
Tegnap délben közzétették az érettségi vizsga eredményeit.
A 2020. június-júliusi szesszióban a középiskolát záró vizs-
gára országos szinten 147.790-en jelentkeztek, akik közül
92.930-an érték el a hatos általánost, azaz a vizsgázók 62,9
százaléka érettségizett sikeresen. Maros megyében 4002 je-
lentkezőből 2.391-en tették le a vizsgát, ami 59,75 százalé-
kos átmenési arányt jelent.

Visszatérve az országos adatokhoz, a vizsgára jelentkezettek közül
85.140-en végezték az idén a középiskolát, 6.790-en a korábbi évjáratok
végzősei. Az idei végzősök 71,4 százalékos arányához képest a korábban
végzettek átmenési aránya 25 százalék.

Voltak, akik könnyűszerrel estek át az érettségin, ugyanis 232-en érték
el a 10-es általánost. Román nyelv és irodalomból 1.927-en vizsgáztak
tízesre, a választott tantárgyból 6.799-en. 

Csak a kórházban?

Az kétségtelen, hogy a járvány nagyon komoly gond, de még ez
sem jelenthet felhatalmazást a hatóságok képviselőinek a fenyegető-
zésre. Egy működő jogállamban a katasztrófavédelmi hatóság főnö-
kének illedelmesen jeleznék, hogy veheti a kalapját egy olyan
nyilatkozat után, miszerint ha nem ügyelünk, majd a kórházban ta-
lálkozunk, ahol a dokik fognak dönteni az életünkről.

Egyetérthetünk a számtalan életet megmentő rohammentő szolgá-
lat alapítójával abban, hogy a járványvédelmi szabályok be nem tar-
tása miatt van még mindig naponta több száz új fertőzöttje a
vírusnak. De ezért nem lehet minden felelősséget a lakosság nyakába
varrni, amikor a helyzet kezelésében illetékes, nem kevés adópénzből
eltartott állami hatóságok is jócskán követtek el emberéletekbe ke-
rülő hibákat.

Például az egyik legnagyobb fertőzési góc a Kárpátokon túl egyér-
telműen hibás döntések nyomán keletkezett, és nem kell adatelem-
zésben kiérdemelt doktori cím annak észrevételéhez sem, hogy a
fertőzöttek jelentős száma egészségügyi személyzet, vagy krónikus
betegség okán kezelésben részesülő páciens. Több száz ember életébe
kerülhetett tehát, hogy a rendszer nem volt felkészülve a kihívásra,
ráadásul még rossz döntések is fokozták a bajt. Az államtitkár szó-
fordulatával élve, nem kellene az ezért felelősökkel a bírósági tár-
gyalótermekben találkozni? Az ügyészek érdeklődését már
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Bodolai Gyöngyi

Augusztusban 
benépesedhet 
a Csűrszínház
A világjárvány miatt áprilisban beje-
lentették a mikházi Csűrszínház idei
programjainak törlését, mégis van re-
mény arra, hogy legalább egy része
megvalósuljon augusztusban – szá-
molt be lapunknak a Csűrszínházi
Egyesületet vezető Szélyes Ferenc
nyugalmazott színművész.
____________2.
A BBTE továbbra
is előkelő helyen 
a sanghaji listán
A június 29-én közzétett adatok tanú-
sága szerint a kolozsvári Babeş–Bo-
lyai Tudományegyetem (BBTE)
programjai révén megőrizte helyét a
világ legelismertebb egyetemei között
az egyik legrangosabb nemzetközi
rangsorolásban.
____________4.
Besúgással 
vádolják 
a jegybank elnökét
Az átvilágító bizottság már június első
felében meghozta az erről szóló dön-
tését. Megállapította, hogy Isărescu
együttműködött a Securitatéval, egy-
ben arra kérte a bukaresti ítélőtáblát,
állapítsa meg ezt a tényt, ugyanis a
román törvények szerint ez az átvilágí-
tási eljárás.
____________6.
Vitorlással át 
a Földközi-tengeren
Horgonyt bontottunk, és a Hargita
ismét kihajózott. Nem először, hiszen
a Harmony 47 márkájú és típusú túra-
vitorlás immár kétszer szelte át az At-
lanti-óceánt, a rajta lobogó székely
zászlót rongyosra tépdeste a szél.
Hosszú útjának utolsó szakaszához
ért, ezen szakasz megtételében se-
gédkezünk mi, marosvásárhelyi le-
génység. 
____________7.

Fotó: Nagy Tibor 

Benedek István

Érettségi eredmények óvás előtt

Megyénk a középmezőnyben 



Június 30-án Radnóton letartóztattak egy 69 éves férfit,
akire nemzetközi elfogatási parancs volt érvényben ember-
csempészet miatt. A férfit a spanyol hatóságok szeretnék
bíróság elé állítani. Június 29-én vizsgálati fogságba került
egy 19 éves fiatalember, akit azzal gyanúsítanak, hogy jú-
nius 27-én egy marosvásárhelyi ház udvarából ellopott egy
3000 lej értékű szerszámostáskát. Június 30-án a szervezett

bűnözést követő rendőrök 13 helyszínen tartottak házku-
tatást, többek között öt Maros megyei helyen, ugyanis ki-
derült, hogy az egyik gazdasági egység fiktív számlákat
adott ki nem létező cégeknek, ügyfeleknek. A számlákon
fűtő- és egészségügyi berendezések, építkezési anyagok
szerepeltek. Az okozott kár értéke 130.000 lej. A kivizsgá-
lás folytatódik.

A világjárvány miatt áprilisban bejelentették a
mikházi Csűrszínház idei programjainak törlését,
mégis van remény arra, hogy legalább egy része
megvalósuljon augusztusban – számolt be la-
punknak a Csűrszínházi Egyesületet vezető 
Szélyes Ferenc nyugalmazott színművész.

A koronavírus-járvány miatt április közepén az egye-
sület bejelentette az idei három hónapos nyári évad felfüg-
gesztését, a döntést számos tényező elemzése után hozták
meg. Az előrehaladott állapotban levő egyeztetéseket,
szerződéseket mind fel kellett bontani a hazai és külföldi
színházakkal. Mivel időközben lazítottak a hatóságok a
szigorításokon, úgy tűnik, augusztusban megnyithatják
a „csűrkaput” a közönség előtt. Arról már nem lehetett
szó, hogy júliusban is helyet foglalhassunk a nézőtéren,
ugyanis a legtöbb partner is megváltoztatta időközben
az idei programját – vázolta fel az előzményeket az
elnök.
Két komoly programot ígérnek

Szélyes Ferenc reméli, két komoly programra mégis
visszatérhet a közönség a Csűrszínházba: augusztus 1-jén
nyolcadszorra kerülne sor a Római Fesztiválra – ezt a
Maros Megyei Múzeum szervezi, a mikházi egyesület
partnerként vesz részt benne, helyszíneket biztosít és fel-
vállal bizonyos szervezési kérdéseket. A Hargita Megyei
Kulturális Központ a Kájoni-kiállítás nyitását ígérte a

fesztivál idején, a szervezőknek pedig el kell dönteniük,
hogy ennek a kolostortemplom vagy a Csűrszínház udvara
ad helyet, hiszen hatalmas pannókat kell kihelyezni. Fel-
lépne egy előadással a baróti Kájoni Consort régizene-
együttes is.

Nagyon remélik, hogy megvalósulhat a budapesti Ha-
gyományok Háza idei, második mikházi szabadegyeteme
is. Kelemen László főigazgatótól ígéretet kaptak rá. Augusz-
tus 14-16. között tehát műhelymunkákra, esti előadásokra,
zenei programokra, táncházba várják az érdeklődőket, min-
denkit, aki kíváncsi azokra az ágazatokra, amelyekről ke-
vesebbet és ritkábban beszél a nagyközönség.

Sajnálatos módon elmaradt a gyermeknapra tervezett
program és a Csűrszínházi Napok háromnapos színházi so-
rozata, amelyre kiállításokkal és hat darabbal készültek.
Jövőre terveznek 

A júniusi előadások tervét azonban nem vetették sutba,
úgy egyeztek meg az érintett színházakkal és együttesek-
kel, hogy a programot érintetlenül átteszik a következő
évre, majd januárban újratárgyalják a szerződési feltétele-
ket, lehetőségeket, és reménykednek, hogy nem kell vál-
toztatni rajtuk.

A Csűrszínház igyekezett minden évben előállítani és
bemutatni egy saját alkotást is, ez elmarad, de van egy el-
képzelésük, amit remélhetőleg hamar tisztázni tudnak az
érintett színházzal. Egyelőre nem árult el erről részleteket
Szélyes Ferenc, de megígérte: sajtótájékoztatón fog beszá-
molni róla a maga idejében.

Ma ANNAMÁRIA, 
TIHAMÉR, 
holnap OTTÓ napja.
OTTÓ: több germán név be-
céző alakjából önállósult. 

IDŐJÁRÁS
Többnyire napos idő
Hőmérséklet:
max.280C
min.130C

Idén hat színházi előadás lett volna – remélhetőleg egy év múlva láthatja azokat a közönség (Fotó: facebook.com/Csűrszínház)

Gligor Róbert László

Harminc üzleti tervet támogatnak 
Európai uniós projekt keretében (POCU) 25 ezer euró ér-
tékben 30 üzleti terv kivitelezését támogatják Kerelőszent-
pál községben. A magánszemélyek, vállalkozók által
benyújtott üzleti tervek kivitelezéséhez a polgármesteri hi-
vatal, a búzásbesenyői általános iskola és a szentpáli hu-
mánerőforrás-központ is társul. A vállalkozókat nemcsak
pénzzel, hanem szakmai tanácsokkal is támogatják. A ter-
vek között vannak: közélelmezési egységek létrehozása,
szerszámkölcsönző, autószerviz és -kozmetika működte-
tése, fémforgácsolás, fafeldolgozás, művészeti, fotó-,
videó- és zenei szolgáltatások stb. 

Barangoló – könyvbemutató 
Július 1-jén, szerdán 18 órától a marosvásárhelyi várban
bemutatják a Vajda György, a Népújság munkatársa által
szerkesztett Barangoló című könyvet, Maros megye turisz-
tikai kalauzát. A szerkesztő mellett a bemutatón jelen lesz
Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke, Szőcs Le-
vente, a Visit Mureş igazgatója, Karácsonyi Zsigmond, a
Népújság főszerkesztője és Mátyás Levente, a Bookman
könyvkiadó vezetője is. A résztvevőket arra kérik, hogy tart-
sák be a koronavírus-járvány terjedését megelőző óvintéz-
kedéseket. 

Szabadtéri előadások az Arielnél 
Az Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház júliusi szabadtéri elő-
adásokat tart a színház udvarán. Július 2-án, csütörtökön
10 órától a Csihi-puhi történetek, ugyanaznap 18 órától a
Csipkerózsika látható. A Csipkerózsika előadást július 10-
én, pénteken és 12-én, vasárnap 10 órától megismétlik. A
helyek száma korlátozott. Telefonos foglalás szükséges a
0740-566-454-es mobilszámon naponta 9-13 óra között.
Maszkkal, kézfertőtlenítés után lehet belépni az udvarra,
a bejáratnál mérik a testhőmérsékletet. Hat év alatti gye-
rekeknek a maszk viselése nem kötelező. A telefonos 
foglalást követően a jegyek előadás előtt fél órával váltha-
tók ki. 

Online Vibe fesztivál 
Az igen népszerű Vibe fesztivál a koronavírus-járvány
miatt az idén online keretek közé szorul. A fiatalok július
3–4-én kapcsolódhatnak a VIBE TV-re, ahol többek között
a Koli legjobb előadásait, a Fashion Corner workshopjait,
a szórakoztató és kulturális programokat, az Epic Music
Battle nyerteseit láthatják. Pénteken és szombaton 12 órá-
tól a Vibe stúdiójából kapcsolódhatnak be a Koli előadá-
saiba, majd a divatpercek után a zenéé és a szórakozásé
a virtuális tér egészen 22 óráig. A zenei és más jellegű kul-
turális programok ingyen a Vibe Facebook-oldalán és Yo-
uTube-csatornáján követhetők. 

1545 személyt alkalmaztak 
a megyében 

A megyei munkaerő-elosztó és -közvetítő hivatal tájékoz-
tatása szerint 2020 első fél évében 1514 személyt alkal-
maztak, köztük 762 nőt. A statisztika szerint 696-an 45 év
felettiek, 226-an 35 és 45 év közöttiek, 158-an pedig 25 és
35 év közöttiek, míg 434-en 25 év alatti fiatalok. A munka-
helyet találók közül 755-en vidéken, 759-en városon lak-
nak. Továbbá 472-en líceumot, 302-en általános iskolát,
375-en szak-, 123-an elemi, 75-en posztliceális iskolát vé-
geztek, 167-en egyetemi végzettséggel rendelkeznek. Az
említett időszakban 5527 személyt vettek nyilvántartásba
és részesítettek rövidebb-hosszabb ideig munkanélküli-se-
gélyben. 

Hírszerkesztő: Vajda György 

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2020. június 30.

1 EUR 4,8423
1 USD 4,3233

100 HUF 1,3571
1 g ARANY 246,0742

Megyei hírek

1.,szerda
A Nap kel 

5 óra 34 perckor, 
lenyugszik 

21 óra 19 perckor. 
Az év 183. napja, 

hátravan 183 nap.
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Csak a tervezet töredéke valósulhat meg
Augusztusban benépesedhet a Csűrszínház



Ismét 400-hoz közelít 
az új fertőzéses esetek száma

Az elmúlt 24 órában 388 új fertőzést igazoltak Romá-
niában, a nyilvántartott fertőzöttek száma 26 970-re
emelkedett – közölte kedden a Stratégiai Kommuni-
kációs Csoport (GCS). Összesen 17 új halálesetet
jelentettek, ezzel az áldozatok száma 1651-re nőtt.
A gyógyultak száma 19 050, így az aktív fertőzöttek
száma 6269-re nőtt a hétfői 6036-hoz képest. Jelen-
leg 205 beteget ápolnak intenzív osztályon. Az elmúlt
24 órában 10 424 teszt eredményét dolgozták fel.
(Agerpres)

A további lazítások elhalasztását
javasolták

Növekszik a koronavírus-fertőzöttek száma, ezért a
járványügyi szakemberek a július elsejére tervezett
újabb lazítások elhalasztását javasolják – közölte
hétfőn Nelu Tătaru egészségügyi miniszter. A Digi 24
televízió által megszólaltatott tárcavezető elmondta:
Romániában nem a járvány második hulláma kezdő-
dött el, hanem az első nem fejeződött be. Úgy érté-
kelte: a szigorú óvintézkedések miatt sikerült
elkerülni az Olaszországban vagy Spanyolországban
tapasztalt tömeges megbetegedéseket, de most a
két hónapos bezártság árán elért eredményeket ve-
szélyeztetik azok a felelőtlen vagy fegyelmezetlen
emberek, akik nem tartják be az elemi távolságtartási
és higiéniai szabályokat. Az országban mind a ven-
déglátóipar, mind a fogyasztók azt remélték, hogy jú-
lius elsejétől megnyithatnak a vendéglátóhelyek
beltéri részei is, de a közegészségügyi szakemberek
szerint ez túl kockázatos lenne, olyan körülmények
között, amikor már az eddigi lazítások miatt is jelen-
tősen megnőtt a fertőzések száma – magyarázta a
miniszter. Lapzártáig hivatalos döntésről nem érke-
zett hír.

A briteknél hamarosan enyhül 
a karanténszabály

Hamarosan enyhül a brit beutazási karanténelőírás,
amelyet London a koronavírus-fertőzések behurco-
lásának megakadályozására hozott – erősítette meg
hétfő esti nyilatkozatában Grant Shapps brit közle-
kedési miniszter. Shapps ugyanakkor közölte, hogy
a szabályozás enyhítésében érintett országok teljes
listáját a következő napokban hozza csak nyilvános-
ságra. A londoni alsóháznak küldött írásos tájékoz-
tatójában a miniszter hangsúlyozta: az előírás
nemsokára megkezdődő enyhítése nyomán a listán
szereplő országokból Nagy-Britanniába érkezőknek
„bizonyos körülmények között” nem kell 14 napra el-
különítésbe vonulniuk. Nem részletezte, hogy melyek
ezek a körülmények, de közölte, hogy a karanténe-
lőírás enyhítése a vasúton, hajóval és repülőgéppel
Nagy-Britanniába beutazókra egyaránt vonatkozik
majd. (MTI)

A jelenlegi államfő nyerte a lengyel
elnökválasztás első fordulóját

A szavazatok 43,5 százalékával nyerte meg Andrzej
Duda jelenlegi államfő a lengyel elnökválasztás első
fordulóját a kedden közölt hivatalos végeredmények
szerint. A második fordulóban Rafal Trzaskowski var-
sói főpolgármesterrel, a fő ellenzéki erő, a Polgári
Platform vezette koalíció jelöltjével mérkőzik meg, aki
a voksok 30,46 százalékát szerezte meg. Az orszá-
gos választási bizottság (PKW) által közölt végered-
mények szerint 64,51 százalékos volt a részvételi
arány, ami a harmadik legmagasabb eredmény az
1989-es rendszerváltás óta tartott választásokon.
Mivel a jelöltek egyike sem szerezte meg a voksok
több mint felét, július 12-én második fordulót kell tar-
tani. Elemzők szerint szoros lesz a küzdelem, felmé-
résekben Dudának hajszálnyi fölénye van
Trzaskowskival szemben. (MTI)

felkeltették egyes gyanús közbeszerzések, szóval tárgya-
lótermi randevúk már várhatók, de nem csak a névtelen
zsebcégek által elnyert maszkbeszerzések kapcsán kel-
lene talán vizsgálódni.

De abban, hogy sokan lazán kezelik a biztonsági elő-
írásokat, talán még nagyobb szerepe van a kapkodó
döntéshozatalnak és a csapnivaló kommunikációnak is.
Eleve nehéz komolyan venni egy olyan kormánynak a
döntéseit, amelyre láthatóan túl nagy ez a kabát, ráadá-
sul amikor ezt még fokozzák is egymásnak szögesen el-
lentmondó nyilatkozatokkal akár néhány óra leforgása
alatt, az még az érvekkel meggyőzhető ember szemében
is lerombolja a hitelességet. És ez az eleve sovány biza-
lom még tovább fog fogyni, mivel a biztonsági intézke-
dések kapcsán egyre több a politikai nyilatkozat,
amelyeket nem a járványvédelem, hanem a szavazat-
szerzés ihlet. És abban, hogy a vírus elleni védekezés
kérdése politikai terepre tevődött át, az elnök az első
számú felelős, akinek a hadakozás helyett irányítania
kellett volna, amikor ennek ideje volt. Mindezek persze
nem mentesítik a járványvédelmi intézkedéseket tudato-
san mellőző felelőtleneket, de ha már valaki elkezdi a
névsorírást a kérdésben, ezeknek csak a sor végén a he-
lyük.

Csak a kórházban?
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Egyre több amerikai úgy érzi, hogy eltúlozzák a ko-
ronavírus-járvány jelentette fenyegetést – derült ki
a Pew amerikai közvélemény-kutató intézet hétfőn
nyilvánosságra hozott felméréséből.

A jelentésben ugyanakkor azt is leszögezték: bár az ameri-
kaiak növekvő mértékben szkeptikusak a járvánnyal kapcso-
latban, nagy részük nem bízik a Fehér Házból származó
információkban sem.

A felmérést a június 4-ei héten készítették, tehát még azt
megelőzően, hogy bizonyos, főként nyugati és déli szövetségi
államokban ismét fellángolt a járvány.

A válaszadóknak mindössze 30 százaléka vélte úgy, hogy
Donald Trump amerikai elnök pontos információkkal rendel-
kezik a járványról. A közegészségügyi intézmények által kö-
zölt adatoknak és információknak ezzel szemben a
felmérésben szereplők 64 százaléka adott hitelt.

A republikánus érzületű amerikaiak kevésbé bíztak az ál-
lamban, a helyi kormányzatban és a sajtóban, a demokratákra
szavazók között pedig alig akadt, aki hinne a Fehér Ház tájé-
koztatásának. A megkérdezett demokraták mindössze 9 szá-
zaléka gondolja úgy, hogy Donald Trump jól kezeli a válságot.

A Pew megállapította azt is, hogy a társadalom figyelme a
járvány helyett már inkább a májusban Minnesotában erősza-
kos rendőri intézkedés következtében meghalt afroamerikai
George Floyd és a halála nyomán az országot megrázó, gyak-
ran erőszakba torkolló tüntetéssorozat felé fordult.

Közben az Egyesült Államok több tagállamában ismét szi-
gorú intézkedéseket vezettek be az újra fellángoló járvány
miatt. Texasban és Floridában már a múlt hét végén felfüg-
gesztették a gazdasági élet újraindítását, elrendelték az étter-
mek, bárok és alkoholt forgalmazó boltok bezárását. Hétfőn
Kansas kormányzója, Laura Kelly bejelentette, hogy rendele-
tet ír alá a szájmaszkok kötelező viseléséről közterületeken.

New York városában a hétvége óta szintén megugrott az
újonnan diagnosztizált fertőzöttek száma, s Bill de Blasio pol-
gármester bejelentette, hogy elhalasztják az éttermek belső te-

reinek megnyitását. Itt egyébként hétfőn kezdődött meg a gaz-
daság és a mindennapi élet újraindításának harmadik szaka-
sza. Az állam kormányzója, Andrew Cuomo hétfőn sürgette
Donald Trumpot, hogy adjon ki elnöki rendeletet a kötelező
szájmaszkviselésről.

A floridai Jacksonville-ben Lenny Curry polgármester hét-
főn jelezte: a város arra készül, hogy a republikánusok elnök-
jelölt-állító konvencióján kötelezővé tegye a szájmaszk
viselését. A témáról széles körű vita bontakozott ki az Egye-
sült Államokban: Mitch McConnell, a szenátus republikánus
frakciójának vezetője hétfőn ugyancsak a maszkviselés fon-
tosságát hangsúlyozta. Mint fogalmazott: „nem szabad hogy
stigmát jelentsen a maszkok viselése, arcunk elfedése nem ön-
magunk, hanem mások védelméről szól”.

Több republikánus szenátor – köztük a floridai Marco
Rubio vagy Lamar Alexander, Tennessee politikusa – Donald
Trump elnököt is arra szólította fel, hogy hordjon szájmasz-
kot. Kayleigh McEnany, a Fehér Ház szóvivője hétfői sajtó-
tájékoztatóján erre azt válaszolta: a szájmaszk viselése Trump
szerint „személyes döntés kérdése”. Hozzáfűzte, hogy az
elnök mindazonáltal arra bátorítja az amerikaiakat, hogy „a
saját biztonságukat leginkább garantáló döntést” hozzák meg.

Hétfőn este Georgia állam kormányzója két rendeletet írt
alá: az egyik augusztus 11-ig kiterjeszti az egészségügyi szük-
ségállapotot, a másik meghosszabbítja a fizikai távolságtar-
tásra vonatkozó eddigi szabályok érvényét, az 50 főnél
nagyobb létszámú összejövetelek tiltását, és szigorítja az ál-
lami általános és középiskolák járvány idején történő működ-
tetésének szabályait.

Eközben Arizona kormányzója, Doug Ducey is rendeletet
hozott a gazdasági nyitás átmeneti ideig, de legalább egy hó-
napig tartó felfüggesztéséről. Az államban keddtől bezárják a
bárokat, éttermeket, fitnesztermeket és filmszínházakat is. „Le
kell fékeznünk Arizonában, annak van itt az ideje, hogy cse-
lekedjünk, és a lehető legtöbb arizonai életet megmentsük” –
fogalmazott. (MTI)

Pew: egyre több amerikai szerint eltúlozzák a járványt

Alig néhány órával azután, hogy a francia nagyvá-
rosokban a Zöldek elsöprő győzelmet arattak az ön-
kormányzati választásokon, Emmanuel Macron
francia államfő hétfőn környezetvédelmi politikájá-
nak felgyorsítását ígérte, és bejelentette, hogy a
következő két évben további 15 milliárd euróval tá-
mogatja a kormányzat a francia gazdaság zöld be-
ruházásait az ökológiai átállás érdekében, valamint
az ország legalább két népszavazást is rendez kör-
nyezetvédelmi kérdésekről.

„Az ökológiai kérdéseket a gazdasági modellünk közép-
pontjába kell állítani” – mondta a köztársasági elnök az általa
létrehozott úgynevezett polgári klímakonvenció 150 tagja
előtt a hivatalában tartott beszédében, anélkül, hogy utalt
volna a vasárnapi választási eredményekre.

Az úgynevezett polgári klímakonvenció elnevezésű kezde-
ményezést kilenc hónappal ezelőtt Emmanuel Macron java-
solta a kormányellenes sárgamellényes mozgalom által
felvetett problémák orvoslására. A tiltakozási hullám az üzem-
anyagokra kivetett környezetvédelmi adó emelése ellen kez-
dődött, és közvetlenebb és részvételibb demokratikus
kormányzás bevezetését, valamint az állampolgárokat foglal-
koztató kérdésekről gyakoribb népszavazások kiírását is kö-
vetelte.

A klímakonvenció civil tagjait véletlenszerűen, sorshúzás-
sal választották ki arra, hogy tegyenek javaslatokat az éghaj-
latváltozás okozta kihívásokra adandó válaszokról. A 150 tagú
testület szakértők meghallgatásával mintegy nyolc hónapon
át ülésezett, és 149, a szakértők által jóváhagyott javaslatot
tett a kormányzatnak a zöld átállás felgyorsítására.

„További 15 milliárd eurót injektálunk a következő két
évben a gazdaságunk ökológiai átállására” – jelezte Emma-
nuel Macron az Elysée-palota kertjéből élőben közvetített be-
szédében. Azt is bejelentette, hogy a 149 javaslatból 146-ot
kíván megvalósítani a következő két évben.

A köztársasági elnök által három elvetett javaslat közül a
legnépszerűtlenebb az volt, amelyik óránként 110 kilométerre
csökkentette volna az autópályákon a megengedett maximális
sebességet a jelenlegi 130 helyett. Az államfő nem támogatta

az osztalékokra kivetendő 4 százalékos környezetvédelmi adó
bevezetését sem. Elfogadta viszont a reklámok drasztikus kor-
látozását, az építőipari felújítási támogatások megsokszoro-
zását, bizonyos élelmiszeripari termékek nagyobb
megadóztatását, moratóriumot a kereskedelmi övezetekre, be-
vásárlóközpontokra.

A 146 javaslatról a parlament fog szavazni, legalább kettő-
ről pedig népszavazást javasol az államfő.

„Támogatom az alkotmányunk egyes cikkelyének átírását
azért, hogy belekerüljenek olyan fogalmak, mint a biodiver-
zitás, a környezetvédelem és az éghajlatváltozás elleni küz-
delem” – mondta Emmanuel Macron. 

A koronavírus-járvány alatt a köztársasági elnök többször
hangoztatta, hogy szeretné a politikáját teljesen megújítani, s
egy „erős, környezetvédő, szuverén és szolidáris gazdasággal”
képzeli el a kiutat a recesszióból, amelybe a járvány követ-
kezményei taszították Franciaországot.

A környezetvédelem és a francia gazdaság zöld fordulata
azok után még égetőbb kérdéssé vált, hogy rekordalacsony
részvétel mellett a Zöldek szerezték meg a legtöbb francia
nagyváros vezetését az önkormányzati választások vasárnap
tartott második fordulójában, amelyen Emmanuel Macron ál-
lamfő pártjának, a Köztársaság lendületben-nek a jelöltjei so-
rozatosan vereséget szenvedtek.

A konvenció előtt tartott beszédével Emmanuel Macron va-
lójában megnyitotta mandátuma második, a következő, 2022-
es elnökválasztás előtti utolsó szakaszát, amely a
környezetvédelem középpontba helyezésével a korábbiaknál
szociálisabb irányvonalat ígér. Ennek érdekében a köztársasági
elnök várhatóan a hét második felében átalakítja a kormányát.

A kormányátalakítás nagy kérdése, hogy az államfő meg-
tartja-e a népszerű jobboldali miniszterelnököt, Edouard Phi-
lippe-et, akinek vasárnap valamelyest sikerült a kormánypárt
vereségét azzal mérsékelnie, hogy a normandiai Le Havre-
ban 59 százalékos támogatottsággal megválasztották polgár-
mesternek. Edouard Philippe politikájának azonban eddig
nem a zöld kérdések álltak a középpontjában, ezért elképzel-
hető, hogy a köztársasági elnök egy baloldalról érkezett poli-
tikust nevez ki új kormányfőnek. (MTI)

Macron 15 milliárd eurót és legalább két népszavazást
ígér a zöld fordulat felgyorsítására
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Az Európai Unió Tanácsa hat hónappal, 2021. ja-
nuár 31-ig meghosszabbítja az ukrán válság nyo-
mán bevezetett, Oroszország egyes gazdasági
ágazatait sújtó szankciókat – derül ki a testület hét-
fői közleményéből.

A közlemény szerint a döntésre azt követően került sor,
hogy az Európai Tanács tagjainak legutóbbi videócsúcskon-
ferenciáján a tagállami vezetők úgy értékelték, hogy nem tör-
tént előrelépés a 2014-ben megkötött, a szakadár oroszbarát,
nemzetközileg el nem ismert de facto államok, a Donyecki
Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság, illetve Uk-
rajna között tűzszünetet előirányzó minszki megállapodás
végrehajtásában.

Az úgynevezett normandiai négyek, Oroszország, Ukrajna,
Németország és Franciaország 2015 februárjában újabb meg-
állapodásokat hoztak tető alá, és az EU azóta ezek végrehaj-
tásától teszi függővé a szankciók sorsát. Mivel a

megállapodások maradéktalan végrehajtása még mindig várat
magára, az uniós vezetők azóta többször is hat hónapra meg-
hosszabbították a szankciókat. Az EU eredetileg 2014-ben, az
Ukrajnát destabilizáló orosz intézkedésekre válaszul vezette
be a szankciókat, amelyek a pénzügyi, az energetikai és a vé-
delmi ágazatra, valamint a kettős felhasználású termékek te-
rületére irányulnak.

A szankciók korlátozzák az elsődleges és másodlagos uniós
tőkepiaci forráshoz jutást bizonyos orosz bankok és vállalatok
esetében, valamint nem engedélyezik a pénzügyi támogatás
bizonyos formáit és a brókertevékenységet az orosz pénzügyi
intézmények tekintetében. Tiltják továbbá valamennyi vé-
delmi vonatkozású termék behozatalát, kivitelét vagy transz-
ferét, valamint az esetlegesen katonai célokra alkalmazott
kettős felhasználású termékeket. A szankciók korlátozzák
emellett Oroszország hozzáférését az energiaágazatban hasz-
nálható egyes érzékeny technológiákhoz. (MTI)

Az Európai Unió Tanácsa hat hónappal meghosszabbította
az Oroszország elleni szankciókat
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A Covid–19 miatt hozott in-
tézkedésekre szükség van, de
az alapvető szabadságjo-
gokra gyakorolt hatásuk
miatt csak arányosak és ide-
iglenesek lehetnek – nyilat-
kozta Maria Arena, az EP
emberi jogi albizottságának
az elnöke.

A koronavírus-járvány miatt ko-
moly kihívást jelentett a tagálla-
moknak az uniós alapjogok
biztosítása. Nem kis feladat megta-
lálni a határt aközött, hogy mindent
megtesznek a szabadságunkért,
ugyanakkor biztosítják az alapvető
szabadságjogainkat is. Maria Arena,
az EP emberi jogi albizottságának
elnöke Facebook live interjúban be-
szélt a vészhelyzeti intézkedések
emberi jogokra gyakorolt hatásáról.
Fontos, hogy az állampolgárok 
szabad mozgását is helyreállítsák

A válságban az EU fontos szere-
pet játszott abban, hogy az áruk és
szolgáltatások, beleértve a gyógy-

szereket és felszereléseket, szaba-
don mozoghassanak a korlátozások
ellenére is, így segítve azokat az or-
szágokat, ahol a leginkább szükség
volt rájuk, emlékeztetett a képvi-
selő. Most azonban „nagyon fontos,
hogy az állampolgárok szabad moz-
gását is helyreállítsuk” – mondta
Maria Arena, hiszen, ahogy ő fogal-
mazott, Európa enélkül nem igazi
Európa.

Az EU koordinálja a tagállamo-
kat a fegyverek által kiváltott határ-
ellenőrzés enyhítésében az emberek
újbóli utazásának lehetővé tétele ér-
dekében, ám a vírus elterjedésének
megakadályozására irányuló intéz-
kedések továbbra is fennállnak, és
ezek közül néhány a magánélettel
kapcsolatos aggályokat vet fel. Kö-
zülük a Covid–19 nyomkövető al-
kalmazások, amelyeket az EU

elismert a határok megnyitásának
egyik módjaként. „Fontos a techno-
lógiával való együttműködés, bele-
értve az emberek nyomon
követését a fertőzés megelőzése ér-
dekében, de tiszteletben kell tarta-
nunk az alapelveket” – mondta
Arena.
Tiszteletben kell tartani 
az alapvető értékeket 

„A nyomkövető alkalmazásnak
tiszteletben kell tartania az EU adat-
védelmi jogszabályait” – mondta
Maria Arena. A Parlament április
17-én elfogadott állásfoglalásában
számos biztosítékot kért erre, és ki-
emelte, hogy bármilyen, a világjár-
vány ellen használt digitális
technikának teljes mértékben össz-
hangban kell lennie a szigorú euró-
pai adatvédelmi és a magánélet
védelmére vonatkozó szabályok-
kal.

A megszerzett információk ke-
zelésének meg kell felelnie a meg-
lévő adatvédelmi jog-
szabályoknak, amelyek bizonyos
szintű garanciát nyújtanak az em-
beri jogok védelmére – hangsú-
lyozta Maria Arena.
Európa olyan, mint egy csónak

Arra a kérdésre, hogy miként

lehet megvédeni a magánélethez fű-
ződő jogokat, ha az utazóknak pél-
dául hőkapukon kell átmenniük,
vagy orvosi igazolást kell felmutat-
niuk egy országba történő beutazás-
kor, a képviselő elmondta:
„Egyetértek azzal, hogy normál
helyzetben nem lenne helyes az
ilyen mértékű ellenőrzés. De ez
nem normális helyzet. Ha újból
meg akarjuk nyitni a határokat, és
nyomon akarjuk követni a járvány
alakulását, akkor több információra
van szükségünk”.

Arról a tendenciáról is beszélt,
hogy világjárványok idején való-
ban romolhat az emberi jogok
helyzete: „Most vissza kell tér-
nünk a normál állapotokhoz, és
ismét az emberi jogokat kell az
egyeztetések középpontjába állíta-
nunk”.

A képviselő a szolidaritás fontos-
ságát is hangsúlyozta: „Európa
olyan, mint egy csónak: egy csónak
elejét nem lehet megmenteni a
hátsó részének megmentése nél-
kül”.

(Forrás: az Európai Parlament
honlapja)

Covid–19: a vészhelyzeti intézkedések hatása az emberi jogokra
Csak arányosak és ideiglenesek lehetnek

Mózes Edith

Maria Arena

A június 29-én közzétett adatok
tanúsága szerint a kolozsvári
Babeş–Bolyai Tudományegyetem
(BBTE) programjai révén meg-
őrizte helyét a világ legelismer-
tebb egyetemei között az egyik
legrangosabb nemzetközi rangso-
rolásban (Academic Ranking of
World Universities/ARWU; a
2020-as sanghaji lista területek
szerint: http://www.shanghairan-
king.com/Shanghairanking-Sub-
ject-Rankings/index.html).

A mérnöki és energiatudomá-
nyok (Energy Science & Enginee-
ring) szakterület ebben az évben
előkelő helyet foglal el a rangsor-
ban a 301–400 közötti tartomány-
ban; a BBTE az egyetlen romániai
egyetem, amely ezen szakterület
révén bekerült a világ első 500
egyeteme közé.

A BBTE a földtudományok
szakterülettel is jelen van a 2020-
as sanghaji listán (a 401–500 kö-
zötti tartományban), a második
helyet foglalva el országos szinten.
A fizika szakterület a maga rend-
jén immár harmadik éve járul
hozzá, hogy a BBTE jelen legyen
a világ első 500 egyeteme között,
országszinten a 2-4. helyet fog-
lalva el.

Az összesített értékelésben csu-
pán két romániai egyetem szerepel
a rangsorban (az utolsó értékelés
2019-ben történt): a BBTE érte el
országszinten a legjobb helyezést
(701–800), a Bukaresti Egyetem
pedig a 901–1000 közötti tarto-
mányban helyezkedik el.

„A nemzetközi rangsorolások
kiváló eszközei a tárgyilagos tudo-
mányos diagnosztizálásnak, amely
így bizonyítékokon alapuló tudo-
mányos politikákat alapozhat meg.
Ebben az évben a rangos
ARWU/sanghaji lista megváltoz-
tatta kritériumait, hogy a mennyi-
ség helyett nagyobb hangsúlyt
kapjanak a minőségi hozzájárulá-
sok. Ez még nagyobb elvárásokat
kelt a nemzetközi láthatósággal/im-
pakttal szemben, és örömmel tölt el,
hogy a romániai egyetemek szint-
jén még mindig a BBTE-hez tarto-
zik a legtöbb, a listán elismert
szakterület. Ismétlem azonban: bár
mi növekedünk, más országokban
sokkal gyorsabban és fokozottab-
ban növekednek célirányos orszá-
gos politikák révén. Ilyen
programok nélkül nem tudom, akár
a mi intézményünk, akár a Buka-
resti Egyetem képes lesz-e a továb-
biakban (is) képviselni Romániát a
nemzetközi ranglistákon, növelve
ezáltal az ország versenyképessé-
gét” – nyilatkozta dr. Daniel David
egyetemi tanár, a BBTE rektora.

Az elemzés során alkalmazott
kiválósági – oktatási és kutatási –
kritériumok szavatolják a nemzet-
közi rangsorok hitelességét, így
ezek a rangsorok képezik a refe-
renciapilléreket az egyetemek
belső értékelése során is, még ha
adaptáljuk is ezeket a mutatókat a
romániai tudományos környezet
versenyképessége teréhez, jelentő-
ségük megváltoztatása nélkül. 
(közlemény)

A BBTE továbbra is előkelő
helyen a sanghaji listán

Az Európai Parlament a múlt héten három, ti-
zenkét hónapig működő különbizottság és
egy állandó albizottság létrehozása mellett
döntött.

A különbizottságok a rákkal, a mesterséges intelli-
genciával és a külföldi beavatkozással, többek között
a dezinformációs kampányokkal foglalkoznak majd. A
gazdasági és monetáris bizottság albizottsága adózási
kérdéseket vizsgál.

A Parlament elnökéből és a képviselőcsoportok el-
nökeiből álló Elnökök Értekezletének javaslatára a ple-
náris három különbizottság és egy adózási albizottság
feladatköréről, létszámáról és hivatali idejéről döntött.
Az új bizottságok tagjairól a következő plenáris ülés
határoz.
Adóügyi albizottság

A Parlament az elmúlt évek különböző adóügyi ki-
szivárogtatásaival és botrányaival foglalkozó különbi-
zottságok sora és egy vizsgálóbizottság után most egy
állandósult bizottság keretében próbál fényt deríteni
különböző adózási kérdésekre.

Az adózási ügyekkel foglalkozó albizottságnak 30
tagja lesz. Elsősorban az adócsalás és adóelkerülés el-
leni fellépéssel és a pénzügyi átláthatóság adózást
érintő aspektusaival foglalkozik majd.

Az albizottságot 613 szavazattal, 67 ellenszavazattal
és nyolc tartózkodással hozták létre.

A Parlamentben jelenleg két további albizottság mű-
ködik: az emberi jogi és a biztonság- és védelempoli-
tikai albizottság, mindkettő a külügyi bizottság
felügyelete alatt.
Különbizottságok

A Parlament konkrét témák megvizsgálására külön-
bizottságokat hozhat létre. A csütörtökön létrehozott
különbizottságok egy évig működnek, megbízatásuk
meghosszab- bítható. Mindhárom új különbizottságnak
33 tagja lesz.
A rák legyőzésével foglalkozó 
különbizottság

Feladata többek között annak felmérése, hogy mi-
lyen jogszabályokat alkothat és egyéb intézkedéseket
hozhat az unió a rák megelőzésére és legyőzésére, és
hogyan segítheti a leghatékonyabban a rákellenes ku-

tatást. A különbizottságot 651 szavazattal, 28 ellensza-
vazat és nyolc tartózkodás mellett állították fel.
Az uniós demokratikus folyamatokba való külső bea-
vatkozással, köztük a félretájékoztatással foglalkozó
különbizottság

Többek között a kulcsfontosságú választási szabá-
lyok megsértését vagy megkerülését feltáró vizsgála-
tok részletes elemzésével foglalkozik majd. Be kell
azonosítania azokat a területeket, ahol jogszabályalko-
tással vagy egyéb módon kellene foglalkozni a közös-
ségi médiával, közös uniós fellépést kell javasolnia a
hibrid fenyegetések ellen, és fel kell lépnie az unión
kívüli országokból rossz szándékkal érkező informá-
ciós kampányokkal vagy stratégiai kommunikációval
szemben. A különbizottságot 548 szavazattal, 83 ellen-
szavazat és 56 tartózkodás mellett állították fel.
A mesterséges intelligenciával foglalkozó különbizottság

A mesterséges intelligencia megjelenésének hatásait
és kihívásait vizsgálja majd, emellett célkitűzésekkel és
a célok eléréséhez szükséges lépésekkel menetrendet ha-
tároz meg az unió számára. A különbizottságot 574 sza-
vazattal, 41 ellenszavazat és 72 tartózkodás mellett
állították fel.

*
A Parlament eljárási szabályzata értelmében a kü-

lönbizottságok megbízatása nem haladhatja meg a ti-
zenkét hónapot, csak abban az esetben, ha a Parlament
azt a megbízatás lejártakor meghosszabbítja (207.
cikk). A vizsgálóbizottságok is egy évig működnek,
megbízatásuk két alkalommal három-három hónappal
hosszabbítható meg (208. cikk). Az albizottságok meg-
bízatási határidő nélkül működhetnek (212. cikk). A
különbizottságok, vizsgálóbizottságok és albizottságok
nem fogadnak el jogszabályokat.

Albizottságokat a hozzájuk kapcsolódó szakbizott-
ság létrehozásával egyidejűleg vagy egy már létező bi-
zottság kérésére, annak munkájának támogatására lehet
felállítani az Elnökök Értekezletének előzetes engedé-
lyével. Az albizottságok megbízatása konkrétan meg-
határozott szakterületre szól.

A vizsgálóbizottság az uniós jog végrehajtása során
elkövetett állítólagos jogsértésekkel vagy hivatali visz-
szásságokkal foglalkozik.

(Forrás: az Európai Parlament Magyarországi
Kapcsolattartó Irodája)

Mózes Edith

EP-plenáris
Egy állandó és három különbizottság



A líceumi évek alatt a diáknak
megszámlálhatatlan alkalommal el-
mondják a tanárok, hogy „tanulja-
tok, hiszen mindjárt itt van az
érettségi!”. A legtöbb diák erre ma-
gában legyint egyet, mondván,
hogy addig még is sok víz lefolyik
a Maroson. Inkább foglalkoznak a
ballagással és az utolsó iskolai hó-
napok meghatározó eseményeivel.
Végül eljön a ballagás és a bankett,
ami lezárja az iskolai éveket. Egy
részük pedig csak ekkor jön rá,
hogy a líceumi évek nagy megmé-
rettetése, az érettségi még hátravan,
ekkor fognak neki tanulni, reggeltől
estig a tankönyveket bújják. Azon-
ban minden diák, azok is, akik va-
lóban sokat, több hónapot készültek
az érettségire, gyomorideggel men-
nek be a terembe, és várják a tételt. 

Idén különösen stresszes volt az
érettségi, hiszen be kellett tartani az
előírásokat, és azok, akiknek maga-
sabb volt a testhőmérséklete 37,3
Celsius-foknál, nem mehettek be
vizsgázni. Ez minden diák számára
egy plusz stresszfaktor volt. Ezen-

felül a maszk sem segítette őket a
koncentrálásban. Csak akkor nyu-
godtak meg némiképpen, amikor le-
járt az összes írásbeli próba, ezután
azonban még következett pár gyo-
morideggel teli nap, amikor várták
az eredményeket, és reménykedtek,
hogy sikerült olyan dolgozatot ír-
niuk, ami elég a kívánt jegyhez.

Összeállításunkban diákokkal az
érettségi hangulatáról beszélgettünk
az utolsó vizsga után. 
Vadadi Tekla Anna: Jó volt újra 
találkozni az évfolyamtársakkal

Számomra az érettségi egy külö-
nösen érdekes megmérettetés volt,
ebben nagymértékben közrejátszott
a koronavírus-járvány miatt kiala-
kult helyzet. Nem tudom összeha-
sonlítani az előző évek
érettségijével, mert szerencsére
nekem ez volt az első alkalom,
hogy érettségiztem – nagyon remé-
lem, hogy egyben az utolsó is. Vol-
tak előírások, amelyeket be kellett
tartanunk. Be kellett tartanunk a tá-
volságot, maszkot kellett horda-
nunk, illetve különböző helyeken
mentünk be az iskolába. Ezeket le-
számítva megvolt a normális vizs-
gahangulat. Ami nagyon jó érzés
volt, hogy újra találkozhattunk az
osztálytársainkkal és évfolyamtár-
sainkkal. A próbák után pedig meg-
beszélhettük a dolgainkat, az
érettségivel kapcsolatos gondolato-
kat. Továbbá meg kell említenem,
hogy elég stresszelős típus vagyok,
de próbáltam uralkodni magamon,
próbáltam megfogalmazni magam-
nak, hogy tanultam. A teremben
már valamelyest megváltozott a
hangulatom, nagyon vártam, hogy
megtudjam a tételt, úgy voltam
vele, hogy lesz, ami lesz, de akkor
is azon voltam, hogy a legjobbat
hozzam ki magamból. 

Összességében elmondhatom,
hogy meg vagyok elégedve a tel-
jesítményemmel. Az eredményt
még nem tudom, de remélem,
hogy jó lesz, és elérem a kitűzött
célt.

Hodor Adrienn: 
Elmondani sem tudom, mennyire jó
érzés, hogy lejárt

Meglátásom szerint az érettségi-
nek megvolt a hagyományos han-
gulata, azt leszámítva, hogy
maszkban kellett írnunk és volt egy
csomó előírás. Engem például a
maszk eléggé zavart, szerencsére
volt egy annyi engedmény, hogy le-
húzhattuk az orrunk alá. Valamint
az is meg volt határozva, hogy hol
kell bemennünk az iskolába, de sze-
rintem ezektől eltekintve ugyan-
olyan körülmények voltak. A
stressz sem maradt el, én első nap,
a román érettségi napján voltam a
legstresszesebb, utána egy kicsit
alábbhagyott a gyomorideg. Az
utolsó próba előtt is izgultam, de
most már, a próbák után, felszaba-
dultam. Így utólag arra a következ-
tetésre jutottam, hogy nem voltak
olyan nehezek a tételek, mint amire
számítottam, éppen ezért elég jól si-
került. Azonban nem szeretném el-
kiabálni, hiszen csak akkor fogom
megtudni, hogy valóban sikerült-e,
amikor közzéteszik az eredménye-
ket. De még így is, az eredmények
hiányában, el kell mondanom, hogy
nagyon jó érzés túllenni rajta, el
sem tudom mondani, mekkora
megkönnyebbülés számomra. 

Lukács Henrietta: 
Nem izgultam a vizsgák miatt

Az elején meglepődtem maga-
mon, hiszen egyáltalán nem izgul-
tam a vizsgák miatt, sőt annyira
nyugodt voltam, hogy úgy éreztem,
kellene egy kis izgalom, hogy tud-
jak teljesíteni. Nagyon furcsa volt
több mint három hónapi kiesés után
visszatérni az iskolai környezetbe,

és újra beülni a padba, hiszen el-
szoktunk már az iskolától. De szá-
momra jó élmény volt, jó érzés volt
utoljára diákként visszatérni abba a
tanintézménybe, amelynek négy
éven keresztül tanulója voltam.
Hozzáteszem, hogy különös volt a
sok előírás, bár ezek nem voltak
annyira kemények, mint amivel az
elején ijesztgettek minket. Ezekkel
kapcsolatban véleményem szerint a
távolságtartás sem volt komolyab-
ban véve, mint az előző években. A
maszk valamilyen szinten zavaró
volt, mert akadályozott a megfelelő
légzésben, illetve az állunkat is za-
varta, hogyha lehúztuk, viszont ez
sem volt annyira túlszabályozva,
hogy ne lehessen túlélni. Én úgy
érzem, hogy az egész egy szempil-
lantás alatt lejárt, és nem volt any-
nyira nehéz, mint amire én is és
sokan mások számítottak. Ezek fé-
nyében elmondhatom, hogy szerin-
tem jól sikerült, bizakodva várom
az eredményeket, és remélem, hogy
meglesz a befektetett munkának az
eredménye, mert úgy érzem, hogy
sokat készültem erre a megmérette-
tésre. Mindenképpen szeretnék
8,50-es érettségi átlag felett teljesí-
teni, de nem szeretném elszólni
magam.

Kincső számára a nyár sokáig egyet
jelentett az utazással. Ez volt a há-
zassága legnagyobb hozadéka, a

férje ugyanis – sikeres üzletemberként – jú-
lius elejétől augusztus végéig körbehordozta
Európa legszebb tengerpartjain, és néha pár
napra más kontinensek csábításának is en-
gedett. Afrikai, ázsiai, amerikai fotók sora-
koztak a görög-, olasz-, franciaországiak
mellett a harmincas évei közepén járó nő
mobiltelefonjában, és ő, mint valami külön-
leges tervezésű szivacs, minden elvárást fe-
lülmúlva szippantotta magába a látni-,
hallani-, érintenivalókat. 

– Nem kellett ahhoz pszichológus, hogy
idővel megértsem, az átkirándult évek alatt
folyamatosan kárpótolni szerettem volna
magam – kezdte történetét rég nem látott is-
merősöm a főtéri kávézó teraszán. – Nem a
gyermekkorom miatt kívántam megvigaszta-
lódni – bár az is eléggé félresikeredett, a szü-
leim ugyanis minden nagy- vakáció-
ban „lepasszoltak” a jóindulatú, de 
rendkívül szigorú vidéki nagyszüleimhez,
ahol a szomszéd lányokkal való délutáni ját-
szást is kerti munkával kellett kiérdemelni –,
inkább a felnőtté válásom idejéről szerettem
volna megfeledkezni az újabb meg újabb él-
mények habzsolásával. De persze akkoriban,
a távoli tájak bűvöletében feloldódva, a lelki
háttér egyáltalán nem foglalkoztatott. Kelle-
mes és hálás útitárs voltam, és elhitettem
magammal, hogy ez elég egy igazi párkap-
csolathoz. A férjem nemcsak a nyaralásokon,
hanem egész évben a tenyerén hordott, mel-
lette dolgoznom sem kellett, egész nap olvas-
hattam, rajzolgathattam, ha úgy tartotta

kedvem. A felnőtteknek szóló kifestősökre is
rákaptam, azok különösen megnyugtattak,
talán mert kislányként is a színezés volt a
kedvenc szórakozásom. Mindezért cserébe
egyetlen kívánságot kellett volna teljesíte-
nem: a férjem már a házasságunk legelején
szeretett volna gyereket, de én első perctől
húzódoztam. Talán ebbe unt bele, amikor hat
év múlva úgy döntött, másfelé veszi az irányt.
A jelenlegi párjával már
van is egy kétéves kislá-
nyuk, és tervezik a kö-
vetkezőt.

– Mesélsz kicsit arról
a bizonyos felnőtté vá-
lásról? – kanyarodtam vissza a gondolathoz,
amit beszélgetőtársam mintha el szeretett
volna rejteni a szaporán pattogó szavak kö-
zött.

– Tizenkilenc éves voltam, fülig szerelmes,
amikor az akkori párom megkapta a katonai
behívót – vette fel lassan a szándékosan elej-
tett időfonalat. – Gyenge fizikumú, beteges
fiatalember volt – talán éppen a sebezhető-
ségéért, védtelenségéért kötődtem annyira
hozzá –, és biztos voltam benne, hogy „pad-
lóra tenné” a 12 hónapos bakaság. Ezzel ő
is tisztában volt, és kért, hogy segítsek, ha
tudok. A szüleimre nem számíthattam, vi-
szont volt egy barátnőm, aki még középisko-
lásként összeköltözött egy jómódú és széles
ismeretségi körrel rendelkező férfival. Gyak-
ran hívtak magukkal bulizni, így nem volt
nehéz megtalálnom a megfelelő pillanatot,

hogy tanácsot kérjek. A barátnőm „pasija”
– az ő nagyvonalú, az élet kihívásait egyetlen
kézmozdulattal leküzdeni látszó stílusában –
gondolkozás nélkül kijelentette, hogy nem re-
ménytelen a helyzet, csak szükség van némi
– az én anyagi kereteimet messze meghaladó
– pénzre. Ezután hozzátette, hogy ebben is
tud segíteni, egy közeli barátja szívesen ad
hosszú távú kölcsönt. Repestem az örömtől,

az ijesztő kulcsszavak
– a „kölcsön”, a
„kamat” és a „határ-
idő” – el sem jutottak
a tudatomig. Azelőtt
sohasem tartoztam

senkinek, és miután az ilyen jellegű csapda-
helyzetek veszélyeiről senkitől nem kértem
felvilágosítást, vakon beleugrottam az „üz-
letbe”. A páromnak sem mondtam el, hogyan
sikerült elhalasztatnom a berukkolását, ő
pedig nem is firtatta, úszott a boldogságban,
és még odaadóbban szeretett. Amikor azon-
ban eljött az adósság törlesztésének ideje,
nagyon megijedtem. Szinte az eredeti összeg
kétszeresét kellett volna visszaadnom, és én
az akkori kiszolgálói fizetésemből még any-
nyit sem tudtam megtakarítani a rendelkezé-
semre álló pár hónap alatt, amennyit
kölcsönkértem. A barátnőm időközben sza-
kított az élettársával, és bár azt reméltem,
hogy a fickó így is megértő lesz velem,
hamar kiderült, hogy félreismertem. Lassan
elkezdődtek a fenyegetések, és vele együtt az
álmatlan éjszakák. A páromat meg akartam

kímélni ettől az egésztől, másnak sem beszél-
tem a helyzetemről. Egészen magamra ma-
radtam a nyomasztó gondolatokkal, néha
úgy éreztem, beleroppanok. Végül a hitelező
talált egy „nagylelkű” megoldást, mégpedig
azt, hogy dolgozzam le az adósságot. A ba-
rátnőm volt fiúja – az úgynevezett közvetítő
– úgy adta ezt elő nekem, mintha megnyer-
tem volna a lottón a főnyereményt.

– Milyen munkáról volt szó? – kockáztat-
tam meg a kérdést a vastagon körénk tele-
pedő némaságban.

– Az illetőnek volt egy éjszakai szórakozó-
helye egy másik megyében, oda kellettek új
táncosnők. Nem volt más lehetőség, elfogad-
tam az ajánlatot. Fél évet húztam ott le,
erről többet nem szeretnék mondani. A ba-
rátomnak azt mondtam, hogy Németor-
szágba mentem kisgyermekre vigyázni.
Persze végül kiderült a hazugság, és ő töb-
bet hallani sem akart rólam. A helyzet iró-
niája, hogy közben eltörölték a kötelező
katonai szolgálatot. A későbbiekben egy ru-
hásboltban találtam munkát, ott ismertem
meg a férjemet is. Az együtt töltött évek alatt
aztán – mint már tudod – „nagyvilági” nő
lettem, olyan, aki a társa mosolyánál többre
értékeli a kagylókkal teleszórt tengerpart
látványát. Úgy zártam én is magamba az el-
múlt éveket, mint azok a kagylók a homok-
szemeket. Talán ezért éreztem magam
annyira otthon a világ bármelyik tenger-
partján. Három éve láttam utoljára a végte-
len hullámokat. Azóta önmagamban
keresem, és úgy érzem, kezdem is megtalálni
a biztonságos partokat.

A kölcsön

Tizenkét év margójára
Az érettségi hangulatáról
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Nagy-Bodó Szilárd
A megyék sorában az idén is

Kolozs megye vezet, ahol a diá-
kok 77,8 százaléka érettségizett
sikeresen, ezt Szeben (71,8), Jász-
vásár (71,4), Brassó (71) megyék
és Bukarest követi. 

Megyénk a középmezőnyben
található, a vizsgázók felénél ke-
vesebb diák Ilfov (32,2 %), Giur-
giu (42,4), Mehedinţi (47,8) és
Gorj (49,7) megyében ért el hatos
általánost. 

Mint ismeretes, az érettségiző-
nek minden tantárgyból legalább
ötösre kell vizsgáznia, a jegyek
átlaga pedig legkevesebb hatos
kell legyen. A megyénkben sike-
resen vizsgázók közül 2.169-en
az idén végezték a 12. osztályt,
222-en a korábbi években. Az

érettségin 186 hiányzót je-
gyeztek, és négyet csalási kísérlet
vagy csalás miatt kizártak a vizs-
gáról. 

Megyénkben négy diák érettsé-
gizett minden tantárgyból tízesre,
románból 41-en kapták meg a leg-
nagyobb jegyet, anyanyelvből 37-
en, a szaknak megfelelő kötelező
tantárgyból 126-an, a választott
tantárgyból 131-en. 

Az eredményeket kisebb mér-
tékben befolyásolhatják az óvá-
sok. Aki elégedetlen valamelyik
jegyével, elektronikus formában
vagy személyesen adhatta be ké-
rését az újrajavításra június 30-án
16–20 óra között, valamint július
1-jén 8–12 óra között. A végered-
ményt július 5-én, vasárnap teszik
közzé. 

(Folytatás az 1. oldalról)

Megyénk a középmezőnyben 
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Június 25-én a Călăraşi me-
gyei, funduleai Mezőgazda-
sági Kutató- és Fejlesztő
Intézetben búza- és árpana-
pot tartottak. A szakmai ren-
dezvényen többek között
jelen voltak az Agrártudomá-
nyi Akadémia képviselői, a
Mezőgazdasági és Vidékfej-
lesztési Minisztérium állam-
titkára, Emil Dumitru,
valamint a Romániai Magyar
Gazdák Maros Szervezet ré-
széről Fazakas Miklós elnök,
Fülöp Zoltán gazdálkodó,
Sánta Albert mérnök és Sikó
László falugazdász.

A szakmai találkozó egyik fő té-
máját a mezőgazdaság terén vég-
zett kutatások adták, pontosabban,
hogy milyen kutatási módszerek
vannak a növénynemesítés terén,
valamint az új fajták létrehozásá-
ban. Az olyan technológiai lehető-
ségek kiaknázásáról is szó esett,
amelyekkel növelhetnék a termelé-
kenységet, de beszéltek a román
mezőgazdasági kutatások népsze-
rűsítéséről is. Emil Dumitru el-
mondta, bármennyire is jók a hazai
fajták, megfelelő marketingre is
szükség lenne. A vidékfejlesztési
minisztérium államtitkárának sajá-
tos a meglátása arról, hogy miként

lehetne felépíteni, illetve újjáépí-
teni a romániai kutatást. „Az ál-
lamháztartásból kiutalt összegek
mellett, úgy gondolom, felnőttünk
egy olyan szinthez, ahol már a köz-
szféra és a magánszféra között lét-
rejöhet az a kapcsolat, amelynek
gyümölcseként a fejlesztő, kutató
és hozzáértő gazda magasabb
szintre tudja emelni alkotásait, ku-
tatásait, de ezek mellett stratégiára
is szükség van” – fogalmazott az
államtitkár.

Az RMGE Maros Szervezet a
LAPAR (Romániai Mezőgazda-
sági Egyesületek és Termelők Or-
szágos Szövetsége) tagjaként vett

részt a búza- és árpanapon. Faza-
kas Miklós, a szervezet elnöke el-
mondta: „Fontos számunkra, hogy
minden ilyen jellegű szakmai ren-
dezvényen részt vegyünk, szíve-
sen ellátogatunk a különféle
mezőgazdasági programokra. Eze-
ken az eseményeken jellemzően
minden számunkra fontos infor-
mációt megtalálunk. Lehetőség
van szemügyre venni az újdonsá-
gokat, és feltehetjük kérdéseinket.
Itt most a búzát és az őszi árpát
mutatták be. Törekednünk kell a
Mezőgazdasági Kutató- és Fej-
lesztő Intézettel való szorosabb
együttműködésre, hogy a gazdák
olcsóbban hozzájuthassanak a mi-
nősített vetőmagokhoz, erre pedig
a nemrég az egyesületünk által be-
jegyzett Marosi Gazda Kft.-n ke-
resztül lesz lehetőség. A
Szülőföldön okosan program kere-
tében megpróbáljuk úgy kiépíteni
a tevékenységünket, hogy a szak-
tanácsadástól a beszerzésig és akár
az értékesítésig segíteni tudjuk a
gazdákat.”
Bármennyire jók a hazai gabona-
fajták, a megfelelő marketingre is
szükség lenne

A vidékfejlesztési minisztérium
államtitkára elmondta: „Azt ta-
pasztaltam, hogy 2007-ben még
90%-ban hazai fajtáink voltak,
majd amikor teljes jogú EU-s tag-
állam lettünk, ez jelentősen le-
csökkent. Most a fajtáink csupán
50%-a hazai. Ez a mutató nagyon
sokat elárul a hazai piacról. Úgy
gondolom, hogy a versenyképes
kutatás lenne a megoldás, hiszen a
környező országokban sok jó
példa van erre, kiváló kutatási
eredményeket érnek el az olyan ki-
sebb országok is, mint Szerbia, si-
került termékeikkel visszajutni a
helyi piacokra, és versenyképesek
maradtak. Úgy vélem, nem kellene
félnünk a kutatásban a magán-, va-

lamint a közszféra közötti partner-
ségektől. A nagyobb farmok a
marketinget is sikeresen használ-
ják.”

Emil Dumitru elmondta, a kuta-
tási költségvetésből több mint két-
millió euró jut a funduleai
kutatóintézetnek. „Ha olyan tech-
nológiákat és fajtákat akarunk el-
juttatni a gazdákhoz, amelyek a
versenyképességet növelik, akkor
újra kell gondoljuk a mezőgazda-
ság finanszírozásának jövőjét,
amely egyértelműen az uniós
közös agrárpolitikához kapcsoló-
dik’’ – fogalmazott a tisztségvi-
selő.
Országos stratégiai tervre van
szükség

Emil Dumitru kiemelte, nem
elég csak megtermelni a búzát és
a kukoricát, hanem fel is kellene
dolgozni, vagy legalább az állat-
tartásban felhasználni, ezzel nö-
velhető lenne az állattartás
versenyképessége is. Ezt a folya-
matot természetesen EU-s ala-
pokból tudják kieszközölni.
Szükség van arra, hogy közösen
új stratégiát hozzanak létre,
amelyben az állattartás EU-s tá-
mogatása hangsúlyosabb szerepet
kap, valamint ösztönözniük kell a
szövetkezetek létrehozását meg-
különböztetett támogatási fajták
által. 

A búza- és árpanap a LAPAR és
a funduleai Mezőgazdasági Ku-
tató- és Fejlesztő Intézet közös
szervezésében valósult meg. A Ro-
mániai Mezőgazdasági Egyesüle-
tek és Termelők Országos
Szövetsége által kezdeményezett
szakmai napon hét búzafajtát, há-
romféle tritikálét, valamint hat
őszi árpa fajtát ismerhettek meg a
jelenlévők. A bemutatott gabona-
félék Erdélyben is népszerűek, a
gazdák elégedettek a termésho-
zammal. (közlemény)

Szakmai rendezvényen képviseltette magát 
az RMGE Maros

Besúgással vádolják a jegybank elnökét

Három euróövezeti tagország, Spanyolor-
szág, Írország és Luxemburg szakminisztere
nyújtotta be pályázatát az uniós fizetőesz-
közt használó országokat tömörítő eurócso-
port elnöki posztjára. Az eurócsoport
következő, július 9-i ülésén választja meg az
új elnökét – közölte az Európai Unió Tanácsa
pénteken.

A jelöltek között van Nadia Calvino spanyol mi-
niszterelnök-helyettes, a gazdasági és digitális átala-
kulásért felelős miniszter, Paschal Donohoe, Írország
pénzügyekért, közkiadásokért és reformokért felelős
minisztere, valamint Pierre Gramegna luxemburgi
pénzügyminiszter.

Az elnököt az eurócsoport minisztereinek egyszerű
többségével, azaz legalább 10 szavazattal választják

meg. Ha az első szavazási forduló végén egyetlen je-
lölt sem kap a lehetséges 19 szavazatból legalább 10-
et, az egyes jelölteket külön-külön értesítik a kapott
szavazatok számáról. A jelölteknek ezután lehetősége
van visszavonni vagy megerősíteni jelölésüket. A sza-
vazás mindaddig folytatódik, amíg az egyik jelölt nem
kap egyszerű többséget. Az új elnök a csoport jelen-
legi vezetője, Mário Centeno július 13-án lejáró meg-
bízatását követően lép hivatalba. Mandátuma 2,5 éves
időtartamra szól. Az eurócsoport első ülését 1998. jú-
nius 4-én tartotta Luxemburgban. Az eurócsoport első
elnöke Jean-Claude Juncker korábbi luxemburgi mi-
niszterelnök, az Európai Bizottság előző elnöke volt.
Junckert Jeroen Dijsselbloem korábbi holland szoci-
áldemokrata elnök, majd Mário Centeno korábbi por-
tugál pénzügyminiszter váltotta. (MTI)

Három jelölt indul az eurócsoport elnöki tisztségéért

Az államháztartás hiánya a
bruttó hazai termékhez (GDP)
mérten 3,6 százalékra nőtt az
első öt hónapban – közölte
pénteken a pénzügyminiszté-
rium.

Abszolút értékben a deficit ér-
téke elérte a 38,84 milliárd lejt (8
milliárd euró) úgy, hogy az első
négy hónap után még 26,82 milli-
árd lej volt a hiány. Az első öthavi
deficit csaknem felét a korornaví-
rus-járvány elleni védekezés költsé-
gei, valamint a gazdaság
fellendítése érdekében hozott beru-
házási költségek, adóelengedések,
adókedvezmények tették ki. A hi-
ányhoz az is hozzájárult, hogy a ter-
vezetthez képest elmaradtak a
bevételek a március-május közötti
időszakban, miután a kormány ha-
lasztott bizonyos adókifizetési kö-
telezettségeket a
koronavírus-járvány okozta gazda-
sági leállás miatt. A társasági adó-
ból származó bevételek 12,5

százalékkal estek vissza, a héából
származó bevételek csaknem 19
százalékkal csökkentek a tavalyi év
azonos időszakához mérten.

Az első öt hónapban a konszoli-
dált államháztartás bevételei elérték
a 119,59 milliárd lejt, ami 3,4 szá-
zalékos csökkenést jelent a tavalyi
azonos időszakhoz mérten. A pénz-
ügyminisztérium közlése szerint
csak májusban 12 százalékkal estek
vissza a bevételek éves összevetés-
ben, mivel az áprilisi hónap a jár-
vány miatt elrendelt gazdasági
leállás miatt nagyon rossz volt, és
ennek hatása a májusi bevételekben
tükröződött.

Az államháztartás kiadásai
ugyanakkor 14,4 százalékkal,
158,43 milliárd lejre nőttek.

A kormány az idén 6,7 százalé-
kos államháztartási hiányra számít,
de nemzetközi pénzintézetek és
román gazdasági elemzők valószí-
nűbbnek tartanak egy 8-10 százalé-
kos deficitet. (MTI)

Megugrott 
az államháztartás hiánya
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Szerkeszti: Benedek István

A kommunista titkosszolgá-
latnak, a Securitaténak az
irattárát vizsgáló bizottság
azzal vádolta meg Mugur
Isărescut, a Román Nemzeti
Bank (BNR) harminc éve
funkcióban levő elnökét,
hogy 1989 előtt együttműkö-
dött a kommunista titkos-
szolgálattal és jelentéseket
írt külföldi diplomatákról.

Az átvilágító bizottság már jú-
nius első felében meghozta az erről
szóló döntését. Megállapította,
hogy Isărescu együttműködött a
Securitatéval, egyben arra kérte a
bukaresti ítélőtáblát, állapítsa meg
ezt a tényt, ugyanis a román törvé-
nyek szerint ez az átvilágítási eljá-
rás. A bíróságon a per még nem
kezdődött el.

Az ítélőtábla csütörtökön hozta
nyilvánosságra a vádiratot. E szerint
az átvilágító bizottság megállapí-
totta a rendelkezésére álló anyagok-
ból, hogy Isărescu Manole fedőnév
alatt jelentéseket írt a Securitaténak
1979 és 1989 között. Úgynevezett
hálózatot támogató személyként
használták, majd 1986-ban már a
Román Kommunista Párt is belee-
gyezett a beszervezésébe.

Az átvilágító bizottság két, kéz-
zel írt jelentésre hivatkozott, az
egyik 1985-ből, a másik 1987-ből
származik. Ezekben a nemzeti
bank későbbi vezetője többek kö-
zött diplomatákról is jelentett, akik
elégedetlenek voltak a nyolcvanas
években tapasztalható fűtési gon-
dok miatt, hiszen Romániában
akkor meglehetősen nagy szegény-
ség volt, hiány volt alapvető szük-
ségleti cikkekből és a
közműszolgáltatások is akadoztak.
Isărescu egy másik jelentésben azt
írta valakiről, hogy elégedetlen
volt a társadalmi helyzettel, a tö-
megközlekedéssel, a fűtés- és élel-
miszer-ellátással, a televízióban
sugárzott adásokkal. Az átvilágító
bizottság szerint ezek a jelentések
kimerítik a besúgást, hiszen az
érintettek a román hatóságok látó-
körébe kerülhettek.

Isărescu múltjáról már három
évvel ezelőtt is cikkezett a média,
akkor a Pressone.ro oknyomozó
hírportál azt írta, hogy a BNR el-
nöke állítólag a román külföldi hír-
szerzés beszervezett embere volt a
rendszerváltozás előtt és után is.
Isărescu ezzel kapcsolatban nem
nyilatkozott. Isărescu a román vi-

lággazdasági intézetben dolgozott
kutatóként, ebből a pozíciójából
eredően került kapcsolatba külföldi
diplomatákkal.

1990-ben lett a jegybank elnöke,
s ezt a tisztséget egyévi megszakí-
tással – 1999 decemberétől 2000
decemberéig miniszterelnök volt –
azóta is betölti. Tavaly Traian Bă-
sescu jelenlegi európai parlamenti
képviselőről és volt államelnökről
derült ki, hogy Petrov név alatt je-
lentett a Securitaténak. Băsescu
2004 és 2014 között volt Románia
elnöke. Őt többször is átvilágították,
hiszen számos választott tisztséget
betöltött a helyi és a központi köz-
igazgatásban, törvényhozó is volt,
de akkor az átvilágító bizottság nem
talált róla elmarasztaló iratokat.

A média emlékeztetett, hogy a Se-
curitate utóda, a Román Hírszerző
Szolgálat mai napig sem adott át
minden aktát az átvilágító bizottság-
nak, így ennek munkája meglehető-
sen szelektív a hiányzó vagy hiányos
akták miatt. Ez hitelteleníti a gré-
mium munkáját, amelyet az elmúlt
harminc évben inkább politikai le-
számolásra használtak, mint valódi
átvilágításra, múltfeltárásra – vélik
román elemzők. (MTI)
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Az indulás végül mégsem úgy
alakult, mint ahogy terveztük. Első
alkalommal nem engedtek fel-
szállni a Spanyolországba tartó
gépre, így visszatértünk Vásár-
helyre, de nem adtuk fel. Kiderült,
hogy a spanyolok június 21-től fel-
oldják az összes, vírus miatt beve-
zetett korlátozást, és találtunk is egy
pesti járatot, amely épp aznap indult
Palma de Mallorcára. Megbeszéltük
Kobrával a teendőket, így ő elindult
Ibizáról, mi pedig Marosvásárhely-
ről, és végül június 21-én késő dél-
után találkoztunk. Épp egy
mallorcai indiai étteremből tartot-
tunk egy nyilvános strand felé, ami-
kor megláttuk a Hargitát
lehorgonyozva az öbölben, pár száz
méternyire az említett strandtól.
Rövidnadrágot és úszócipőt kap-
tunk magunkra, majd a méternyi
magas strandmólóról bepakoltuk a
cuccainkat és magunkat a motor-
csónakba, amellyel Kobra indult a
hajóról. Nem gyenge ellenhullám-
zásban tettük meg az utat, de végül
mi is és elektronikai felszerelésünk
is (laptop, fényképezőgépek, kame-
rák) sértetlenül átvészeltük a dingi-
zést. 

Az első söröket és a konyakot
immár a Hargita fedélzetén bontot-
tuk ki, az est többi része jóval éjfél
utánig tartó beszélgetésbe torkol-
lott, ami után úgy aludtunk, mint a
bunda a mallorcai öbölben kelleme-
sen ringatózó hajón.

Reggel korán volt az ébredés.
Tibi és Huba a motorcsónakkal
nagybevásárlásra indult, Kobra és
jómagam egy helyi marinában kö-
töttünk ki üzemanyag-vásárlás vé-
gett. Mikor minden készen állt, és
bepakoltuk a Hubáék által a többhe-
tes útra vásárolt cuccokat, kiszá-
moltuk a hozzávetőleges
időtartamot, az út hosszúságát és
hasonlókat, horgonyt bontottunk, és
a Hargita ismét kihajózott. Nem
először, hiszen a Harmony 47 már-
kájú és típusú túravitorlás immár
kétszer szelte át az Atlanti-óceánt, a
rajta lobogó székely zászlót ron-
gyosra tépdeste a szél. Hosszú útjá-
nak utolsó szakaszához ért, ezen
szakasz megtételében segédkezünk
mi, marosvásárhelyi legénység.
Kimotoroztunk az öbölből, majd
ahogy feltámadt a szél, felhúztuk a
vitorlákat. Egyre erősödő oldal-
szélben hagytuk el az öblöt, meg-
feszült az orr- és a fővitorla, végül
13,8 csomós erősségű szélben,
szép oldaldőlésben, 6,5 csomós se-
bességgel szelte a körülbelül más-
fél méteres hullámokat a Hargita.
A háromóránkénti váltásokban
éppen én kerültem sorra az őrség-
ben – nagy élmény volt a 95 fokos
iránytartás mellett az oldalról
csapó, de épp meg nem törő hullá-
moknak kormányozni, majd azok
hátán lecsusszantani a 14,5 méteres
hajót. Az egyre erősödő szélben
végül csökkentettük a vitorlafelüle-
tet, így immár kellemesebb, 5,5
csomó körüli sebességgel haladtunk

tovább a Palma de Mallorca-i öböl-
ben. Délnek tartottunk, majd a
sarki sziklán fekvő világítótorony-
tól délkeletnek, utána keletnek vet-
tük az irányt, Szardínia legdélebbi
pontját célozva meg. Estére járt,
amikor hazai szalonnából, vörös-
hagymából és spanyol bab- és
húsgombóckonzervből, illetve kü-
lönböző zöldségekből összeütöt-
tünk egy fantasztikus vacsorát,
majd az elillanó szél miatt még fel-
húzott vitorláknál újra beindítottuk
a motort. 

A következő váltásomra hajnali 3
órától került sor, így este 10 körül
takarodót fújtam. A tenger igencsak
hullámzott, nehezen aludtam el, és
hajnali 2 körül furcsa, erős hangra
ébredtem, mintha valami tengeri
óriás húzná éppen rozsdás ráspolyát
a Hargita oldalán. – Zátonyra futot-
tunk! – villant be a félkómás fe-
jembe, és úgy felültem, hogy instant
lefejeltem a fölöttem lévő ágyat.
Kitámolyogtam a szalonba, majd
megnyugodtam – szó sincsen zá-
tonyról, csupán Kobra húzta le a
fönnmaradt vitorlákat. Szélcsendbe
kerültünk, de legalább a beígért el-
lenszél nem érkezett meg, így haj-
nali 3-kor motorozva, kényelmesen,
az automata pilótát bekapcsolva áll-
hattam őrségbe. Mivel az autopilot
miatt kormányozni nem kellett,
csak annyi dolgom volt, hogy fi-
gyeljem a műszereket, leginkább az
AIS-t, azaz a pozíciólokátort és 10
percenként a környezetet, hogy ne-
hogy hajóval ütközzünk. Végül

egész éjjel nem láttam egyet sem, és
különleges, szinte leírhatatlan érzés
kerített a hatalmába: a végtelen
nyugalom, a teljesség, a harmónia,
a természettel együtt élés, ugyanak-
kor a teljes elszigeteltség, kiszolgál-
tatottság és jelentéktelenség
különös elegye, amint éjjel, vaksö-
tétben, később leszálló hajnali köd-
ben feküdtem a cockpit melletti
padon, és tízpercenként fölmász-
tam a láthatatlan, de erős hullámo-
kon ide-oda billenő hajó
különböző részeire körbekémlelni
a láthatárt. Csak a hullámok fehér
pereme villant egyet-egyet a sötét-
ben, de csakhamar kék derengésbe
váltott az ég alja, majd narancs-
sárga és rózsaszín fények festették
színesre a horizontot, és ameddig
lerohantam a fényképezőgépemért,
előbukkant a tengerből a nap.
Egyenes irányban hajóztunk bele a
napfelkeltébe, az éjjel minket kö-
rülvevő végtelen feketeség csodá-
latos színorgiába váltott, a kelő nap
vakító fényét, a kék és narancs ég-

boltot a sötét-, majd égszínkék ten-
ger és a Hargita fehér és vörös szí-
nei tették teljes, felejthetetlen
egésszé. Egy gigányit biztosan el-
fényképeztem a gép memóriájából,
de megérte!

Lassan a srácok is felébredtek, a
helyemet átvette Huba az őrségben,
így lefeküdtem, és délig aludtam.
Aznap, azaz június 23-án, szélcsend
miatt motorozva haladtunk tovább,
kelet felé, Mallorca és Szardínia kö-
zött, a Földközi-tenger közepén.
Délután lehúztuk a hajót árnyékoló
ponyvákat, és egy közel merész-
kedő, kíváncsi és hatalmas tengeri
teknős, azaz Caretta caretta szemre-
vételezése után csobbantunk egyet
a mélykék, szelíden hullámzó, kel-
lemesen frissítő vízben. Persze a
mélységmérőn megnéztük, hogy
épp hol járunk, hogy egy esetleges,
igazi, víkendes állati miatt ne törjön
be a fejünk, de ez a veszély nemi-
gen fenyegetett: lábunk alatt mint-
egy 2800 méternyire húzódott a
tenger feneke.

Kaáli Nagy Botond

Vitorlással át a Földközi-tengeren
Első szakasz



A tanintézmények 16 év fölötti idei évi vég-
zősei hat hónapig 250 lejes járadékra jogo-
sultak havonta. Ennek feltétele, hogy a tanév
lezárását követő hatvan napon belül jelent-
kezzenek a megyei munkaerő-foglalkozta-
tási ügynökségeknél annak érdekében, hogy
bekerüljenek az álláskeresők országos adat-
bázisába, ami a munkanélküli-segély igény-
léséhez elengedhetetlen. 

Az álláskeresők nyilvántartásba vétele a 2002. évi
76-os számú törvény értelmében egy megelőző és kö-
telező szakasza a munkanélküli-segély folyósításának
és a munkaerő-foglalkoztatás ösztönzésének. 

A középiskolák, szakiskolák, speciális oktatásban
részesülők, egyetemek, főiskolák végzősei a felvilá-
gosítás és személyes tanácsadás mellett állásközvetí-
tésben, ingyenes szakmai továbbképzésekben és havi
anyagi juttatásban részesülhetnek.

A középiskolát végzett fiatalok abban az esetben is
regisztrálhatnak, ha az érettségi vizsgájuk sikertelen,
a hatvan napot az utolsó oktatási naptól számítják.
Amennyiben valamelyik tantárgyból tanév végén
nincs lezárva a végzős, a sikeres pótvizsgát követő
hatvan napon belül regisztrálhatnak a munkaerő-fog-
lalkoztatási ügynökségnél. A sikeres pótvizsga dá-
tuma a tanintézmény által kibocsátott igazoláson kell
szerepeljen.

A felsőfokú tanulmányukat végzettek számára a
nyilvántartásba vétel hatvan napja az utolsó tanulmá-
nyi év befejezésétől vagy a sikeres licencvizsga dátu-
mától számít (feltétel, hogy a tanulmányok
befejezésétől számított 12 hónapon belül sikeresen le-
vizsgázzon).

A megyei munkaerő-foglalkoztatási ügynökségek
nyilvántartásba vételéhez álláskeresőként az alábbi
okiratok szükségesek: 

– Személyazonossági igazolvány;
– Oklevél, illetve igazolás a tanulmányok befeje-

zéséről, amit az illető tanintézmény titkárságán bo-
csátanak ki;

– Az egészségi állapotra vonatkozó, saját felelős-
ségre tett nyilatkozat, kiemelve azt is, ha valamilyen
egészségügyi gond miatt bizonyos tevékenység nem
végezhető, az igazoló dokumentumot csatolni kell.

Mindazok, akik állami vagy magántanintézmény
diákjaiként általános, szakiskolai, speciális, líceumi,
posztliceális vagy felsőfokú engedélyezett vagy akk-
reditált tanintézményben végezték tanulmányaikat,
jogosultak a járadékra. 
Az elhelyezkedés ösztönzésére 1.500 lej

Azok a végzősök, akik hatvan napon belül nem he-
lyezkednek el a végzettségüknek megfelelő szakmá-

ban, és szerepelnek az ügynökség nyilvántartásában,
igényelhetik a munkanélküli-segély folyósítását, ha
nem folytatják a tanulmányaikat és nincs jövedelmük.
A munkanélküli-segély 250 lej, és a tanintézmény el-
végzését követő hatvan nap letelte után hat hónapig
folyósítják. 

Bármilyen tanintézmény végzettje, ha legkevesebb
16 éves és a tanulmányai befejezésétől számított 60
napon belül nyilvántartásba veszik a munkaerő-fog-
lalkoztatási ügynökségnél, majd teljes munkaidővel
munkaviszonyba kerül 12 hónapnál hosszabb idő-
szakra, 1.500 lejes járadékra jogosult, amelyet két
részletben fizetnek ki: felét az alkalmazást követően,
a másik felét a 12 hónap letelte után.

Amennyiben a végzettek a tanulmányaik befejezé-
sét követő 60 napon belül nem jelentkeznek az
ügynökségnél nyilvántartásba vétel céljából, álláske-
resésre és az ügynökség szolgáltatásaira jogosultak,
azonban elvesztik a munkanélküli-segélyhez való jo-
gukat. 

Bővebb felvilágosításért a Maros Megyei Munka-
erő-foglalkoztatási Ügynökség (AJOFM) marosvásár-
helyi kirendeltségén, a Iuliu Maniu utca 2. szám alatt
lehet érdeklődni vagy a 0265/269-247-es telefonszá-
mon, illetve a lakhely szerinti munkaerő-foglalkozta-
tási ügynökségeknél. (pálosy)

Több mint 15 városból indul-
nak ismét zöld buszok Buda-
pestre és Bécsbe. Kolozsvár,
Marosvásárhely, Székelyud-
varhely, Csíkszereda, Arad,
Temesvár és Nagyvárad is
újra a FlixBus hálózatában
van.

Június 25-től ismét útra kelnek a
FlixBus járatai Erdélyből. A mobi-
litási szolgáltató új higiéniai irány-
elvekkel indítja újra a járatokat.
Románia nyugati részének több
mint 15 városából lehet zöld távol-
sági busszal utazni Budapestre, il-
letve Bécsbe. Kolozsvár,
Marosvásárhely, Nagyvárad, Csík-
szereda és Székelyudvarhely is
azok között a települések között
van, ahova visszatért a FlixBus, heti
öt közvetlen éjszakai busszal a ma-
gyar és az osztrák fővárosba – tájé-
koztatott Miklósy Boglárka
sajtószóvivő. A FlixBus a növekvő
utasigényekkel párhuzamosan sze-
retné tovább bővíteni a régióból el-
érhető összeköttetések számát a
következő hetekben. Júliustól Ro-
mánia városaiból már közel 50 eu-
rópai célállomásra biztosít utazási
lehetőséget a vállalat. „Csapatunk
az elmúlt időszakot többek közt arra
használta, hogy új higiéniai irányel-

veket alakítson ki, amik lehetővé te-
szik az utazók számára, hogy biz-
tonságosan közlekedjenek távolsági
busszal a jelenlegi helyzetben is” –
mondta Arany László regionális
ügyvezető igazgató.

Higiéniai intézkedések – kötelező
maszkviselés az utazás alatt 

A tevékenység újraindításával
párhuzamosan a FlixBus új, átfogó
higiéniai és biztonsági intézkedése-

ket vezet be. A távolsági buszokat
alaposan fertőtlenítik minden utazás
után, az utasok az érintésmentes
jegyellenőrzést követően felszállás-
kor fertőtleníteni tudják a kezüket a
buszon elhelyezett szerrel. A meg-
állókban várakozókat arra kéri a
vállalat, hogy tartsák az általánosan
elvárt, legalább másfél méteres tá-
volságot egymástól. A szájat és
orrot eltakaró maszk viselése a fel-
szállástól kezdve az utazás teljes

időtartamán keresztül egészen a le-
szállásig kötelező. A szabályokat a
buszvezetők ismertetik felszállás-
kor, illetve a vállalat weboldalán is
megtalálhatók. Arra kérik az utaso-
kat, hogy csak akkor utazzanak, ha
semmilyen tünetük nincs. A lemon-
dási feltételeknek köszönhetően az
utazások rugalmasan módosíthatók. 
Ellenőrizni kell az érintett országok
beutazási feltételeit

A cég vezetősége arra kéri a ha-
tárokon keresztül utazó ügyfeleket,
hogy indulás előtt minden esetben
ellenőrizzék az utazás során érintett
országok beutazási feltételeit. Ro-
mánia mellett például Németor-
szágban, Ausztriában,
Franciaországban, Portugáliában,
Lengyelországban, Magyarorszá-
gon, Bulgáriában, Horvátország-
ban, Csehországban, Szlovákiában,

Olaszországban, Svédországban és
Dániában is újra elérhető a FlixBus
szolgáltatása. A FlixBus egy euró-
pai mobilitási szolgáltató, amely
2013 óta kínál alternatív, kényel-
mes, megfizethető és környezetba-
rát utazási lehetőséget. Az
intelligens hálózatfejlesztésnek és a
legkorszerűbb technológiai háttér-
nek köszönhetően a FlixBus Európa
legkiterjedtebb távolsági buszháló-
zatát alakította ki, ami 2.500 célál-
lomást köt össze 30 országban. 

A Németországban alapított star-
tup helyi kis- és középvállalkozá-
sokkal együttműködve ötvözi a
minőséget és a tapasztalatot. A Flix-
Bus nemzetközileg is egyedülálló
üzleti modellt használva szállít több
millió utast Európa-szerte és kínál
több ezer munkahelyet az iparág-
ban. (sz.)

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

A FlixBus járatai külföldre 
Erdélyből Budapestre és Bécsbe 
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Álláskeresési járadék idén végzetteknek 

Ügyfélfogadás a Maros Megyei Klinikai 
Kórház szakrendelőiben

Időpontkérés telefonon 
Június 23-ától a Maros Megyei Klinikai Kórház újra megkezdte teljes

körű tevékenységét a részlegein, minden közegészségügyi előírást tiszte-
letben tartva. Időpontot előjegyeztetni online, a Maros Megyei Klinikai
Kórház weboldalán vagy munkanapokon a lenti telefonszámokon lehet
8–16.00 óra közt – tájékoztatott az intézmény közönségkapcsolati osz-
tálya.

> II-es Számú Járóbeteg-rendelő: 0365-882-552, 0365-882-553, 0365-
882-556;

> Szemészeti klinika: 0771-764-248, 0757-114-360;
> Sebészeti klinika: 0770-780-489;
> Mammográfia és echográfia: 0365-228-573;
> A Gheorghe Marinescu u. 1. szám alatti szekciók telefonközpontja

(belgyógyászati klinika, kardiológiai osztály, gasztroenterológiai klinika,
sebészeti klinika, intenzív terápia – ATI –, nefrológia, plasztikai, újjáépítő
és mikrosebészet, urológiai klinika, tüdőgyógyászati klinika): 0365-882-
588, 0365-882-589, 0365-882-590, 0265-213-790;

> Ortopédia és traumatológia: 0265-213-720;
> Telefonközpont: szemészeti klinika, szülészeti és nőgyógyászati kli-

nika: 0265-262-288, 0265-262-239, 0365-882-542;
> Bőrgyógyászati klinika: 0365-882-534;
> Onkológiai klinikai: 0365-882-649;
> I-es fertőzőklinika.: 0365-882-612;
> II-es fertőzőklinika: 0365-882-605;
> Gyermek-neuropszichiátria: 0365-882-662;
> I-es pszichiátria: 0265-217-274;
> II-es pszichiátria: 0365-882-646;
> Endokrinológia: 0365-882-641;
> Gyermekgyógyászati klinika: 0365-882-642;



A Győri ETO elnöke csalódott
amiatt, hogy a koronavírus-jár-
ványra hivatkozva törölték a női ké-
zilabda Bajnokok Ligája négyes
döntőjét. Bartha Csaba szerint
nehéz elfogadni az Európai Kézi-
labda-szövetség (EHF) döntését.

„Tudjuk, hogy az egészség min-
dennél fontosabb, mégis nehéz el-
fogadni ezt a határozatot. Nagyon
bízom benne, hogy nem lesz kiha-
tással a következő szezonra, bár
úgy gondolom, sportszakmai érte-
lemben is újratervezésre van szük-
ség. Nem mindegy, hogy az új
szezon egyáltalán hogyan indul el,
emiatt a nyári felkészülésnek is át
kell alakulnia” – vélekedett.

Az európai szövetség (EHF)
március 25-én úgy döntött, hogy
május 8-9. helyett szeptember 5-6-
án rendezik a női BL budapesti né-

gyes döntőjét, majd április 24-én
közölték: vizsgálják annak a lehető-
ségét, hogy a negyeddöntőket meg
lehet-e rendezni szeptember 3-án,
ugyancsak a magyar fővárosban.

Ekkor hangsúlyozták, amennyiben
a szeptemberi időpont nem tartható,
akkor októberre halasztják a tornát,
a negyeddöntőket törlik, a négyes
döntőben pedig a két középdöntő-
csoport első két-két helyezettje, 
vagyis a címvédő Győri Audi ETO
KC, a francia Metz HB és Brest
Bretagne, valamint a dán Esbjerg
HB léphet pályára.

„Furcsállom, hogy a járvány
csúcspontján csak halasztásokról
hozott döntést az EHF, most azon-
ban, tíz héttel a döntő előtt véglege-
sen törölte. Arról sem esett szó,
hogy miért nem lehetett a későbbi,
októberi időpontban megrendezni a
finálét” – magyarázta a győri klub
honlapján Bartha Csaba.

Hozzátette: furcsállja, hogy egy
héttel az eltörölt négyes döntő idő-
pontja után viszont elrajtolhat az új
szezon.

EHF: nincs garancia
Az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) elnöke szerint a női Bajno-

kok Ligája négyes döntője nem magyar, hanem európai rendezvény,
ezért kényszerültek törölni a koronavírus-járvány közepette. „Ez nem
egy ország kérdése, nem azon múlik, mi a helyzet Magyarországon,
hiszen Európa más részeiről is érkeznek csapatok és nézők. Az EHF
időben reagált a koronavírus-járványra, de figyelembe kellett vennünk,
hogy az egyes országokban más ütemben zajlott a járvány, így márci-
usban komplex döntést kellett hoznunk, amit eleinte nehéz volt minden
érintettel megértetnünk. A férfi és a női BL négyes döntő egyfajta fák-
lyavivő a sportágban, ezért akartuk ezeket megtartani annak ellenére,
hogy szinte minden más eseményt lefújtak. Most azonban úgy érezzük,
nincs garancia arra, hogy szeptemberben meg lehet rendezni egy ké-
zilabdás csúcseseményt, amelyhez nálunk a nézők, és ezzel párhuza-
mosan a gazdasági racionalitás is hozzátartozik” – indokolta Michael
Wiederer a budapesti torna elmaradását.

2020. július1.,szerda___________________________________________________ SPORT _____________________________________________________ NÉPÚJSÁG9

Csalódás az ETO-nál a női kézi-BL négyes
döntőjének törlése miatt

A labdarúgó 1. ligás rájátszás
alsóházi 7. fordulójának 

televíziós közvetítési rendje
Július 1., szerda:
* 17.00 óra: Academica Clinceni – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK
* 20.00 óra: FC Voluntari – Chindia Târgoviște
Július 2., csütörtök:
* 20.00 óra: Konstancai Viitorul – Bukaresti Dinamo
Valamennyi mérkőzést élőben közvetíti a DigiSport, a Telekom Sport

és a Look Sport/Plus.

Merész terv! Egy csapatban C. Ronaldo 
és Messi?

Korunk, és talán a futballtörténe-
lem két legnagyobb labdarúgója,
Cristiano Ronaldo és Lionel Messi
könnyen lehet, hogy végül egy
meccs erejéig csapattársak lehet-
nek. Carlos Tévez merész terven
gondolkodik, ugyanis azt szeretné,
ha a búcsúmeccsén a két sokszoros
aranylabdás egy csapatban játszana
egy sztárokkal teletűzdelt gálamér-
kőzésen.

A 36 éves argentin válogatott
labdarúgó két éven át játszott a Ju-

ventus szupersztárjával, Cristiano
Ronaldóval a Manchester United-
ben. A hatszoros aranylabdás Lionel
Messivel pedig az argentin váloga-
tottban rúgta együtt a bőrt, így
mindkét klasszist jól ismeri.

Ugyanakkor rajtuk kívül is szá-
mos legendás játékosra lehet számí-
tani majd, hiszen a Manchester City
és a Manchester United egykori já-
tékosa csupa nagyszerű futballistá-
val játszott együtt pályafutása alatt,
amely során megfordult többek kö-

zött a Boca Juniors, a Corinthians,
a West Ham United, a Manchester
United, a Manchester City, a Juven-
tus és a Shanghai Shenhua csapatá-
ban is.

Tévez elárulta, hogy Ronaldót és
Messit is meg szeretné hívni a sztá-
rokkal teletűzdelt csapatába, ha el-
érkezik a pillanat, hogy egyszer
szögre akasztja a stoplist.

„Ha össze kellene állítanom a
csapatot, akkor Buffon, Hugo
Ibarra, Rio Ferdinand, Gabriel He-
inze, Patrice Evra, Andrea Pirlo,
Paul Scholes, Paul Pogba, Cristiano
Ronaldo, Lionel Messi és Wayne
Rooney alkotná a kezdő tizenegyet”
– mondta a Boca Juniors támadója
az argentin Radio La Rednek.

Ugyanakkor Tévez leszögezte
azt is, hogy egyelőre nem gondol-
kodik a visszavonuláson, sőt kije-
lentette, hogy minden lehetőséget
nyitva hagy a jövőjével kapcsolat-
ban. „Természetesen Argentínában
csak a Boca Juniors jöhet szóba, de
szeretnék majd visszatérni a West
Ham Unitedhez vagy a Corinthians-
hoz egy fél évre. Nem zárok ki sem-
mit” – zárta szavait.

Calciomercato: Szoboszlai nagyon közel 
az AC Milanhoz

Az átigazolásokkal foglalkozó olasz szaklap, a
Calciomercato hétfő reggeli cikke szerint nagyon
közel a megegyezés az AC Milan és a Red Bull Salz-
burg között Szoboszlai Dominik átigazolásáról.

A Milan már két hónapja dolgozik a magyar válo-
gatott középpályás megszerzésén, a tárgyalások
pedig az utóbbi napokban felgyorsultak, leginkább
további topklubok, az Arsenal és a PSG érdeklődése
miatt.

Az átigazolásban jelentős szerepet játszik Ralf
Ragnick várható vezetőedzői/sportigazgatói kineve-
zése a Milannál. A szakember állítólag ragaszkodik
a 19 éves játékoshoz, aki örömmel folytatná fejlődé-
sét Ragnick keze alatt.

A Calciomercato szerint az átigazolást már a Milan
ügyvezető igazgatója, Ivan Gazidis is jóváhagyta, a
transzfer összege 25 millió euró.

Marco Rossi: „Izgalmas 
kihívás lesz ez mindannyiunk

számára”

A magyar férfi-labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya örül, hogy
végre kiderült, mikor játszik legközelebb a válogatott, ugyanakkor az
októberi és novemberi extra meccsek különleges kihívást is jelentenek.

Az UEFA végrehajtó bizottsága múlt héten döntött arról, hogy októ-
ber 8-án pótolják az eredetileg márciusra tervezett Európa-bajnoki pót-
selejtezők első mérkőzéseit, vagyis a magyar válogatott ezen a napon
lép pályára Szófiában a bolgárok ellen. Marco Rossi szövetségi kapitány
a döntést követően elmondta: örül, hogy a bizonytalanság hónapjai után
végre kiderült, mikor lép pályára a csapat az Európa-bajnoki részvéte-
lért.

„Nagyon örülök, hogy immár tudjuk, mikor játsszuk a következő tét-
meccseinket – mondta a szövetség honlapjának Marco Rossi. – És annak
is örülök, hogy tíz hónap szünet után nem az idei legfontosabb mec-
csünkkel, a Bulgária ellenivel kezdünk. Ugyanakkor a hosszú kihagyás
ellenére azonnal tétmeccs következik szeptemberben, ami azt jelenti,
hogy ha bármilyen új dolgot szeretnénk kipróbálni a bulgáriai meccsre
készülvén, azt csakis élesben tudjuk megtenni. Izgalmas kihívás lesz ez
mindannyiunk számára.”

Ami a válogatott kerettagokat illeti, vannak, akik már hetek óta tét-
mérkőzéseket játszanak, mások viszont egyelőre nem rázódhattak vissza
a bajnoki ritmusba, és akad olyan labdarúgó is, akinek még bizonytalan
a jövője. Marco Rossi továbbra is csak azokra a játékosokra számít, akik
megfelelő fizikális állapotban vannak és jó formában futballoznak klub-
jukban.

„A keret összeállítása még a szokásosnál is nehezebb lesz idén ősszel,
hiszen vannak játékosaink, akiknek jelenleg nincs csapatuk vagy nem
kezdők rendszeresen a klubjukban, és még az is kérdés sok esetben,
hogy az adott bajnokság mikor indul újra – fogalmazott a szövetségi ka-
pitány. – Ebben a helyzetben kiemelten érvényes lesz az a válogatási
elvem, hogy csak olyan játékosokat hívok meg, akik fizikálisan csúcs-
formában vannak, mert a nagyobb meccsszám miatt nagyon minimális
időnk lesz a felkészülésre, illetve ami lesz, azt emiatt kizárólag taktikai
felkészülésre kell felhasználnunk. Emellett októberben és novemberben
egész biztos, hogy a megszokottnál nagyobb játékoskerettel dolgozunk
majd, hiszen az egy időszakon belüli plusz egy mérkőzés extra megter-
helést és sérülésveszélyt is jelent.”

Mint arról korábban hírt adtunk, az UEFA végrehajtó bizottsága arról
is döntött, hogy idén szeptemberben a Puskás Arénában rendezik meg
az európai Szuperkupa-döntőt. Marco Rossi különösen örül annak, hogy
a magyar futballszurkolók újabb rangos nemzetközi futballeseményen
vehetnek részt anélkül, hogy külföldre kellene utazniuk.

„A Szuperkupa-döntő budapesti megrendezése óriási dolog. Mióta
én először Magyarországra érkeztem, rengeteget fejlődött az infrastruk-
túra, ami nélkül most például nem jöhetett volna létre a Szuperkupa-
döntő megrendezése. Emellett a labdarúgó-sportdiplomácia is nagyon
erős, hiszen a következő években a legkiemelkedőbb, legrangosabb fut-
ballrendezvények közül többet is vendégül lát majd Magyarország. Így
pedig maximálisan megvalósul az MLSZ-nek az a célkitűzése, hogy a
magyar szurkolók minél nagyobb számban és minél rangosabb esemé-
nyeken vehessenek részt saját hazájukban” – mondta Marco Rossi.

Fotó: MTI

Fotó: MLSZ

Fotó: PSI

Fotó: EPA



Első belga uralkodóként
mélységes sajnálatát fejezte
ki Fülöp belga király a gyar-
mati időkben, II. Lipót ural-
kodása alatt elkövetett
erőszakos és kegyetlen cse-
lekedetek miatt Félix Tshise-
kedinek, a korábbi belga
gyarmat, a mai Kongói De-
mokratikus Köztársaság el-
nökének az ország
függetlenné válásának 60.
évfordulója alkalmából írt le-
velében kedden.

Korábban belga uralkodó még
nem nézett ilyen módon szembe az
ország gyarmatosító múltjával.

„Szeretném kifejezni mélységes
sajnálatomat a múlt sebei, a gyar-
mati időszak során tapasztalt szen-
vedések és megaláztatások miatt”
– fogalmazott Fülöp, aki levelében
azt írta: elítéli és sajnálja a helyi la-
kosság ellen elkövetett erőszakot.

Kijelentette, a gyarmatosítás és
az azt követő gyarmati időszak a
belga történelem fájdalmas feje-
zete, amely azóta is súlyosan hat a
kollektív emlékezetre. Hosszú távú
következménye a társadalomban
ébredt és ma is tapasztalható hátrá-
nyos megkülönböztetés, amelynek
minden formája ellen folytatni
fogja a küzdelmet.

A belga sajtó által idézett leve-
lében a belga uralkodó kiemelte,
hogy a Kongói DK függetlenné vá-
lásának 60. évfordulója alkalmat
ad a két ország „mélyen gyökerező
barátságának megújítására”.

„A kapcsolatok további erősí-
tése és a még gyümölcsözőbb ba-
rátság kialakítása érdekében
képesnek kell lennünk arra, hogy

igaz módon és higgadtan tudjunk
beszélni a hosszú közös történe-
lemről” – mondta.

Kijelentette, hogy a globális ki-
hívások együttműködést és kölcsö-
nös tiszteletet követelnek. Az
emberi méltóságért és a fenntart-
ható fejlődésért folytatott küzde-
lem erőinek egyesítését igényli
mindkét ország és mindkét konti-
nens részéről mind az afrikaiak,
mind az európaiak érdekében –
tette hozzá.

Az 1865 és 1909 között ural-
kodó II. Lipót az 1870-es évek kö-
zepétől nagy érdeklődéssel fordult
az afrikai földrajzi felfedezések
felé. Henry Morton Stanley segít-
ségével 1879-1884 között szemé-
lyes birodalmat épített ki a Kongó
folyó vidékén, 2,4 millió négyzet-
kilométer területet szerzett meg
Közép-Afrikában. Miután a belga
parlament nem támogatta törekvé-
seit, a nagyhatalmakkal a berlini
konferencián (1884-85) az akkor
létrehozott Kongói Szabad Állam
uralkodójának ismertette el magát,
a terület két évtizedig a király sze-
mélyes tulajdonát képezte. Nem
járt Kongóban, de ügynökei olyan
kegyetlenül bántak a helyiekkel,
hogy 1908-ban a belga kormány
átvette tőle a gyarmat igazgatását.
Aki nem teljesítette a gumiterme-
lési kvótákat, annak halál járt, és
rengeteg gyerek végtagját vágták
le emiatt, ami a gyarmatosítók ke-
gyetlenségének jelképévé vált.
Lipót huszonnégy éves uralkodása
alatt becslések szerint 10-15 millió
kongói vesztette életét. A terület
1960. július 1-jén vált független
országgá. (MTI)
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Először fejezte ki sajnálatát
belga uralkodó a Kongóban
elkövetett atrocitások miattNem lehet megoldani az Európai Unió (EU) va-

lamennyi problémáját a koronavírus-világjár-
vány hatásainak ellensúlyozására tervezett
helyreállítási alappal, nélküle viszont a közös-
ség minden gondja tovább súlyosbodna –
mondta a júliusban kezdődő soros EU-elnök-
ségre készülő német kormány vezetője egy
hétvégi lapinterjúban, amely hat európai új-
ságban, köztük a német Süddeutsche Zei-
tungban jelent meg.

Angela Merkel a járvány kezdete óta először adott
interjút. Hangsúlyozta, hogy a koronavírus-járvány pá-
ratlan nagyságú kihívás, és együtt jelentkezik „korunk
két nagy diszruptív (a megszokott rendet felforgató) je-
lenségével, a klímaváltozással és a digitalizációval,
amelyek amúgy is megváltoztatják életünket és gazda-
ságunkat”.

Arra a kérdésre, hogy a válságok sűrűsödése fenye-
geti-e az EU fennmaradását, azt mondta, hogy a leg-
végső kérdések gyakori boncolgatása helyett inkább
dolgozni kell, az erős európai belső piac megőrzése és
a közös fellépés a világban pedig valamennyi tagor-
szág elsőrendű érdeke.

A tagállamoknak nyújtandó támogatásokból és hite-
lekből álló helyreállítási alapról kiemelte, hogy a ter-
vezett válságkezelő eszköz nem alkalmas az EU összes
gondjának megoldására, de a hiánya minden problémát
felerősítene. Az EU gazdasági helyzete nagyon sok
mindent meghatároz, például a nagy munkanélküliség
politikailag robbanékony helyzetet idézhet elő az adott
tagországban, ami növelné a demokrácia fenyegetett-
ségét – fejtette ki a német kancellár, hozzátéve: sikeres
gazdaság kell ahhoz, hogy az EU megállja a helyét.

Kiemelte: mivel a tagországokat eltérően sújtja a jár-
vány, az alap forrásait máshogy kell elosztani, mint a
közös költségvetés forrásait. Azt is figyelembe kell
venni, hogy az eleve nagy államadóssággal rendelkező
tagországoknak egy újabb hitel „kevésbé észszerű” se-
gítség, mint a vissza nem térítendő támogatás – tette
hozzá Angela Merkel, aláhúzva: dolgozik mindazon
tagországok meggyőzésén, amelyek eddig elutasították
a vissza nem térítendő támogatás gondolatát és csak a
hitelezést fogadták el. A „különleges kihívás különle-
ges megoldást követel” – mondta.

Arra a kérdésre, hogy Németország miért vált ki a
segítségre szoruló tagországokat csak hitelekkel támo-
gatni hajlandó, úgynevezett fukarok frakciójából, el-
mondta, hogy a járvány sok helyütt, például

Olaszországban és Spanyolországban hatalmas gazda-
sági és egészségügyi terheket, a sok haláleset miatt ér-
zelmi megpróbáltatásokat okoz, és ebben a helyzetben
Németország nem teheti meg, hogy csak saját magára
gondol, hanem készen kell állnia a „rendkívüli szoli-
daritásvállalásra”.

„Természetesen a saját érdekünkben is cselekszünk.
Német érdek, hogy legyen egy erős belső piac, az EU
pedig összenőjön és ne széthulljon” – mondta Angela
Merkel.

Németországnak az is fontos, hogy a válságkezelő
program maradjon az EU működését szabályozó szer-
ződések keretén belül. Az EU szerkezetét rögzítő szer-
ződések, a hatáskörök és ellenőrzési jogkörök
rendszerének változtatása bizonyára napirendre kerül
a következő években, de ezeket a kérdéseket igen óva-
tosan kell megközelíteni – tette hozzá.

A német kancellár a többi között arról is szólt, hogy
az év végéig tartó soros elnökség alatt „magától érte-
tődő módon” a jogállamiság ügyével is foglalkoznak
majd. Ezzel kapcsolatban kiemelte, a hogy mindenkori
ellenzéknek méltányos, fair lehetőségekkel kell rendel-
keznie a kormányra kerüléshez. Mint mondta, ez ott
kezdődik, hogy megfelelő felszólalási időt kell bizto-
sítani az ellenzéknek a parlamentben, a közszolgálati
médiában pedig legalább ugyanannyi időt, mint a kor-
mánypártoknak.

Szólt arról is, hogy a járvány miatt ugyan el kellett
halasztani a soros elnökség egyik legfőbb programját,
a szeptemberre Lipcsébe tervezett EU–Kína csúcsta-
lálkozót, de ki kell dolgozni egy közös európai politi-
kai álláspontot az ázsiai országgal folytatott viszony
alakításához. Ennek az EU-s Kína-politikának tükröz-
nie kell a közösség érdekeit és értékeit – mondta a kan-
cellár, aláhúzva, hogy kifejezésre kell juttatni az
emberi jogok és a jogállami elvek érvényesülésével és
a Hongkong jövőjével kapcsolatos aggodalmakat.

Hozzátette, hogy Kína a gazdasági együttműködés-
ben vagy a klímaváltozás elleni küzdelemben az EU
partnere, de gyökeresen eltérő politikai rendszere miatt
„vetélytárs” is.

A német kancellár egyebek mellett szólt az Orosz-
országhoz fűződő viszonyról is, kiemelve: kormánya
felismerte, hogy a „hibrid hadviselés” és a „destabili-
zálás” az orosz vezetés tevékenységének jellemző min-
tázata. Ugyanakkor egy sor ok, például Oroszország
szíriai és líbiai befolyása miatt mindig törekedni kell a
konstruktív párbeszédre. (MTI)

Merkel: a helyreállítási alap nélkül 
az EU összes gondja súlyosbodna

Oroszországban július 1-jén
országos szavazást tartanak a
szövetségi és regionális par-
lamentek által már jóváha-
gyott, Vlagyimir Putyin elnök
által kezdeményezett alkot-
mánymódosításról. (A vokso-
lást eredetileg április 22-én,
Lenin 150. születésnapján
tartották volna, de a korona-
vírus-járvány miatt elhalasz-
tották.) Az MTVA
Sajtóadatbankjának összeál-
lítása:

A Föld legnagyobb, Kelet-Euró-
pában és Ázsia északi részén elte-
rülő állama 14 országgal határos.
Területe 17.098.242 négyzetkilo-
méter, a 141,7 milliós lakosság 77,7
százaléka orosz, 3,7 százaléka tatár,
1,4 százaléka ukrán nemzetiségű, a
fennmaradó részt közel 200 kisebb
nemzetiség, népcsoport teszi ki. A
főváros Moszkva, a hivatalos nyelv
az orosz, a hivatalos pénznem a
rubel.

Gazdaság: Az energiahordozók-
ban, ásványkincsekben gazdag or-
szág a Szovjetunió 1991-es
összeomlása után a központilag irá-
nyított tervgazdaság felől a piacgaz-
daság felé mozdult el. Az 1990-es
években – az energia- és a védelmi
szektor jelentős hányadát leszá-
mítva – privatizálták az ipar nagy
részét, de az állam súlya jelentős
maradt, és mivel a tulajdonjogok
védelme meglehetősen gyenge lá-
bakon áll, a magánszektor ki van
téve az állami beavatkozásnak.
Oroszország a világ legnagyobb
földgáz-, kőolaj-, acél- és alumíni-
umexportőrei közé tartozik, ami azt

is jelenti, hogy ki van téve a világ-
piaci árak ingadozásainak. A 2000-
es évek folyamatos gazdasági
növekedését a 2008-2009-es globá-
lis pénzügyi és gazdasági válság
visszavetette, de a tartósan magas
olajáraknak köszönhetően már
2009-től visszatért a növekedés.
2015-től a Krím félsziget annektá-
lása és a kelet-ukrajnai konfliktus
miatt hozott nemzetközi gazdasági
szankciók, az olajár esése és a gaz-
daság szerkezeti korlátai recessziót
eredményeztek, az újrakezdődött
növekedést idén a koronavírus-jár-
vány törte derékba. Az orosz gazda-
ság számára hosszabb távon
komoly kihívás a fogyatkozó mun-
kaerő, a nagyfokú korrupció, a kis-
vállalkozások tőkehiánya, az egész

országra kiterjedő infrastruktúra hi-
ánya és a külföldi befektetők bizal-
matlansága. A GDP növekedése
2019-ben 1,3 százalékos, az egy
főre jutó GDP vásárlóerő-paritáson
30.819 dollár, a munkanélküliség
4,9 százalékos, az infláció 3,1 szá-
zalék volt.

Történelem: Az orosz államiság
a 7-9. század folyamán alakult ki. A
9. században létrejött Kijevi Rusz
kelet-európai nagyhatalommá vált,
a keleti kereszténységet Vlagyimir
nagyfejedelem vette fel 988-ban. A
két évszázadig tartó mongol uralom
lerázása után, a 15. századtól
Moszkvából indult ki az új központi
hatalom megteremtése, III. Iván be-
házasodott a bizánci császári csa-
ládba, és használni kezdte a cári

címet. Az 1613-tól három évszáza-
don át regnáló Romanov-dinasztia
által létrehozott, egyre terjeszkedő
hatalmas birodalom világpolitikai
tényező lett. A cárok uralma az
1917-es forradalommal véget ért,
még abban az évben a bolsevikok
vették át a hatalmat, és létrejött az
orosz vezetés alatt álló Szovjetunió.
A Sztálin diktatórikus uralma alatt
a második világháborút hatalmas
véráldozatok árán megnyerő Szov-
jetunió 1945-től az Egyesült Álla-
mok mellett a másik szuperhatalom
lett. A meggyengült, soknemzeti-
ségű államalakulat 1991 decembe-
rében szétesett, a függetlenségét
kinyilvánító Oroszország egyik
kezdeményezője volt az utódálla-
mok többségét tömörítő Független
Államok Közösségének.

Államszervezet: Az 1993. decem-
ber 12-én elfogadott alkotmány ér-
telmében az Oroszországi
Föderáció szövetségi köztársaság,
amelynek élén a közvetlenül, hat
évre választott és egyszer újravá-
lasztható, rendkívül erős jogkörök-
kel rendelkező köztársasági elnök
áll. A tisztséget 2012. május 7. óta
Vlagyimir Putyin tölti be, akit 2018.
március 18-án választottak újra.
(Putyin 2000 és 2008 között – akkor
még négyéves mandátummal – már
betöltötte az elnöki posztot. Az ál-
lamfő megbízatását 2008-ban alkot-
mánymódosítással növelték meg
hat évre, a változtatás 2012-ben lé-
pett életbe. Putyin 2008 és 2012 kö-
zött Dmitrij Medvegyev államfő
mellett a kormányfői tisztséget töl-
tötte be, így lényegében két évti-
zede vezeti Oroszországot.) A

kormányt 2020. január 16. óta Mi-
hail Misusztyin vezeti.

A törvényhozó hatalom letéte-
ményese a kétkamarás Szövet-
ségi Gyűlés. A felsőházba, a 170
tagú Szövetségi Tanácsba minden
szövetségi területi egység tör-
vényhozása és végrehajtó testü-
lete 2-2 tagot delegál négy évre.
Az alsóház, az Állami Duma 450
tagját közvetlenül, öt évre vá-
lasztják. A legutóbbi, 2016. szep-
tember 18-i parlamenti válasz-
tásokon a kormányzó Egységes
Oroszország párt 343 képviselői
mandátumhoz, abszolút többség-
hez jutott.

Az alkotmánymódosítást az év
elején kezdeményezte Vlagyimir
Putyin elnök. A 206 módosítás
többek között konkrét állami szo-
ciális kötelezettségvállalási ele-
meket vezet be, módosít a hatalmi
ágak kölcsönös viszonyán, dekla-
rálja az orosz alkotmány elsőbb-
ségét a nemzetközi joggal
szemben, és az eddigi elnöki peri-
ódusokat „lenullázva” lehetővé
teszi, hogy Putyin akár 2036-ig ál-
lamfő maradhasson. A népszava-
zás kiírása nem lett volna
kötelező, de Putyin egyfajta népi
bizalmi szavazásként kezdemé-
nyezte megtartását, és megígérte,
hogy a változtatások csak akkor
lépnek érvénybe, ha többséget
kapnak. A voksolás időpontja hi-
vatalosan július 1., de a koronaví-
rus-járvány miatt, a torlódás és a
fertőzésveszély csökkentése érde-
kében június 25-től hét napra húz-
ták szét, a járványügyi előírások
szigorú betartása mellett.

Alkotmánymódosításról szavaznak Oroszországban



LAKÁS

KIADÓ tömbházlakás a Kövesdom-

bon. Tel. 0740-268-833. (mp-I)

35 ÉVES, KOMOLY fiatalember

kiadó szoba-fürdőszobát keres ma-

gánháznál, külön bejárattal, a Tudor

vagy a Kövesdomb negyedben. Aján-

lok 700–800 lejt fogyasztással együtt.

Tel. 0743-497-170. (7936-I)

KERESEK egy- vagy kétszobás házat

megvételre vagy albérletbe. Tel. 0773-

345-605. (7881)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-

lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.

Tel. 0744-966-747. (22103-I)

KÚTÁSÁST vállalunk és kútgyűrűket

árulunk. Tel. 0765-385-595. (7873)

TETŐFEDÉST, szigetelést, kisebb ja-

vításokat vállalunk és fateraszokat

készítünk. Tel. 0769-389-182, András.

(7822-I)

BETEGGONDOZÁST vállalok. Tel.

0772-042-884. (sz-I)

MUNKÁLATOKAT végzünk: háztető-

ket cserépből vagy lemezből, kisebb

javításokat stb. Tel. 0745-680-818.

(7947-I)

ÁCSMUNKÁT, tetőfedést bármilyen

cseréppel, cserépforgatást, kültéri és

beltéri építkezést vállalok. Tel. 0758-737-

660. (-)

MEGEMLÉKEZÉS

Tudatom mindazokkal, akik is-
merték szeretett feleségem,
FARKAS TIBORNÉT született
RIGÓ PIROSKA (Pirike), hogy ma
van halálának első évfordulója.
Gondoljanak rá kegyelettel. Örök
hű férje. (7740-I)

Mély fájdalommal emlékezünk a
szeretett édesanya, feleség,
anyós, nagymama, ORBÁN
ILONA szül. Toth halálának első
évfordulójára. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes! Férje,
gyermekei és unokája. (7941-I)

ELHALÁLOZÁS

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
retett édesanya, nagymama, déd-
nagymama, testvér, rokon és
szomszéd,

HENN ILONA 
2020. június 29-én elhunyt. Teme-
tése a Jeddi úti temetőben lesz
2020. július 1-jén délután 3 óra-
kor. 

Szerető lánya és fia. (7949-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

A Sapientia EMTE Marosvá-
sárhelyi Karának munkakö-
zössége őszinte részvétét
fejezi ki Bálint Lajos kollé-
gánknak HÚGA elhunyta al-
kalmából.
Vigasztalódást kívánunk 
a gyászoló családnak! 
(sz-I)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

ATIMKOPÉKSÉG alkalmaz FÉRFI MUNKATÁRSAT a pékségbe és NŐI MUNKATÁRSAT üzleteibe.
Telefon: 0756-128-310 vagy 0756-128-313. (64849-I)

ÁLLATGONDOzÓT alkalmazunk teljes ellátással. Tel. 0744-624-809. (64843)

MAROSMEGYEICÉG hollandiai munkapontra alkalmaz FESTŐKET. Amit ajánlunk: 15 eurós órabér.
Érdeklődni a 0762-986-532-es telefonszámon. (64840-I)

ASTUDIOMEXBÚTORGYÁR alkalmaz SZAKKÉPZETT és SZAKKÉPZETLEN MUNKÁSOKAT.
Érdeklődni személyesen a cég székhelyén, a Szabadi (Voinicenilor) út 24. sz. alatt vagy a következő tele-
fonszámokon: 0265/312-508, 0720-333-165. (22134)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat
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kaphatók július 1-jétől 
SZOVÁTA központjában, a Fő úton. (sz.-I)

Idén is meghirdetik a Székely Előfutár Ösz-
töndíjat a Székelyföldről és Erdélyből szár-
mazó, alkotó tehetségek támogatására. A
pályázatok leadási határideje: 2020. július
23.

A Székely Előfutár Ösztöndíj célja a Székelyföldről
és Erdélyből származó, alkotó tehetségek támogatása
tudományos munka tanulásá-
ban, melyet választott taná-
csadó segítségével egyetemi
vagy kutatóintézeti irányítás-
sal végeznek. Az alapítvány
egyaránt érdeklődik termé-
szet? és társadalomtudomá-
nyi, valamint a Székelyföld
és székely nép sajátos hagyo-
mányait ápoló pályázatok
iránt, a székelyföldi és erdélyi gazdasági fejlődést se-
gítő alkalmazott természettudományi kutatás és újítás;
sikerek és hagyományok a történelmi Erdélyben; helyi
hagyományokat folytató és megújító művészetek; el-
kötelezettség a kisebbségi anyanyelvű oktatás iránt.
Emellett az idei válságos év eseményeire is tekintettel,
az alapítvány történettudományi pályázatokat is vár
krízis és újjászületés Erdély múltjában, a jövőnek
szóló tanulságokkal témákban. Az ösztöndíj teljes
összege nyertes pályázónként maximum ezer ameri-
kai dollár. Megfelelő számú alkalmas jelentkező ese-
tén az alapítvány hat-nyolc Székely Előfutár
Ösztöndíj kiadását tervezi ebben az évben. Az ösztön-
díjat az alapítvány két részletben utalja át a nyerte-
seknek. Az első egyharmad rész átvétele a pályázó
elismerését és a pályázati munka megkezdését szol-
gálja. Az ösztöndíj további kb. kétharmad részét a pá-
lyázó egy év múlva, akkor kapja meg, miután az
elkészült, referált vagy zsűrizett, közlésre alkalmas
munkát másolatban eljuttatta az alapítványhoz. Az
alapítvány ehhez mellékelve elfogadó levelet kér,
mely az eredményeket közlésre alkalmasnak ítéli. Az
eredményesség elbírálásának benyújtására és a támo-

gatás utalására félévenként van alkalom. A teljesítést a
benyújtott eredmények alapján az alapítvány saját ha-
táskörében egyénileg dönti el.

Az elbírálásban az alábbi követelményeknek meg-
felelő pályázók részesülnek: – Kizárólag székelyföldi,
illetve erdélyi születésű és ott lakóhellyel rendelkező
személyek részesülhetnek az ösztöndíjból. Egyetemi

hallgató vagy olyan egyete-
met végzett pályázó, aki
kutatómunkában vagy mű-
vészeti alkotómunkában
vesz részt. Sikeres tanul-
mányi előmenetel és/vagy
vezetői képesség a közös-
ség szolgálatában. Tovább-
fejlődéséhez és a
munkához anyagi támoga-

tásra van szüksége, tandíj fedezésére azonban pályázni
nem lehet. A következő hónapokban többször Erdély-
ben tartózkodik, mert az esetleges ösztöndíj-átutalás
kizárólag ott vehető fel.

A pályázatot e-mailen kell beküldeni pdf-formá-
tumban és a 10 Mbyte méretet nem meghaladva. A je-
lentkezési formanyomtatvány és a pályázat benyújtási
útmutatója letölthető az internetről az alapítvány
https://forerunnerfederation.org/sz%C3%A9kely-
forerunner weboldalán. Beküldési határidő: július 23.,
email-cím: ffapplications@gmail.com. A döntőbe ju-
tott pályázók és tanácsadóik telefonos/skype interjún
vesznek részt. Ezt követően az Ösztöndíj Tanács ja-
vaslata alapján az alapítvány kuratóriuma választja ki
a Székely Előfutár Ösztöndíjasokat.

A Székely Előfutár Alapítvány – a nemzetközi Fo-
rerunner Federation (Előfutár Szövetség) tagja – elkö-
telezett a kisebbségi nemzetek versenyképes
részvételében az élenjáró tudományok és nagyhatású
művészetek területén. A regionális fejlődés támogatá-
sával az alapítvány fellép a társadalmi nyitottságért, a
kisebbségi hagyományok megbecsüléséért és kulturá-
lis sokszínűségért. (sz.)

Alkotó tehetségek támogatása
Székely Előfutár Ösztöndíj
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TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt páciensek!
Az MCA Health Care orvosi laboratórium folyamatosan a be-

tegek rendelkezésére áll, és a fokozott biztonsági előírásokat be-
tartva, a COVID–19-járvány idején is elvégzi az egészségügyi
biztosítópénztár által megtérített laboratóriumi vizsgálatokat.

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

KOBAK KÖNYVESBOLT

Marosvásárhely, Győzelem tér 18. szám, 

www.bookyard.ro

Viseljmaszkot,
mert

megmentheti
azéleted!

Vigyázzarra,
hogy:

• mossál kezet/fertőtlenítsd,
mielőtt a maszkot megérintenéd.

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

• a maszk színes oldala legyen
kívül.

•  a maszk fémszállal áthúzott
részét igazítsd az orrodhoz.

• a maszkot a gumifüllel rög-
zítsd a füledre.

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

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

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

• a maszkot mindig lehetőleg
fedeles szemeteskosárba dobd.

• miután eldobtad, mossál
kezet vagy fertőtlenítsd.

Vigyázzarra,
hogyNE:

• használj szakadt vagy nedves
maszkot.

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

• maradjon rés a maszk és az
arcod között.

• érintsd meg kézzel használat
közben a maszkot.

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

• érintsd meg a maszk belső
felét.

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

• hordd a maszkot az állad
alatt.

• kerüljön az általad használt
maszk más keze ügyébe.

• használd újra az egyszer
használatos maszkot.

Viseljmaszkot,
mutasdmeg,
hogyfelelősség-
teljesember
vagy!


