és kegyelettel
emlékezünk június 16-án dr.
BARTHA
JÚLIA
(Jutka)
szovátai fogorvosnőre halálának hatodik évfordulóján.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Szerettei: dr.
Bartha András és családja.
(7698-I)

Pihenjetek csendesen a porló
hant alatt, mi szomorúan
őrizzük
édes
álmotokat.
Vigaszunk, hogy pihenni mi is
ide térünk, és az örök hazában
megint együtt leszünk. Mert a
halál után jön az örök élet, ott
majd vártok reánk, és mi
átölelünk titeket.
Fájdalommal
emlékezünk
drága szüleinkre, FEKETE
SÁRÁRA szül. Csiki halálának
20. és FEKETE GYULA I.-re
halálának 15. évfordulóján.
Emléküket őrzi három leányuk
és családjuk, unokáik és
dédunokáik. (7755-I)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagyapa, após, rokon és jó barát,
id. MÁTÉFI FERENC
életének 62. évében rövid szenvedés után elhunyt. Temetése június 16-án, kedden délután 2
órakor lesz a göcsi református
templomból, majd a göcsi református temetőben helyezzük örök
nyugalomra. Nyugodjon békében!
A gyászoló család. (7767-I)
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Hirdetőink figyelmébe!

Akoronavírus-fertőzésveszélymiattkialakultrendkívüli
egészségügyihelyzetrevalótekintettelfelhívjukhirdetőink
figyelmét,hogyhirdetéseketfeladhatnak
aszerkesztőségben
ésanepujsag.roweboldalonlevőonlinefelületen
is,vagybeküldhetike-mailen
areklam@e-nepujsag.rocímre.
Érdeklődni a 0265/268-854-es
vagy 0742-828-647-es telefonszámon,
9–14 óra között.

