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Régóta várt beruházás Marosszentgyörgyön

Gázvezetékcsere a Tófalvi úton
Covid–19-fertőzés
a Szászrégeni
Polgármesteri
Hivatalban

A fertőzés miatt július 21-én 12 órától
bezárták a polgármesteri hivatalt.
Szerdától kizárólag telefonon és online fogadják az állampolgárok kéréseit, írásban a közönségtájékoztató
irodához lehet fordulni.

____________2.
Jól haladnak
a kastélyfelújítással

Régóta várt beruházás kezdődött el a napokban Marosszentgyörgyön, a gázvállalat hozzáfogott a vezetékcseréhez a község leghosszabb utcájában, a Tófalvi úton, ahol a
meghibásodások, gázszivárgások miatt nagy volt a balesetveszély, és az évek során számtalanszor fel kellett törni az
úttestet. A munkálatok az év végéig folynak, ugyanis az út
mindkét felén új vezetéket helyeznek el mintegy két kilométeres szakaszon, a Semtesttől a község központjáig. Ezt követően új aszfaltréteg kerül az úttestre, mi több,
kerékpársávot is kialakítanak, megújulnak a járdák és
rendbe teszik a sáncokat.

Menyhárt Borbála

Fotó: Facebook

Régóta várt munkálatról van szó, mivel a Tófalvi út Marosszentgyörgy
leghosszabb utcája, ahol nagyon régiek a gázvezetékek, sokszor kellett
a gázszolgáltatónak feltörnie az aszfaltot a meghibásodások miatt – fejtette ki lapunk érdeklődésére Sófalvi Szabolcs, Marosszentgyörgy polgármestere. Mint mondta, már évekkel ezelőtt, amikor először
korszerűsítették a Tófalvi utat, kérték a gázvállalatot, hogy még azelőtt
cseréljék ki a vezetéket, de akkor nem sikerült, költségvetési gondok
miatt, ellenben azt mondták, nyugodtan kezdje el az önkormányzat az
útkorszerűsítést, mert majd amikor sor kerül a cserére, a zöldövezetben
fogják vezetni az új gázvezetéket. Nemrég azonban új tervvel álltak elő,
így mégis fel kell törni az úttestet, viszont az volt a helyi önkormányzat
feltétele, hogy a munkálatok lejártával visszaállítják eredeti állapotába.
(Folytatás a 4. oldalon)

Kastélyhoz méltó arculata lesz az egykori Tholdalagi grófok otthonának: a
sokáig romlásra ítélt épület felújításának ügyét néhány éve vette kezébe az
ákosfalvi önkormányzat. Vakolt, sima
falak, új tetőzet és rendezett udvar
tárul elénk a főút mellett.

____________5.
Bizonytalan
a jobbkormányosok
hazai piaca
Romániában egy 2005. évi rendelet
értelmében a jobb oldali kormánnyal
ellátott járműveket forgalomba lehet
íratni. Jövő évtől azonban már bizonytalanná válik a szigetországból behozott járművek forgalomba íratása.

____________8.

Milliárdos ábrándok

Benedek István

Pártállástól függően vígan vagy búsan reagáltak kedden a közéleti
szereplők arra, hogy többnapos tárgyalás után megállapodtak az európai vezetők a következő uniós költségvetés és a gazdasági helyreállítási alapok elosztásáról. Egyvalamiben jutottak konszenzusra:
kész tényként tálalnak még el nem döntött dolgokat, a saját politikai
érdekeik mentén. Mert először is ez a megállapodás csak egy része
egy hosszabb folyamatnak, de ami ennél még fontosabb, hogy itt inkább lehetőségekről van szó, mint konkrét összegekről, és ezeknek a
lehetőségeknek az értékesítésében eddig még ennek a jobb sorsra érdemes országnak egyik kormánya sem jeleskedett.
Akár az elnök és liberális tábora, akár az ellenzék osztogatja az
észt nagy hangon, és sorolja a milliárdokat meg az azokból megvalósítható dolgokat, azt mind elhallgatják, hogy ezeknek az összegeknek az uniós költségvetésből érkező része nem készpénz. Az uniós
költségvetésből a tagállamok kereteket kapnak, és azokat a keretöszszegeket pályázatokkal lehet megszerezni. És a pályázati alapok lehívási arányát illetően szép hazánk az uniós statisztikákban rendre
a sor végén kullog, mert a politikai kapcsolatok és összeköttetési szálak alapján felálló hivatalnoki gárdájában nincs meg a kellő szakértelem az eredményes pályázáshoz. És akkor még nem is beszéltünk
arról, hogy ha most varázsütésre megtanulnának jó munkát végezni,
az alapok legnagyobb részére csak akkor lehet pályázni,
(Folytatás a 3. oldalon)
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ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,
2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő,
naponta 9-14 óra között, szombat – vasárnap zárva.

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Egyelőre nem végeznek magánszemélyeknek koronavírustesztet
a megyei klinikai kórházban

Július 20-ától nem végeznek kérésre magánszemélyeknek
RT-PCR módszerrel koronavírustesztet a Maros Megyei
Klinikai Kórházban. A kórház továbbra is megvizsgálja a
közegészségügyi igazgatóság által begyűjtött mintákat a
koronavírus-járvány leküzdéséért kibocsátott elsőbbségi
sorrend alapján. A kórház igazgatósága megtesz mindent,
hogy mielőbb leszállíttassa a megfelelő mennyiségű tesztanyagot, hogy minél szélesebb körben végezzék el a szükséges analíziseket.

Lesz Római fesztivál

A Maros Megyei Múzeum, a Római Limeskutató Központ
és a Csűrszínházi Egyesület szervezésében az idén lesz
8R Római fesztivál. A rendezvényt augusztus 1-jén, szombaton tartják, a járvány miatt kialakult körülményekhez igazodva. A rendezvény az előző évekbelinél szerényebb
lesz, találóan In corpore sano címmel hirdetik meg, nem
véletlenül, mivel ezúttal az ókori rómaiak egészségügyi ellátását, fürdési szokásait és sok más, ehhez a témakörhöz
tartozó témát járnak körül, mutatnak be a szervezők. A tervek szerint a rendezvény 14 és 19 óra között lesz, a közegészségügyi szabályok betartásával.

Elmaradó előadások Mikházán

A Maros Művészegyüttes értesíti az érdekelteket, hogy a
koronavírus-járvány legújabb fejleménye miatt elmarad a
július 25-ére a mikházi Csűrszínházba tervezett rendezvény. Hasonlóképpen visszamondta fellépését az Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház is, az ugyanarra a dátumra
betervezett Csihi-puhi történetek című szabadtéri gyermekelőadás is elmarad.

Ellenőriztek a munkavédelmiek

Június 15. és július 18. között a munkavédelmi felügyelők
több Maros megyei cégnél tartottak ellenőrzést, az illegális
munkavállalást vizsgálták. 62 helyen jártak a felügyelők,
ahol összesen 20 feketemunkást találtak. Nyolcan egyéni
munkavállalói engedély nélkül dolgoztak, négyen úgy,
hogy a munkavállalói szerződésüket ideiglenesen felfüggesztették, nyolcan törvénytelenül túlóráztak, míg 12 személy be nem jelentett munkát végzett. Az érintetteket
összesen 290.000 lejre büntették, és 177 esetben elrendelték a törvényes intézkedések meghozását.

Öngyilkossági szándékot
akadályoztak meg

Július 20-án értesítették a szovátai rendőröket, hogy az
egyik ház udvarában egy férfi öngyilkosságra készül. Mire
a helyszínre érkezett két rendőr, a férfi felakasztotta magát.
A rendőrök átugrottak a vastag lánccal bezárt kapun, kioldották a derékszíjat, és elsősegélynyújtásban részesítették
az illetőt. Feltörték a kapuzárat, így a nemsokára a helyszínre érkező rohammentősök is bemehettek az udvarra,
és azonnal orvosi ellátásban részesítették a férfit, akit a
rendőröknek és az orvosoknak köszönhetően sikerült megmenteni – közölte lapunkkal a rendőrség.
Hírszerkesztő: Vajda György

Covid–19-fertőzés
a Szászrégeni Polgármesteri Hivatalban

Nemrég végzett koronavírustesztek alapján kiderült,
hogy Márk Endre, Szászrégen alpolgármestere és egy helyi
rendőr eredményei pozitívak. Az alpolgármester közérzete
jó. A helyzet miatt július 21-én 12 órától bezárták a polgármesteri hivatalt. Szerdától kizárólag telefonon és online fogadják az állampolgárok kéréseit, írásban a
közönségtájékoztató irodához lehet fordulni.

Az épületet fertőtlenítik, és elrendelték, hogy az összes
alkalmazott végezze el a koronavírustesztet. A továbbiakban a polgármesteri hivatal illetékesei tartják a kapcsolatot
a közegészségügyi igazgatóság felelőseivel, hogy a kialakult helyzetnek megfelelően meghozzák az óvintézkedéseket – áll a polgármesteri hivatal által kibocsátott
közleményben.

Sajnálatomat fejezem ki, hogy Márk Endre, Szászrégen
RMDSZ-es alpolgármestere, a szászrégeniek polgármesterjelöltje koronavírussal fertőződött meg, és megbetegedése a városáért folytatott tevékenységét ideig-óráig
akadályozza.
Márk Endre az elmúlt években is jól dolgozott Szászrégen szolgálatában, és meggyőződésem, hogy a jelen helyzetben szerzett tapasztalatait a jövőben is közössége javára

fogja tudni fordítani: a koronavírus-fertőzés tünetegyütteséről és a házi elkülönítésről saját tapasztalatot szerezve, a
betegségből kigyógyulva, még nagyobb empátiakészséggel
és az emberek iránti figyelemmel fogja feladatát ellátni és
a polgármesteri tisztséget betölteni. Maros megyei képviselőként, főorvosként is Márk Endre mellett állok, gyógyulást és tevékenységének mielőbbi újrakezdését kívánom.
Dr. Vass Levente parlamenti képviselő

Közlemény

Újabb pihenőhelyet rongáltak meg

Vandalizmus vagy garázdaság?

Maros megyében, a 15-ös országút mentén újabb
rongálás történt egy pihenőhelyen. Július 21-én,
a reggeli órákban az útügyi igazgatóság munkatársai újabb éjszakai garázdaság eredményét jelezték.

Szer Pálosy Piroska

A Brassói Regionális Útügyi Igazgatóság szóvivője,
Elekes Róbert megkeresésünkre elmondta, hogy a Marosfelfalu – Marosvécs övezetében tavaly év vége felé kihelyezett bútorzatot – asztalt és padokat – ismeretlen tettesek
teljesen tönkretették. Egy hasonló bútorzat 2850 lejbe
kerül, újrahasznosított műanyagból gyártották, és a környezettudatosság mellett olyan meggondolásból esett a választás erre az anyagra, hogy a fémtolvajok ne érezzenek
késztetést arra, hogy szétvágják, és az ócskavasbegyűjtőnél
értékesítsék. Sajnos, ennek ellenére évente 15–20 ilyen
rongálást kell helyreállítsanak a közúti forgalomban részt
vevőkre való tekintettel. Ezúttal valakik kerti bútorzatként
szerették volna elemelni, de a jelek szerint nem sikerült.
Az igazgatóság ismeretlen tettes ellen tett feljelentést.
Nem újdonság az országban, hogy az útszéli pihenőhelyekről bútorzati elemek, asztalok, padok, szemétkosarak
tűnnek el az éj leple alatt. A rongálókat általában nem sikerül kézre keríteni, de azokat sem, akik illetéktelenül
hagyják úton-útfélen a lomot, háztartási szemetet és hulla-

dékot. Két éve a Közúti Infrastruktúráért Felelős Országos
Társaság az országutak forgalmasabb szakaszain kialakított
pihenőhelyekre újrahasznosított műanyag palackból készült tömör asztalokat és padokat szereltetett. Maros megyében huszonnégy nagyobb pihenőhelyet tettek ezáltal
kényelmesebbé, civilizáltabb körülményeket kialakítva,
parkolóhelyenként az asztal és két pad kihelyezésének a
költsége hozzávetőleg 2850 lejbe került héa (TVA) nélkül.
Az anyagi kár mellett azonban a funkcionalitás hiánya is
bosszantó, mivel a járművekkel az országon, annak településein áthaladók pár percnyire sem pihenhetnek civilizált
körülmények között, tiszta pihenőhelyen.
Arra a felvetésünkre, hogy térfigyelő kamerák szerelése
megoldaná-e a helyzetet, ismertette azokat az ellenérveket,
amelyek miatt a kamerákkal való megfigyelés egyelőre
nem kivitelezhető. A megfigyelőkamerákat napelemmel
kellene működtetni, hogy biztosítsa a folyamatos vételezést, sok esetben azonban nincs térerő sem azokban a parkolókban, ahol előszeretettel rongálnak és szemetelnek, ha
pedig nincs térerő, a felvételek elküldésére sincs lehetőség.
Voltak már próbálkozások, főként a rendszeresen nagy
mennyiségű hulladékot lerakó személyek leleplezésére, de
a megkeresett őrző-védő, biztonsági cégek közül ez idáig
egyik sem küldött árajánlatot ilyen jellegű beruházásra és
szolgáltatásra, ami a számítások szerint jóval meghaladná
az őrzött objektumok értékét. Így marad a remény, hogy
egyszer talán civilizáltabbá válik Románia lakossága.
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Több megyében indít tanácselnökjelöltet az RMDSZ

Minden olyan erdélyi megyében indít tanácselnökjelöltet az RMDSZ a szeptemberi önkormányzati választásokon, ahol jelenleg is a szövetség
képviselője áll a megye élén, de máshol is próbálkoznak – közölte keddi számában a Krónika.

Horváth Anna, az RMDSZ önkormányzatokért felelős
ügyvezető alelnöke elmondta a lapnak: a nagy számban magyarok által lakott Hargita, Kovászna, Maros, Szatmár és
Bihar megyén kívül Szilágy és Kolozs megyében is lesz jelöltjük, és még folynak az egyeztetések arról, hogy Brassó
megyében is próbálkozzanak-e a jelöltállítással.
A megyék zömében nem várható változás: Kovászna megyében Tamás Sándor, Maros megyében Péter Ferenc, Szatmár megyében Pataki Csaba pályázik újabb mandátumra.
Szilágy megyében Szilágyi Róbert István, Kolozs megyében
pedig Vákár István jelenlegi alelnök próbálja megszerezni az
elnöki tisztséget az RMDSZ színeiben. Bihar megyében nem
a jelenlegi tanácselnök, Pásztor Sándor pályázik újabb megbízatásra: a megyei küldöttek úgy döntöttek, hogy Szabó József jelenlegi megyemenedzser pályázza meg a tanácselnöki
tisztséget.
A héten központi szinten határoznak az RMDSZ Hargita
megyei tanácselnökjelöltjéről, miután a Hargita megyei
Egyeztető Tanács (HET) – amelyben Csíkszéknek és Udvarhelyszéknek hat-hat, Gyergyószéknek pedig három képviselője van – nem tudott helyi szinten választani a tisztséget 12
éve betöltő csíki jelölt, Borboly Csaba és gyergyói kihívója,
Barti Tihamér alelnök közül.
A voksolást Borboly nyerte 8-5 arányban, de a HET szabályzata értelmében a közös megyei tanácselnökjelöltnek

mindhárom területi szervezetből kell legyen támogatója, márpedig a gyergyóiak kitartottak jelöltjük mellett, arra hivatkozva, hogy ebből a térségből még egyszer sem választottak
megyei tanácselnököt a rendszerváltás óta eltelt 30 évben.
A Hargita megyei tanácselnökjelöltre az RMDSZ elnöksége fog javaslatot tenni, a döntést pedig a Szövetségi Állandó
Tanácsnak (SZÁT) is jóvá kell hagynia a hét második felében
– mondta Horváth Anna.
Az RMDSZ önkormányzatokért felelős ügyvezető alelnöke
emlékeztetett: idén nem a megválasztott megyei önkormányzati képviselők fognak maguk közül elnököt választani a megyei tanács élére, hanem a választópolgárok közvetlenül
választják meg az elöljárót. Szerinte ez például Bihar megyében csökkenti az RMDSZ esélyeit, de „meg kell próbálni”.
„A mi feladatunk az, hogy a kampányban maximalizáljuk
az RMDSZ tanácsosi listájára leadott szavazatokat, és mindent megtegyünk azért, hogy továbbra is RMDSZ-es megyei
tanácselnök vezesse a megyét” – idézte az RMDSZ tisztségviselőjét a Krónika.
A lap arról is beszámolt, hogy Bihar megyében az Erdélyi
Magyar Néppárt (EMNP) is indít jelölteket. Csomortányi István pártelnök hétfői sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy Szilágyi Zsolt a Bihar megyei tanács elnöki tisztségét, Zatykó
Gyula polgármesteri tanácsos pedig Nagyvárad polgármesteri
tisztségét pályázza meg, a közös képviselőlistán pedig a Magyar Polgári Párt (MPP) jelöltjei is ott vannak.
A választási időszak hétfőn kezdődött: a szeptember 27-i
önkormányzati voksoláson induló politikai pártok, nemzeti
kisebbségi szervezetek és függetlenek megkezdték a jelöltséghez szükséges támogató aláírások gyűjtését. (MTI)

Szili Katalin: a trianoni békediktátumra
mindig emlékezni kell

Megnyílt a Rákóczi Szövetség Kárpát-medencei Pe- badna pártpolitikai vita tárgyává válni. Véleménye szerint három
dagógustábora a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kérdésben egyetért a magyarság. Az egyik az állampolgárság, a
másik a választójog, a harmadik pedig a határon túl élők autoSátoraljaújhelyen hétfőn.

A rendezvényen Szili Katalin, a Kárpát-medencei autonómiatörekvések egyeztetéséért felelős miniszterelnöki megbízott az
MTI-hez eljuttatott hangfájl szerint azt mondta: 2020 a nemzeti
összetartozás éve, és a száz évvel ezelőtti trianoni békediktátumra mindig emlékezni kell. Kitért az idei koronavírus-járványra is, úgy fogalmazott: „mi mindenkor megmaradunk”.
Szólt arról is, hogy a Kárpát-medencében és a diaszpórában élő
magyarság „együtt van”, egy nemzethez tartozónak érzi magát,
és valósággá vált, amit az alaptörvény megfogalmazott, hogy
„felelősséget viselünk egymásért”. Azt mondta: ennek nem sza-

nómiája. Arra hívta fel a figyelmet, hogy a nemzeti identitás
megőrzése a huszonegyedik században különösen fontos.
A miniszterelnöki megbízott hangsúlyozta: minden nemzetnek joga van ahhoz, hogy saját identitását megőrizze,
ebben „valamennyiünknek fontos szerepünk, missziónk van”.
Rendkívül fontosnak nevezte a magyarság megőrzését,
mint mondta, jó lenne, ha száz, kétszáz, ötszáz év múlva is
lenne magyar szó a Kárpát-medencében. „Mindannyiunkat ez
vezérel”, a pedagógusok vállára nagy súly nehezedik – tette
hozzá. (MTI)

Megfertőződött
a legnagyobb húsüzem több mint 90 dolgozója

A Smithfield romániai sertéshús-feldolgozó gyár 93 lej árbevétel mellett. A Smithfieldnek Romániában 47 farmja
dolgozója fertőződött meg koronavírussal, ezért és takarmányüzeme van, amelyek kiszolgálják az évi 1,3 milfelfüggesztették egy hétre az üzem működését – je- lió sertés feldolgozására képes Temes megyei üzemet.
lentette hétfőn a média.
A Smithfieldet 2015-ben vásárolta meg a kínai tulajdonban

Az üzem Temes megyében található, a termelés csak egy
alapos fertőtlenítés és a dolgozók újabb tesztelése esetén indulhat újra. A megfertőződöttek tünetmentesek, ezért nem
szorulnak kórházi kezelésre, elkülönítésben vannak.
A Mediafax hírügynökség szerint 804 tesztet végeztek,
amiből egyelőre 488-nak van meg az eredménye, így nem kizárt, hogy a fertőzöttek száma nőni fog.
A Smithfield Románia legnagyobb húsfeldolgozója, tavaly
90 százalékkal 53 millió lejre nőtt a nyeresége, 1,2 milliárd

levő hongkongi székhelyű WH Group.
Hétfőn jelentették be azt is, hogy az ország keleti részén
egy Vaslui megyei csirkefeldolgozó üzemben is megfertőződött 59 dolgozó. A fertőzési gócra azt követően derült fény,
hogy koronavírust mutattak ki az üzem három dolgozójánál,
ezt követően döntöttek valamennyi alkalmazott teszteléséről.
Az elmúlt héten rekordszámú, 5191 új típusú koronavírusos
fertőzéses esetet jelentettek a hatóságok. (MTI)

Szövetségi rendfenntartó erőket küld az amerikai
elnök azokba a városokba, ahol elharapódzott az
erőszak. Ezt ígérte Donald Trump amerikai elnök
hétfőn újságírókkal beszélgetve a Fehér Házban.
Közben a belbiztonsági minisztérium már arra készül, hogy 150 szövetségi ügynököt telepít Chicagóba, ahol eluralkodott a fegyveres erőszak.

„szövetségi erők az utcáról elvigyenek és fogva tartsanak”
embereket, szerinte törvényellenesen. Az afroamerikai Lightfoot a múlt héten az afroamerikaiak által a fehérekre használt
rasszista megjegyzéssel illette Kayleigh McEnanyt, a Fehér
Ház szóvivőjét, amikor a chicagói fegyveres erőszakról nyilatkozott. A chicagói polgármester hivatkozott arra is, hogy
Portlandben már megjelentek a belbiztonsági tárca munkatársai, és mind a város, mind a tagállam vezetői tiltakoznak ez
ellen. A nyugati parti Oregon legnagyobb városának, Portlandnek a polgármestere, Ted Wheeler, valamint az állam kormányzója, Kate Brown egyaránt demokrata párti politikus. A
városban napok óta tartanak az erőszakba torkolló megmozdulások, amelyeket a rendőri erőszak és az úgynevezett rendszerszerű rasszizmus ellen szerveztek. Trump hétfőn
„anarchistáknak” nevezte az erőszakhoz folyamodókat, s dicsérte a szövetségi rendfenntartókat, mondván, hogy sok erőszakos tüntetőt tartóztattak le.
A republikánusokhoz közelálló Fox televízió felmérést készített a demokrata párti irányítású városokban eluralkodott
erőszakról. A felméréséből kiderül: New York városában az
elmúlt két hónapban 340 százalékkal több volt a fegyveres
erőszak, mint a tavalyi hasonló időszakban. A megkérdezett
fehér amerikaiaknak a 80, az afroamerikaiaknak pedig a 81
százaléka szerint komoly probléma a közrend hiánya egyes
nagyvárosokban. (MTI)

Trump szövetségi erőket küldene azokba
a városokba, ahol elharapódzott az erőszak

A sajtóbeszélgetésen az amerikai elnök leszögezte: nem
megengedhető, hogy eluralkodjék a bűnözés az amerikai
nagyvárosokban. Trump konkrétan az oregoni Portland, a michigani Detroit, az Illinois államban lévő Chicago, New York,
a pennsylvaniai Philadelphia és a marylandi Baltimore városokat és a kaliforniai Oaklandet említette. Megjegyezte, hogy
ezeket a városokat „liberális demokraták” irányítják.
„Rosszabb a helyzet, mint Afganisztánban” – minősítette a
helyzetet az elnök. Kiemelte Chicagót, ahol a Chicago SunTimes című helyi lap tudósítása szerint egyedül ezen a hétvégén tíz ember meghalt és több mint hatvanan megsebesültek
a városban dúló fegyveres erőszak következtében. Ez a lap
számolt be arról is, hogy a szövetségi belbiztonsági minisztérium a tárca 150 munkatársát küldi a városba a helyi rendfenntartók megsegítésére.
Lori Lightfoot, Chicago polgármesternője – aki korábban
a homoszexuálisok jogainak egyik közismert harcosa volt –
hétfőn kijelentette, hogy semmi szükség a városban arra, hogy

Ország – világ
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Több miniszteri rendelet is készül

Ludovic Orban miniszterelnök kedden közölte, hogy
az elkövetkezendő időszakban több miniszteri rendeletet bocsátanak ki, ideértve többek között az „új
típusú jelentéstételi kötelezettséget” az új koronavírusos esetek helyzetéről. A törvényben ugyanis leszögezik, hogy külön kell jelenteni az első
alkalommal pozitívan tesztelt, illetve a második alkalommal (pozitívan vagy negatívan) tesztelt eseteket.
Rendeletben fogják leszögezni azt is, hogy prioritást
élveznek azok, akik esetében az egészségügyi kiértékelés alapján indokolt a tesztelés, azokkal szemben, akik például nyaralni készülnek, és ezért van
szükségük a teszteredményre – mondta Orban.
Szintén miniszteri rendelet fogja szabályozni a járványtani ankét lebonyolításának módját, és a koronavírussal fertőzött személy kontaktjaival szemben
alkalmazandó intézkedéseket. (Agerpres)

Hat és fél év letöltendőt kapott
első fokon Darius Vâlcov

A Gorj megyei törvényszék 6 és fél év letöltendő börtönbüntetésre ítélte első fokon Darius Vâlcovot kedden. A volt pénzügyminisztert és Slatina város
egykori polgármesterét befolyással való üzérkedés
és pénzmosás vádjában találták bűnösnek egy korrupciós perben. A konkrét vád az volt, hogy Slatina
város polgármestereként csúszópénzt fogadott el a
város történelmi központját felújító, és a vízhálózat
kiterjesztésével megbízott cégektől, amelyeknek
ennek fejében kiszervezte a munkálatokat. Az ítélet
nem jogerős, a vádlott még fellebbezhet, a bíróság
ugyanakkor 4.296.270 lej elkobzását is kimondta.
Vâlcov ellen az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) emelt vádat, és 2015 májusában állították
először bíróság elé. (Agerpres)

Több mint harmaddal estek
a Renault értékesítései

Jelentősen, több mint harmadával csökkent a
Renault által gyártott járművek értékesítése szerte a
világban az első fél évben a koronavírus-járvány következményeként. A második legnagyobb francia autógyártó vállalat hétfőn közölte, hogy 1 millió 256
ezer 658 járművet adtak el január-júniusban, ami
34,9 százalékkal kevesebb az egy évvel korábbinál.
A globális autópiacon ennél kisebb arányban, 28,3
százalékkal esett vissza a forgalom. A Renault a múlt
hónapban 5 milliárd eurós hitelgaranciát kapott legnagyobb részvényesétől, a francia kormánytól segítségként a koronavírus-járvány következményeinek
elhárítására. A francia autógyártó, amely a tavalyi
évben 141 millió eurós veszteséget termelt, a következő három évben 2,2 milliárd euró értékű költségcsökkentési programot hajt végre. Ennek keretében
azt tervezi, hogy négymillióról 3,3 millióra csökkenti
éves autógyártási kapacitását 2024-re, és munkahelyeinek 10 százalékát számolja fel. (MTI)

Milliárdos ábrándok

(Folytatás az 1. oldalról)
ha ehhez az igénylő önrészt, azaz saját pénzt is hozzátesz, aminek az előteremtésére bűvészeket is kellene alkalmazni a kormány gépezetébe. Arról még nem
mondtak bővebbet, hogy annak az állítólagos nyolcvanmilliárdnak a pályázatokon kívül mekkora része származna kölcsönből. Pedig ez lényeges lenne, mert annak
a kölcsönnek a sorsa a mostani egyezség után még további tárgyalásokon, majd valószínűleg a tagállamok
parlamentjének a jóváhagyásán is múlik. Az még anynyira sem készpénz, mint a következő uniós költségvetési
ciklus keretösszegei, de ha nyélbe is ütik a szükséges
egyezségeket, akkor sem fogják páncélszekrényben a
kormánypalotába fuvarozni a milliárdokat, hanem azoknak a hitelalapoknak a megszerzéséhez is pályázni kell,
legfeljebb más feltételek alapján.
Tehát akárki is mondja, itt szó sincs arról, hogy kapnánk nyolcvan- vagy akárhány milliárd eurót az uniótól
azért, mert jól vagy rosszul alkudozott valaki egy csúcstalálkozón. Ezek csak politikai szónoklatok, amik nálunk
annyit sem érnek, mint a papír, amire kinyomtatják őket.
Ha ígéretekkel lehetne országot építeni, az arab olajsejkek ide járnának koldulni, a baj ott van, hogy az ígéretek
megvalósítási aránya miatt nézünk úgy ki, mint Európa
koldustelepe. És ezen ezek a milliárdos ábrándok sem
fognak változtatni.

4 NÉPÚJSÁG _____________________________________________________ AKTUÁLIS _______________________________________________ 2020. július 22., szerda

Iohannis, Brüsszelben:
Közel 80 milliárd eurót sikerült
megszerezni Románia számára
az európai projektekre

„A négy napon és négy éjszakán
át tartó nagyon bonyolult viták és
tárgyalások nyomán sikerült Romániának egy lenyűgöző összeget
megszerezni: 79,9 milliárd eurót az
európai projektekre. Arra fogjuk
használni ezt a 80 milliárdot, hogy
újraépítsük az infrastruktúrát Romániában, hogy kórházakat, iskolákat építsünk, hogy korszerűsítsük a
nagy közrendszereket. Az összeg

jelentős részét pedig a gazdaság újraindítására, fellendítésére fogjuk
használni” – jelentette ki Iohannis
Brüsszelben, az Európai Tanács
csúcstalálkozójának végén.
Hozzátette, az Orban-kormány
már év eleje óta dolgozik a 20212027-es uniós költségvetés tervezetének a gyakorlatba ültetésén. „Ezt
a legrövidebb időn belül befejezik,
hogy készen állhassunk a megvalósításra. Másrészt már jó ideje dolgozunk a gazdaság újraindításának
projektjén, amelyet be fogunk mutatni az Európai Bizottságnak, hogy
megkaphassuk a gazdaság fellendítésére szánt uniós alapokat’ – mutatott rá Iohannis. „Ez egy szép
eredmény” – mondta még a finanszírozás összegével kapcsolatban.
(Agerpres)

Az elmúlt 24 órában 994 fertőzést igazoltak Romániában, többet,
mint eddig a járvány kezdete óta
bármikor. A nyilvántartott fertőzöttek száma 39.133-ra emelkedett –
közölte kedden a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS). Összesen 36 új halálesetet jelentettek,
ezzel az áldozatok száma 2.074-re
nőtt. A gyógyultak száma 24.454,
az aktív fertőzötteké 12.605. Jelen-

leg 297 beteget ápolnak intenzív
osztályon. Saját kérésre eddig 1.087
igazolt fertőzöttet engedtek ki a
kórházból.
Az elmúlt 24 órában 17.204 teszt
eredményét dolgozták fel, kétszer
annyit, mint egy nappal azelőtt.
Maros megyében az elmúlt 24
órában öt új esetet jelentettek,
újabb halálesetről nem számoltak
be.

Románia közel 80 milliárd euróban fog részesülni az európai alapokból, jelentette be
kedden Klaus Iohannis államelnök, rámutatva, hogy ezt az
összeget kórházak, iskolák
építésére, az infranstruktúra
fejlesztésére, illetve a gazdaság újjáépítésére lehet felhasználni.

Gázvezetékcsere a Tófalvi úton

(Folytatás az 1. oldalról)
Ezt írásban vállalták. Előreláthatólag az év végéig az út mindkét
oldalán dolgozni fognak, az egyik
felén egy vékonyabb vezetéket helyeznek el, ez elsősorban a járdákat, valamint a kapubejáratokat
érinti, a másik felén egy nagyobb
vezetéket fektetnek le, ugyanis a
város gázellátása is részben innen
történik. Több mint két kilométeres
szakaszról van szó, a községközponttól a Tófalvi úti utolsó ház utánig, a bikafarmig.
A községvezető hozzátette, jó
hír, hogy a beruházást követően
teljesen „újjászületik” a Tófalvi út,
a tervek szerint biciklisávot is kialakítanak, megújulnak a járdák. A
gázvállalattal való egyezség értelmében az úttest felújítását a kerékpársáv kialakításával együtt a

gázvállalat vállalta, a járdák, sáncok korszerűsítését az önkormányzat végzi.
A polgármester megjegyezte, az
volt a kérésük – és ezt eddig tiszteletben is tartották –, hogy a kisebbik vezeték elhelyezésével
kezdjék a munkát, a város felé
jövet az út bal oldalán, és egy-két
nap után, ahol már végeztek, simítsák el a megbolygatott szakaszt,
hogy az udvarokról a ki-be járást
ne gátolják. Sófalvi Szabolcs úgy
véli az eddigi tapasztalatok alapján, hogy gondos munkát végez a
cég, a vezetékcserével párhuzamosan a bekötéseket is elvégzik, egy
felfordulással mindkettőt megoldják. Miután ezt befejezik, nekifognak a másik oldalon a nagy vezeték
lefektetésének.
A község vezetője arra kéri a

környéken lakókat, illetve a Tófalvi
úton áthaladó gépkocsivezetőket,
hogy közlekedjenek óvatosan és legyenek megértőek. Mint mondta, a
marosszentgyörgyiek már megszokták, hogy a felfordulás minden
alkalommal nemes célt szolgál,
azaz újabb korszerűsítéseket jelent,
és a Tófalvi úton lakók is belátják
a beruházás szükségességét. Túlzás
nélkül kijelenthető, hogy az elmúlt
évek során több mint száz esetben
volt szükség a gázvállalat beavatkozására meghibásodás, gázszivárgás miatt, szinte nincs tízméternyi
szakasz ezen az úton, amely ne lett
volna feltörve. A vezetékeknek,
amelyeket most helyeznek el, több
mint harminc év a jótállási ideje, a
gázellátás jóval biztonságosabb
lesz, és nem kell állandóan feltörni
az úttestet.

Közel ezer új fertőzés

Maratoni EU-csúcs

Fotó: Facebook

Megszületett az alku

A múlt hét végén és a hét elején majdnem megdőlt a 2000
decemberi eddigi leghoszszabb EU-csúcs. Akkor 90
órán keresztül tárgyalt a 15
állam- és kormányfő, hogy
felkészüljön a keleti bővítésre, az intézményrendszeri
változásokra. Kedden reggel
csupán pár perc híján mégsem dőlt meg ez a csúcs, és
nehezen bár, de amint Charles Michel, az Európai Tanács
elnöke kedd reggel fél 6-kor
kiposztolta,
„megvan
az
alku”.

Mózes Edith

Pénteken kezdődött, és kedden
reggel 6 óra előtt ért véget az uniós
állam- és kormányfők február utáni
személyes csúcstalálkozója, amelynek az volt a célja, hogy megállapodjanak a koronavírus-válság
miatti helyreállítási alapról, és vele
párhuzamosan a 2021–2027-es keretköltségvetés összes fontos részletéről, feltételeiről. Ez végül
sikerült, Charles Michel, az Európai
Tanács elnöke kedd reggel fél 6-kor
közölte, hogy megvan az alku.
A legnagyobb vita a büdzsék méretéről és belső összetételéről, valamint a folyósítás feltételeiről,
jogállamisági feltételrendszerhez
kötéséről zajlott.
Végül 750 milliárd eurós maradt
a helyreállítási alap keretösszege
(NextGenerationEU), és 1074 milliárd euró a 2021–2027-es keretköltségvetés (MFF), azaz összesen
egy 1820 milliárd eurós csomagot
fogadott el a 27 tagú közösség
2018-as árak mellett. Ez idei folyó

áron 809+1117 milliárd euró, összesen 1867 milliárd euró.
A NextGenerationEU belső szerkezete úgy változott meg, hogy az
eredeti 500-ról 390 milliárd euróra
csökkent a vissza nem térítendő támogatási rész, és 250-ről 360 milliárd euróra emelkedett a hitelláb.
A most meghozott döntéseink
évtizedekre meghatározzák
az EU jövőjét
Az Európai Parlament elnöke,
David Sassoli a csúcstalálkozó
megnyitóján kijelentette: Az uniós
csúcs célja, hogy a tagállamok vezetői megállapodjanak az EU következő
hosszú
távú
költségvetéséről, és arról a helyreállítási tervről, amely segít Európának, hogy kilábaljon a koronavírus
okozta válságból. „Az egyeztetések
és a most meghozott döntések alapvetően befolyásolják majd az unió
újjáépítését az elkövetkezendő évtizedekben” – mondta
A koronavírus-járvány kapcsán
elmondta: „A világjárvány új köte-

lezettségekkel és felelősséggel ruházott fel bennünket: a döntések
meghozatalának felelősségével, ami
nem egy réteg, hanem a többség érdekeit kell hogy szolgálja. Ha ezt
tartjuk szem előtt, akkor világos,
mely területekbe kell beruháznunk:
a zöldebb gazdaságba, az egészségügybe, az oktatásba, a digitalizációba, a demokratikus és szociális
jogok védelmébe”.
Az EP-elnök hangsúlyozta, hogy
a helyreállítási tervnek hozzá kell
járulnia a gazdaság átalakításához,
és kezelnie kell az egyre növekvő
egyenlőtlenségeket is: „A helyreállítási tervnek illeszkednie kell az
unió ambícióihoz”.
Elmondta, hogy a Parlament támogatta az Európai Bizottság által
javasolt költségvetést, és az unió
által nyújtandó támogatások és kölcsönök mértékét. Szorgalmazta,
hogy az EU mielőbb vezesse be új
típusú saját bevételi forrásait, valamint vessen véget a néhány tagállam
számára
biztosított
kedvezményeknek,
amelyeket

„tisztességtelennek és nehezen igazolhatónak” nevezett.
Emlékeztette az EU vezetőit,
hogy a Parlament jóváhagyása a
költségvetéshez elengedhetetlen.
„Elképzelhetetlen, hogy egy olyan
Európa, amely megállapodásra jutott a válságra adott közös válaszlépésről,
félvállról
vegye
a
Parlamentet.”
Az EP-elnök szerint a Parlament
„csalódott” a Tanács által a csúcstalálkozón bemutatott költségvetési
javaslatot illetően: „A valódi helyreállításhoz stabil, hosszú távú fi-

nanszírozásra van szükségünk. Ez a
Parlament jóváhagyásának előfeltétele is”.
David Sassoli a szolidaritás fontosságát is hangsúlyozta a jelenlegi
válságban: „Európa közös értékeken alapul. Ne csökkentsük le az
Európai Unió szerepét egyfajta, az
egész kontinensre kiterjedő ATMre”. Hozzátette: „A Parlament csak
akkor adja jóváhagyását a hosszú
távú költségvetéshez, ha az megfelel az említett prioritásoknak”.
(Forrás: Európai Parlament –
friss hírek)

Spiegel: nagy engedményeket tettek
a „takarékos négyeknek”
és Orbán Viktornak az Európai Tanácsban

Nagy engedményeket tettek a takarékos négyek elnevezésű országcsoportnak és Orbán Viktor magyar kormányfőnek az Európai Tanácsban a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak ellensúlyozását
szolgáló helyreállítási alapról és a 2021-ben kezdődő hétéves időszakra
szóló keretköltségvetésről folytatott tárgyaláson – írta a Der Spiegel
című német hírmagazin hírportálján az Európai Unió tagországainak
kormány-, illetve államfőit összefogó testület kedd hajnalban véget ért
négynapos értekezletén kötött megállapodásról.
Kiemelték: „ahogy egy jó kompromisszumhoz illik”, a megállapodásnak főleg győztesei vannak.
Így Angela Merkel német kancellár fel tudja mutatni, hogy a német
soros EU-elnökség alatt sikerült megegyezésre jutni, és neki ez volt a
legfontosabb. Az EU déli tagállamai megkapják a pénzüket, az északi
tagállamok jelentős befizetési kedvezményekhez jutottak, Orbán Viktornak pedig „egyelőre nemigen kell aggódnia a jogállamiság ügyében” – írta a lap.
A jogállamiság elveinek védelmére tervezett mechanizmust „darabokra szedték” a brüsszeli csúcson. A tanácskozás záródokumentumában már egy szó sincs róla. A mechanizmussal szembeni ellenállást
vezető magyar kormányfő még az Európai Tanács elnöke, Charles Michel által javasolt „gyengített változatnak” sem kegyelmezett. Így sok
minden utal arra, hogy Orbán Viktor valóban elérte azt a „nagy győzelmet”, amelyért a magyar sajtóban ünneplik – áll a lapban.
A többi között hozzátették, hogy Angela Merkel is közeledett Orbán
Viktorhoz, a tanácskozás utáni sajtótájékoztatón elmondta, hogy a
német soros elnökség támogatja azt a törekvését, hogy zárják le az Európai Parlament előterjesztésére Magyarország ellen indított, úgynevezett hetes cikk szerinti eljárást. (MTI)
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A belga partnerek is a zsebükbe nyúltak

Jól haladnak a kastélyfelújítással

Hamarosan új kép fogadja
a helyieket és az arra utazót a
nyárádszentbenedeki Tholdalagi-kastélynál – ígéri Osváth
Csaba ákosfalvi polgármester.
Az impozáns épület környezete
is megújul.

Gligor Róbert László

Kastélyhoz méltó arculata lesz az
egykori Tholdalagi grófok otthonának: a sokáig romlásra ítélt épület felújításának ügyét néhány éve vette
kezébe az ákosfalvi önkormányzat.
Vakolt, sima falak, új tetőzet és rendezett udvar tárul elénk a főút mellett.
Az új nyílászárók is a helyükre kerültek, hamarosan következik a falak színezése. Ez még távolról sem jelenti
azt, hogy az épület felújítása befejeződött, hiszen most csak a külseje lett
tetszetős, a belsejében hátravan még
néhány munkafázis.
A kastélyt nagyercsei Tholdalagi
Zsigmond (1766–1847) építtette egy
egykori udvarház helyén, míg unokája, gr. Tholdalagi Zsigmond (1847–
1894) barokkos, klasszicista stílusban

A

építtette át az 1890-es években. A
földszint és manzárd elrendezésű,
oszlopos homlokzatú kastélyt a második világháború alatt kifosztották, berendezését
széthordták.
A
kommunizmus éveiben a helyi állami
mezőgazdasági vállalat székhelye
volt, a rendszerváltás után a belga
Kasterlee testvértelepülés vásárolta
meg.
A kastélyt az önkormányzat romos
állapotban vette át néhány éve, miután
a belgák jóvoltából a faluközösség tulajdonába került, viszont nem rendelkeztek a felújításhoz szükséges
anyagi forrásokkal. Nem mindennapi
munkába vágott bele az ákosfalvi önkormányzat, amikor az épület hosszú
távú bérbevételéről és felújításáról
döntött, hiszen nem egy-két termet,
hanem az egész épületet meg kellett
menteni a pusztulástól. A rendszerváltás előtt itt állami intézmény székelt,
ezért az épületet az évtizedek alatt úgy
alakítgatták, ahogyan tetszett. Az eredeti állapot visszaállítása érdekében
tanulmányozták az egykori kordokumentumokat, letakarították a vakolatot a falakról, de még a téglákról is,

megkeresték a befalazott ajtókat, kéményeket, amit lehetett, mindent napvilágra hoztak, hogy eredeti
formájában adhassák vissza a mának.
Nagyot haladtak az átvételi állapotokhoz képest, és ez igen nagy felősséggel is jár – mondta el a
polgármester. Ezután az épület belsejében folytatják a korszerűsítést, az
áram-, víz- és gázellátás megoldását,
majd a falak burkolását. Az elért eredményeknek a belga testvértelepülés is
nagyon örül, idén húszezer euróval járultak hozzá a költségekhez.
A kastély udvarán területrendezés
is folyt, Nyárádszentbenedek és Kasterlee közös kopjafáját egy másik
helyre költöztették. Új talapzatot terveztek, amelyre felkerül a két település jelképe is. Ezt még májusban
szerették volna megvalósítani, de a
járvány miatt eltolódott. A belga testvértelepülés a saját jelképét, egy óriási tökkabakot szeretne feltüntetni,
míg a szentbenedekiek egy, a barátságot megjelenítő, kőbe álmodott kézfogással tisztelegnének. A két
település harminc éve tart fenn testvérkapcsolatot egymással.

Hamarosan visszakapja az épület egykori puritán, de kellemes külsejét, belül azonban tovább folyik a munka

barna hétvégi ház már megszületése
előtt főszerepet kapott Sándorék családjában. Az összekötő kapocs volt a három
fivér között, akik hétfőtől péntekig a pénzkeresésnek és a házaséletnek szentelték idejük
nagy részét, de szombat hajnalban bepakoltak Sándor Oltcitjába, és a Maros völgye felé
vették az irányt. Egy tündérmesébe illő, apró
hegyi falucskában, sziklaóriások néma tekintetétől kísérve munkálkodtak két napon át
reggeltől napnyugtáig. Azután letelepedtek
az épülő ház mellé, az ezerhangú fűbe, felbontották az autó csomagtartójában sorakozó söröket, és iszogatva, viccelődve néztek
farkasszemet az éjszakával. Jóval később
tértek csak nyugovóra a családi kempingezésre vásárolt sátorban, de virradatra már
talpon voltak. Mintha valami különös, a hétköznapoktól idegen erőt szívtak volna magukba ezen a helyen, amit egyiküknek sem
állt módjában hazavinni, elraktározni.
– Nem siettünk el semmit, így évekbe telt,
mire a ház elkészült – fogott bele Sándor a
kilencvenes évek közepén kezdődő történetbe. – Mintha megéreztük volna, hogy számunkra ez az „aranyidő”, a szabad együttlét
és a közös alkotás nagy lehetősége. Akkoriban már mindhárman nős emberek voltunk,
nekem és a nagyobbik öcsémnek a kislányunk is megszületett. A család azonban
ilyenkor otthon maradt. Ezt eleinte ki kellett
udvarolnunk, idővel azonban annyira megszokottá vált, hogy emlékeztetnünk sem kellett rá az otthoniakat. „A három testőr” már
megint „elsunnyogott” – sóhajtották néha az
asszonyaink, és ezzel le volt tudva a dolog.
Tavasztól késő őszig szinte minden hétvégénket így töltöttük. Egy nem túl tágas, de rendkívül csinos és kényelmes, kétszintes
nyaralót húztunk fel az apai örökségként kapott földterületen, egy ízig-vérig erdei faházat, amelynek minden deszkájából
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A menedék

természetesség és nyugalom áradt. Egyfajta
menedéknek álmodtuk meg a fárasztó és –
már akkoriban – zajos civilizáció elől. Sem
villanyáram, sem belső illemhely nem volt
benne, az emeletre pedig létra vezetett. Ezt a
megoldást kezdetben egyikünk párja sem értékelte, mindhárman úgy gondolták, hogy
egy kisgyerek számára balesetveszélyes egy
ilyen feljáró. Az idő azonban minket igazolt,
ugyanis soha egyetlen
„purec” sem zuhant le
létrázás közben, persze
nem is volt lehetőségük
felügyelet nélkül mászkálni, erre azért mi, férfiak is odafigyeltünk.
– Milyenek voltak a családi együttlétek az
új házban?
– Sütögetős, tábortüzes avatót terveztünk
az öcséimmel, de egy kiadós eső elmosta a
bulit. Talán ez is szerepet játszott abban,
hogy az otthoniak kezdetben nem voltak elragadtatva a többéves munkánktól, többször
meg is jegyezték, hogy ennyi idő alatt lehetett
volna szebbet, jobbat építeni. De ez minket
egyáltalán nem lombozott le. Tudtuk, hogy
amint őket is megérinti a hely varázsa, átértékelődik bennük minden. Így is lett. Az első
pozitív visszajelzéseket a gyerekeinktől kaptuk, akik alig tanultak meg járni, máris elragadtatva vették birtokba a területet. Idővel
azonban a párjaink is hozzászelídültek a
házhoz, otthonosan mozogtak, tettek-vettek,
főzőcskéztek, napoztak a hétvégi kiruccanásainkon. Számunkra ez lett a tökéletes nyaralás színtere. Bár a ház településen kívül,
egy kaszálóval övezett dombon magaslott,
gyakran bejártunk a faluba, így idővel a
helybéliek is megszoktak, megkedveltek min-

Erről jut eszembe
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Az ünnepélyes megnyitó csak holnapután lenne, de már ma el
kellett volna kezdődnie a XXXII. nyári olimpiai játékoknak. A
labdarúgók léptek volna elsőként pályára. Ha… és itt már tudjuk,
mi következik. Egy ideje folyton feltételes módban kell fogalmaznunk, semmiben sem lehetünk biztosak, szinte minden fontosabb
dolog elmarad. Persze az, hogy kinek mi fontos, nagyon viszonylagos. Van aki az olimpiát meg se parittyázza. Sokkal inkább izgatja, hogy nem mehet külföldre nyaralni. Vagy az, hogy
befuccsolt a vállalkozása, megszűnt a munkahelye és így tovább,
hadd ne soroljam. A sport nagy ünnepének elhalasztása azért
mégsem akármi. Rendkívüli súlyú döntés, ritkán volt rá példa a
történelemben, ez is jelzi, milyen nagy bajban van ma az emberiség. Így, összességében. Ez elgondolkoztathatna mindenkit
ebben a kormányozhatatlannak tűnő, zűrzavaros országban. Az
általánosítás, tudom, keveseket rendít meg, de a tapasztaltak szerint az egyéni csalódások még kevésbé érdeklik az embereket.
Pedig mindenki elképzelhetné, mekkora csapás a sportolóknak,
hogy hiába dolgoztak, edzettek már-már a végkimerülésig, hogy
maximális formában lehessenek ott a tokiói megmérettetésen.
A milliós, milliárdos számok különben mégiscsak rádöbbenthetnék a kétkedőket, hogy nem mondvacsinált következményekről
van szó, amikor a koronavírus okozta tragédiákról, veszteségekről beszélünk. Nincs a földgolyónak olyan része, ahol ne volna
jelen a pandémia, ne borítaná fel az életvitelt, ne oltana ki életeket. És ki tudja, hol tartunk jelenleg? Hiszen a legedzettebb fizikumúak, a sportolók sem ússzák meg a fertőzést. Mostanság
épp a futballisták háza táján garázdálkodik a COVID–19. Az
olimpiára pedig 2021. július 23-ig kell várnunk. Lehet, hogy
mindhiába. A rendező japánok épp a napokban nyilatkoztak kétségeikről, hogy egyáltalán megrendezhető-e a világverseny, ha
addig nem születik meg a várva várt hatékony védőoltás. Amenynyiben nem, hatalmas anyagi veszteség is éri őket. Eddig közel
húszmilliárd dollárt fektettek az előkészületekbe. És aligha ez
lesz a végösszeg. Szóval ne számítsunk világ- és olimpiai csúcsokra a bizonytalan kimenetelű versenyeken. A rekordokat Románia döntögeti a negatív előjelű felmérésekben, statisztikákban.
Egyre vehemensebben tombol a járvány, mind több a fertőzött.
Hátborzongatóak a napi jelentések, még riasztóbbak az előrejelzések. Kiderült, hogy az a tanulmány, amely a következő néhány hónapra vonatkozó romániai járványügyi helyzetet vetíti
előre, nem szóbeszéd, hanem valós dokumentum, és ott van a
kormány asztalán. Abban olyan adatok szerepelnek, melyek szerint augusztus közepén már napi 2000-4000 új beteg növeli a koronavírusosok táborát, szeptemberre pedig állítólag már mintegy
millió covid-fertőzöttről szól a fáma. Félelmetes csak gondolni
is ilyesmire. De az se megnyugtató, hogy igazából nem tudható,
mi a reális helyzet. Az illetékesek hol ilyen, hol olyan számokkal
rukkolnak elő, hol ide kapkodnak, hol oda, és ez is hozzájárult
ahhoz, hogy a lakosság meglehetősen nagy hányada felelőtlenül
viszonyul a járványügyi előírásokhoz, nem hallgat az észérvekre.
Ami hamar kikényszeríthet egy újabb sürgősségi állapotot, drasztikusabb megszorító rendeletet. Ha más nem is, az ilyesmi mindig
kéznél lehet a kormánynál. Ahogy a jó öreg sláger mondaná: A
vész a fontos, nem a baj! (N.M.K.)

ket. Tejet, sajtot, pálinkát vásároltunk tőlük,
egyre több portán üdvözöltek törzsvásárlókként. Közben a gyerekek is növögettek, és iskoláskorukra már barátokat is meghívtak a
hétvégi együttlétekre. Így idővel a társaság
fele el sem fért a szüleink házából átszállított, öreg kanapékon, a földön is egymást
érték a hálózsákok. Ennek is megvolt a maga
varázsa, bár a ház építésekor megtapasztalt,
szabad életnek a nyomába sem ért. Ezért is
döntöttünk úgy a testvéreimmel, hogy a
közös üdülések helyett
felváltva használjuk a
házikót, nem szigorú időbeosztás alapján,
hanem mindenkinek az igényei és lehetőségei szerint.
– Bevált az elképzelés?
– Sajnos, egyre többször ütköztek az érdekek, valamelyikünknek mindig hátrébb kellett lépni, le kellett mondani a tervezett
hétvégi programról, és ez egyikünk családjának sem volt ínyére. Végül már nyaralási
ütemterveket készítettünk, hogy kialakuljon
egy egészséges körforgás, de ez sem segített.
A hétvégéket megelőző huzavona, egyeztetés
a pihenés napjaira is rányomta a bélyegét,
egyre kevésbé tudtuk élvezni a hegyekben
töltött időt. Korábban szürkület után hatalmas bulikat csaptunk, szinte hajnalig szólt az
autóból az Abba és a Neoton Família, napközben pedig a közös sütögetés után egymást
érték a kártya- és römipartik. A feszültség
miatt azonban mindenki begubózott, a többiek társaságától elzárkózva kereste a lazítás
lehetőségét.
– Hogyan oldódott meg végül ez a helyzet?

– Elhatároztuk a testvéreimmel, hogy kibővítjük, korszerűsítjük a nyaralót. Egy percig sem gondoltuk, hogy ezzel megoldjuk az
évek során felhalmozódott konfliktusokat, inkább csak vágytunk arra a csendre, békességre,
ami
a
házépítés
idején
valamennyiünket a hatalmába kerített. A kisebbik öcsém azonban akkoriban nagy kihívás előtt állt a vállalkozásával, így csak
minden harmadik-negyedik hétvégén csatlakozott hozzánk. Talán ez is hozzájárult
ahhoz, hogy a régi összhang ezúttal nem született meg. Mindhárman éreztük, de nem beszéltünk róla. Érdekes módon, mivel nem
leltük igazán örömünket benne, gyorsabban
haladt az építkezés, mint korábban. Az áram
is be volt vezetve, és a fürdőszoba is elkészült, amikor egy váratlan fordulat felülírt
minden addigi elképzelést. Az utolsó simításokra kellett volna még egy-két hétvégét rászánnunk, ki is autóztunk a házhoz, de már
messziről észrevettük, hogy valami nem stimmel. Tárva-nyitva volt a kettős lakattal lezárt
ajtó, odabent pedig mindent feldúlva találtunk. A váratlan látogatók, persze, már rég
leléptek, a szerszámainkkal és egyéb vagyontárgyakkal együtt. Akkor fogalmazódott meg
először bennünk, hogy ennek a történetnek
már jó ideje vége. A betörést jelentettük a
rendőrségen, a tetteseket azonban nem sikerült megtalálni. A rongálást pár hét alatt
helyrehoztuk, aztán közös megegyezéssel
meghirdettük, hogy a hétvégi ház eladó. Tisztességes árat szabtunk meg, így hamar került
vevő, az összeget pedig három részre osztottuk. Azóta nem kívánkozom annyira a hegyekbe, gondolom, ez érthető. Néha, persze,
megérint a régi varázslat, amint a testvéreimmel hanyatt fekszünk a fűben a félig kész
épület mellett, és hagyjuk, hogy ránk csorogjon az éjszaka.
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Vitorlással át a Földközi-tengeren

Kaáli Nagy Botond

IV. szakasz

„Majd, ha a tenger is. (…) Aki fönt
bömböl, több, mint egy király!”
(Shakespeare: A vihar)
Amennyiben valaki Szicíliából Horvátországba szeretne hajózni, a legrövidebb út az
olasz csizma alatt-mellett vezet. Szicília keleti felétől szinte egyenes úton tarthatunk
enyhén északkeletnek, majd – a csizma sarkantyújától – északnak. A csizma természetesen nem egy emberi lábbeli arányait követi:
a talpának formáját egy kisebb öböl adja, míg
a sarkantyúig egy jóval nagyobb öböl vizein
kell átvitorlázni. Előbbi a Squillacei-, utóbbi
a Tarantói-öböl nevet viseli. A kettő közé esik
a Calabriai-félsziget, a sarkantyút pedig a Salentói-félsziget formázza. A Calabriai-félsziget közepén találjuk a catanzarói földnyelvet,

azt a részt, amely a csizma talpát köti össze
annak orrával. Ez az olasz félsziget legkeskenyebb pontja. A Tirrén-tenger és a Ión-tenger
között helyezkedik el, és természetes adottságai révén Marcellinara nyergének is nevezik, a földnyelv csupán 30 kilométer széles,
és a közepén egy két kilométernyi hosszúságú mély völgy választja el egymástól a több
ezer méteres Appennineket és a calabriai
Serra-hegységet. Ugyanez a völgy áll a Tirrén- és a Ión-tenger között – és ennek a
völgynek a déli partja a Squillacei-öböl.
Taorminai látogatásunkat követően reggel
indultunk tovább, kelet felé. Elhagytuk a
csizma orrát, majd északkelet felé vettük az
irányt. A tervünk az volt, hogy áthajózunk a
Squillacei-öblön, majd Isola di Capo Rizutto
után a Tarantói-öblön is, ahonnan élesen
északnak fordulunk, és Brindisi körül, immár
a sarkantyú keleti oldalán vagy lehorgonyzunk, vagy meg sem állunk, és keresztülvágunk az Adrián. A Messinai-szorosból érkező
erős széllökésekben felhúztuk a vitorlákat, és
meglehetősen nagy tempóval kezdtük a
napot, de amint kikerültünk a szoros hatótávolságából, a szél elállt, és motoroznunk kellett. Délutánig szép, de eseménytelen napunk
volt. Nagyjából húsz tengeri mérföldnyi távolságra haladtunk a parttól, gyönyörködtünk
annak domborzatában és a part menti kisvárosokban, kerülgettük a halászhajókat, halászbójákat és tengeri halfarmokat,
amelyeknél a háló felső fele a vízvonal fölött
húzódik.
Késő délután értünk a Squillacei-öböl vizeire. Hírhedt vizek ezek, zátonyok futnak a
part mentén, és igen kevés a kikötő, veszélyeit az ókorban is ismerték. Most azonban
csendes volt minden, szikrázó napsütés és
aprócska szél fogadott bennünket, ám ahogy
a keskenyedő földnyelvhez értünk, a szellő
föltámadt. Háromcsomónyi sebességről hétcsomósra erősödött, majd alulról súrolta a tízest, és mi vigyorogni kezdtünk. Gyors
kupaktanács után megszületett az egyértelmű
döntés: motor kikapcs, vitorla felhúz!
Most a vitorlázás kis technikai útmutatója
következik. A vitorla kezelésének több fázisa
van, ezeknek nagy részét liturgiai szigorral
kell végrehajtani. 1: Eldöntjük, hogy vitorlázni fogunk. 2: Értelmezzük a szélirányt,
szélsebességet, úti célt satöbbi. 3: Amennyi-

ben többen vagyunk a hajón, mindenki tudatosítja magában a számára kirótt feladatot.
4: A bummot, a fővitorla alsó, az árbócra merőlegesen álló tartórúdját a megfelelő
irányba állítjuk és ott rögzítjük, a biztonsági
köteleit megkötjük. 5: A hajót széllel szembe
kormányozzuk! Ez utóbbi a legfontosabb. Ha
nem áll pontosan széllel szemben, a vitorlákat lehetetlen kezelni, ha pedig mégis erőltetjük, ott valami biztosan törni, szakadni,
rombolni fog. A Kobra Harmony 47 típusú,
bermuda szlúp vitorlázatú, tehát egyárbócos
jachtjának teljes vitorlafelülete több mint 134
négyzetméter, nem kell nagy képzelőerő
ahhoz, hogy átgondoljuk, milyen egyszerű
mozgatni ezt a felületet, ha csak pár csomós
sebességgel is fújja a szél. Poroltak már szőnyeget viharban? Na ugye. 6: A vitorlák rögzítő- és kezelőköteleit fölszabadítjuk,

utóbbiakat a csörlőkre tekerjük. 7: Az adott
jelre tekerünk, mint állat! 8: Amint felhúztuk
a fővitorlát és az orrvitorlát, a kormányos az
eredeti irányba kormányozza a hajót, és élvezzük a hangtalan száguldást.
A vitorlás a széllel ellentétes irányba dől,
megrázza magát, fölfekszik a habokra, és nekilódul. Csak a szél süvítését, a hullámok
csobbanását halljuk, amint motorerő nélkül,
a természettel tökéletes szimbiózisban, annak
segítségét használva tör előre a jacht, olyan
sebességgel, amelyhez a megbízható, kis Perkins dízelmotor soha nem segítene bennünket.
Kikapcsoljuk az automata pilótát, kézzel kor-

mányozunk, vigyázunk az irányunkra és
(főleg!) a szélirányra (ha valahogy mégis ellenkező irányba fordulnánk, és onnan találná
telibe a szél a vitorlákat, akkor kész a katasztrófa), röpülünk a vizek hátán, és vigyorgunk,
mint nyúl a birsalmának. Ez az igazi szabadságérzet, semmihez sem hasonlítható, leírhatatlan. A végtelen tenger, a vitorlák lobogása,
majd megfeszülése, a szél ereje, a hajó, amit
uralunk, miközben egy történelem előtti időkből származó technikát kezelünk, az európai
civilizáció egyik bölcsőjének partjait és városait látjuk, ősi kultúrák tengeri útjain haladunk, és kiéljük az emberiség legrégebbi,

legfontosabb ösztönét, amelynek mindenünket köszönhetjük: a felfedezés izgalmát! Kollektív tudatalatti kulturális és antropológiai
élmény, csapatmunka és kőkemény sport.
Fölhúztuk tehát a vitorlákat, és gondtalanul
száguldottunk tovább. Alkonyodni kezdett,
mikor nagyjából a földnyelv, a nyereg közepéhez értünk, és szájtátva bámultuk a hatalmas szélerőműveket. Eszünkbe sem jutott,
hogy ez a látvány akár üzenet is lehet. Az
volt.
Hirtelen erősödni kezdett a szél. Bal csapáson haladtunk, majdnem kilencven fokos
szögben bal oldalról fújt, így a hullámok is
oldalba kaptak. Tíz, tizenkét, tizenöt csomósra nőtt a szélerősség, majd felszökött
húszcsomósra. Aztán tovább: huszonkettő,
huszonhárom, huszonöt – mindez pár perc
alatt. Ez már hatos fokozat a Beaufort-skálán,
erős szelet jelent, elsőfokú viharjelzést, háromméteres, átbukó hullámokat, amelynél vitorlás vízi sporteszköz csak a parttól
számított 500 méter távolságon belül közlekedhet, a szárazon pedig a legvastagabb ágakat is mozgatja. Kobra kiadta az utasítást:
reffelünk! A reffelés több szakaszból áll, és a
hajó ismételten széllel szembe fordítását,
majd vitorlák megkurtítását, a felület csökkentését jelenti – az orrvitorlának egy részét
becsavarjuk, a fővitorlát lejjebb eresztjük,
ezzel csökkentjük a vitorlafelületet, és megelőzzük a hajó tovább dőlését, illetve folyamatos gyorsulását. A vitorlákat le lehet
reffelni többek között negyedig, félig, háromnegyedig, illetve teljesen le is lehet húzni
őket, nagy viharban ez kötelező, ilyenkor
kerül fel a kis, igen erős anyagból készült, rikító színű viharvitorla. Ha ezt szélsebességtől függően nem tesszük
meg, a hajó tovább gyorsul, az oldalára dől, irányíthatatlanná válik,
megsérül, fölborul, akár el is sülylyedhet. Szóval reffeltünk, de, mint
kiderült, nem eleget. A folyamatosan süvítő szélbe erős széllökések
vegyültek, elképedve meredtünk a
műszerre: huszonöt, huszonhét,
majd harminccsomósra erősödött a
Tirrén-tengerről a Ión-tengerre a
nyergen keresztül átsöprő szélvihar,
majd tovább nőtt az ereje: harminc-, harmincnégy, végül harminchat csomós szelet mutatott a
műszer. Ez Beaufort 8, 72 kilométer/órás szélvihar, másodfokú viharjelzés, 5,5 méternyi hullámokkal,
ami a szárazon a kisebb fákat kidönti, és itt semmi sem volt, ami
csillapíthatta volna az erejét. Közben besötétedett... Reffelni már nem
tudtunk, rohantunk előre a bal oldalról nekünk csapódó, tajtékzó hullámokon, amelyek
felemelték, majd továbbdobták a tíztonnás
hajót, amely hangos döngéssel csapódott a
két hullámhegy között a víznek, miközben
szinte teljesen az oldalára dőlt, és csak gyorsult és gyorsult. A vaksötétben azt sem láttuk,
éppen mekkora hullám érkezik. Kobra állítani szeretett volna az orrvitorlán, a hajótat
jobb oldalán lévő csörlőhöz ugrott, én ugyancsak, segíteni a kötelekkel. Lenéztem jobbra,
tőlem egyméternyire csak a sötéten rohanó,
kavargó vizet láttam, majd fölnéztem baloldalt, ahol hirtelen, a körülbelül 60 fokos
szögben a jobb oldalára dőlő, négy méter szé-
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les hajó fölött, az égbe meredő korlát tetejénél láttam a reánk zúduló, megtörő hullámhegyet. A víz átsepert a hajón, majdnem
lesodort minket a fedélzetről. Tibi kormányzott, még nappali cuccban, fürdőgatyában és
pólóban, immár csuromvizesen, Kobra a vitorlákat igazgatta, amennyire lehetett, Huba
lent ragadt a kajütben, mert a hajó belsejében
lehetetlen volt egy lépést is tenni, én pedig a
láthatárt kémleltem, bójákat, csónakokat, halfarmokat, bármit, aminek nekiütközhetünk,
de csak a fekete, hömpölygő vizet és a reánk
zúduló jókora hullámok hegyét láttam. Felvettük a mentőmellényt, és a hajóhoz kötöttük magunkat, a vitorlás recsegett-ropogott,
csak üvöltve tudtunk kommunikálni, miközben a szél olyan erővel bömbölt, mint egy felszállni készülő utasszállító sugárhajtású
motorja pár méternyi távolságból. Két opciónk maradt: vagy jobbra fordulunk, hogy a 45 méteres, megtörő hullámok ne balról,
hanem hátulról érjenek, vagy a szárazföld
felé fordulunk, és megpróbáljuk elérni a partot. Utóbbi mellett döntöttünk. Észrevettünk
a térképen egy kis földnyúlványt, mögötte
egy védettnek tűnő öblöcskével és horgonyzóhellyel. Arra gondoltunk, ha sikerül beérni
a földnyelv mögé, az lefogja majd a szél erejét, és kiköthetünk. Ekkor már Kobra vezetett. Óvatosan a part felé fordította a hajót, és
mindannyian abban reménykedtünk, hogy a
Hargita kibírja azt a körülbelül húsz mérföldet, amely a városkától elválaszt bennünket,
úgy, hogy a szél és a hullámverés immár teljesen kilencven fokos szögben, a jachtra merőlegesen ért minket. Lehet útközben bója,
halfarm, bármi – most már nem érdekel, életveszélyben vagyunk, nem térhetünk el az
iránytól, reffelni már nem tudunk, áttörünk
rajta! Húsz mérföld nem nagy távolság. Szárazföldön, szép időben többet is motorozunk
egy jó fagyiért. Itt további három-négy órányi
tömör borzalmat jelentett az emelkedő és zuhanó, igencsak oldalra dőlő, recsegő-ropogó
hajón, töksötétben, üvöltő szélben. De sikerült!
Amint beértünk a földnyelv mögé, csökkenni kezdett a szélerősség, végül partközelben szinte meg is állt. Lehorgonyoztunk a
kiszemelt öblöcskében, megvizsgáltuk a
hajót, de maradandó károsodást nem láttunk
rajta. Visszadobtuk a vízbe a potyautasunkat:
a bal oldali, végig a magasba emelkedő dekken egy tintahal heverészett magányosan.
Majd – szinte azonnal – mindannyian álomba
zuhantunk.
A tengeren a vihar nem mindig olyan, mint
a szárazföldön. Itt nem volt eső vagy villámlás. Az amúgy pontos tengeri időjárás-előrejelzés semmit sem jelzett. Az ég végig tiszta
volt, ragyogtak a csillagok. De a hirtelen előtörő, előre jelezhetetlen, órákon át veszettül
fújó szélroham viharos körülményeket teremtett. Túléltük, megéltük, hogy milyen érzés
Beaufort-nyolcasban vitorlázni. A hurrikán
Beaufort-tizenkettes, a legmagasabb fokozat
a skálán. Ilyet vitorlásoktatáson senki sem tapasztal, ott tizenöt-húsz csomós szélnél már
takarodik mindenki a kikötőbe. Nekünk meg
kellett birkóznunk vele. Nem volt pánik.
Négy úriember ijedten ugyan, de higgadtan,
precízen és villámgyorsan ügyködött órákon
keresztül azon, hogy ne vesszen a tengerbe,
miközben tudta: ha túléli, élete egyik legemlékezetesebb pillanatát vési épp az emlékezet
falára.
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A Parlament új saját bevételi források bevezetését kéri

EU-s költségvetés

A Covid–19 okozta károk enyhítését
célzó gazdaságélénkítő csomaghoz és
az EU hosszú távú költségvetéséhez
megfelelő pénzügyi háttér kell, amihez új bevételi források kellenek –
véli az EP.

Mózes Edith

A koronavírus-járvány példa nélküli mértékben sújtja az európai társadalmat és gazdaságot. Az Európai Bizottság előrejelzése
szerint az EU gazdasága 2020-ban 8,3%-kal
zsugorodik. Az unió már számos rendkívüli
intézkedést hozott a válság kezelésére, de a
legnagyobb eszköz a tagállamok kezében a
helyreállításra és egy zöldebb Európa létrehozására törekvő, új hosszú távú költségvetés.
A helyreállítás finanszírozása
Az EU 2021–2027 közötti költségvetésére
a koronavírus-járvány kitörése miatt az Európai Bizottság 2020 májusában új javaslatot
dolgozott ki. A világjárvány miatti válság kezelése érdekében a Parlament már áprilisban
és májusban elfogadott állásfoglalásaiban
nagyszabású helyreállítási és újjáépítési csomagot kért az európai gazdaság fellendítéséhez és a válság által leginkább sújtott
európaiak támogatásához. A Parlament felhívására válaszul az Európai Bizottság 750 milliárd eurós helyreállítási tervet javasolt.
A Parlament és a Tanács megvitatja
az új javaslatot
A 750 milliárd eurós csomaghoz az EUnak módosítania kellett az uniós költségvetés
finanszírozására vonatkozó szabályokat. Az
EU hitelképességének javítása és az adósság
későbbi hatékony visszafizetése érdekében a
Bizottság azt javasolja, hogy az unió növelje
a tagállamoktól érkező források maximális
összegét. A Parlament várhatóan nyár után
fogadja el véleményét a javaslatról. Ahhoz,
hogy életbe lépjen, az összes tagállamnak
jóvá kell hagynia, és ratifikálnia kell.

Új bevételi forrásokat sürget az EP
Az EU költségvetésének bevételi forrásain
(más néven saját források) már több évtizede
nem változtatott az unió. Ide tartoznak a
vámok, valamint a héa-bevételeken és a
bruttó nemzeti jövedelmen alapuló nemzeti
hozzájárulások. Az évek során a Parlament
többször is a saját források rendszerének reformját kérte.
Ahogy Európa dolgozik a koronavírus
okozta károk helyreállításán, az EP-képviselők sürgetik az új bevételi források bevezetését, amelyek fedezik a helyreállítási terv
költségeit, megakadályozzák az EU költségvetési kiadásainak gyors csökkentését, és biztosítják, hogy a mostani helyreállítási terv ne
rójon terhet a következő generációra.
A Parlament szerint lehetséges új saját forrásként a következők jöhetnek szóba:
* közös konszolidált társaságiadó-alap;

* a digitális szolgáltatások
megadóztatása;
* pénzügyi tranzakciós adó;
* a kibocsátáskereskedelmi rendszerből
származó jövedelem;
* a műanyag-hozzájárulás;
* az importált fogyasztási cikkek karbonintenzitását ellensúlyozó mechanizmus.
A Parlament ragaszkodik az összes visszatérítés és korrekció eltörléséhez.
Az európaiak szerint növelni kell az uniós
költségvetést
A hosszú távú költségvetéssel kapcsolatos
bármely döntéshez az EP-képviselők jóváhagyása szükséges, és a Parlament szerint az új
bevételi források bevezetése a megállapodás
alapvető feltétele. A Parlament kérésére 2020

José Manuel Fernandes

Valérie Hayer

Johan Van Overtveldt

Több mint egymilliárd lej
az aszálykárokra

A mezőgazdasági minisztérium 1,088 milliárd lejt különít el
az aszálykárt szenvedett gazdák kártalanítására – tájékoztat
a szaktárca közleménye.

Az összeg a költségvetés módosítása után áll rendelkezésre. A támogatásról értesítést küldtek az Európai Bizottságnak. A gazdáknak írásban
kellett igényelniük a kártérítést. Az összeget az Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökségen (APIA) keresztül juttatják el hozzájuk.
Adrian Oros összesítése szerint 34.647 gazda 1,168 millió hektár területre kért kártérítést. „A különböző kultúrákra megítélt kártérítés hektáronként a következő: búza (a bevetett terület közel 80%-át teszi ki) – 925
lej, rozs – 925 lej, tritikálé – 805 lej, árpa – 912 lej, sörárpa – 951 lej, zab
– 772 lej, repce – 1.002 lej” – részletezte a szakminiszter. Oros szerint a
gazdák augusztus végén kapják meg a pénzt. (Agerpres)

„Élmezőnyben” az infláció terén

Foto: en.wikipedia.org, youtube

júniusában készült új felmérés szerint az európaiak többsége (56%) úgy véli, hogy az
EU-nak növelnie kéne a pénzügyi forrásait,
hogy enyhíteni tudja a koronavírus-járvány
okozta károkat.
A Tanács költségvetésre vonatkozó javaslatára a július 17-18-i uniós csúcs előtt Johan
Van Overtveldt, az EP költségvetési szakbizottságának elnöke elmondta, hogy a helyreállítási tervvel kapcsolatos pozitív lépések
nem szabad a hosszú távú költségvetés és a
saját források reformjának kárára menjenek.
Szerinte az olyan alapvető uniós programo-

kat, mint például a Horizon Europe vagy az
Erasmus+, csökkentik így is tovább. Hangsúlyozta, hogy az EU hosszú távú célkitűzései
nem szűntek meg a Covid–19-járvány kitörésével, ezért nem szabad feladni azokat.
Valérie Hayer (Renew Europe, francia), az
EP saját források reformjáért felelős egyik
képviselője szerint szükség van egy kötelező
erejű ütemterv kijelölésére a saját bevételi
források reformját tekintve, a tagállamoknak
pedig egyértelműen ki kell jelenteniük, hogy
támogatják.
José Manuel Fernandes (néppárti, portugál), az EP saját források reformjáért felelős
másik képviselője szintén a kötelező erejű reformot támogatja: „Azt akarjuk, hogy az új
saját forrásokból származó összeg elegendő
legyen a helyreállítási terv kamatainak fizetésére. […] Az ok egyszerű: nem akarunk terhet róni az európai polgárokra”.
Ha a tagállamok megegyezésre jutnak,
akkor megkezdődhetnek a tárgyalások az EPvel, amelynek jóvá kell hagynia a költségvetést, hogy az életbe lépjen. A jelenlegi hosszú
távú költségvetés 2020. december 31-ig érvényes.
(Forrás: Európai Parlament –
friss hírek)

Bíró Csaba:
A 2016-ban elkezdett munkát folytatni kell!

Sóvárad önkormányzata igyekezett az elmúlt négy
évben minden lehetőséget kihasználni a község fejlesztése érdekében. Pályázati úton számos sikert ért
el, hiszen a vidékfejlesztési program keretében leaszfaltoztak egy 3 km hosszú útszakaszt, járdákat korszerűsítettek, utcákat javítottak. Jelen pillanatban a
sáncokat alakítják ki, van ahol lefedik őket, ahol
pedig nagyobb mennyiségű víz jön le, ott a nyílt sáncokat korszerűsítik, és ezzel egy időben minden családi házhoz kiépítik a bejárót. A pályázati
lehetőségeket kihasználva, a régiós operatív program
keretében benyújtottak egy nagyobb projektet az
óvoda felújítására, három teremmel bővítenék az épü-

Az euróövezetben 0,3%-os inflációt jegyeztek júniusban a
májusi 0,1%-ossal szemben, az Európai Unióban (EU) pedig
0,8%-osat, az egy hónappal korábban regisztrált 0,6%-hoz
képest; a legmagasabb mértékű éves infláció Lengyelországban, Csehországban, Magyarországon és Romániában volt,
derül ki az EU statisztikai hivatala, az Eurostat pénteken közzétett adatsorából.

Májushoz képest a júniusi éves inflációs ráta hét tagállamban esett viszsza, és húsz tagállamban emelkedett. Romániában az éves infláció júniusban 2,2%-ra emelkedett, a májusi 1,8%-ról.
Az EU-ban a múlt hónapban a legmagasabb éves inflációs rátát Lengyelországban (3,8%), a Cseh Köztársaságban (3,4%), Magyarországon
(2,9%) és Romániában (2,2%) jegyezték.
A túlsó póluson azok az EU-tagállamok vannak, ahol az éves inflációs
ráta negatív: Ciprus (mínusz 2,2%), Görögország (mínusz 1,9%) és Észtország (mínusz 1,6%).
Romániában az Országos Statisztikai Intézet (INS) közlése szerint a
májusi 2,3 százalékról júniusban 2,6 százalékra nőtt az éves inflációs ráta.
Az élelmiszerek 5,35 százalékkal drágultak, a nem élelmiszer jellegű iparcikkek 0,68%-kal, a szolgáltatások ára pedig 2,78%-kal nőtt.
Májushoz képest 0,08%-kal, 2019 decemberéhez viszonyítva pedig
1,55%-kal nőttek a fogyasztói árak júniusban. A Román Nemzeti Bank
(BNR) legutóbb a korábban becsült 3 százalékról 2,8 százalékra módosította 2020-ra vonatkozó inflációs előrejelzését. (Agerpres)
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letet, az udvart pedig modern játszótérré alakítanák.
A jövőbeni tervek között szerepel az utcai villanyhálózat modernizálása, valamint a gázhálózat bevezetése, mindkét projektnek az előkészítése megtörtént,
a kivitelezése folyamatban van.
„Ahhoz, hogy településünk fejlődni tudjon, minél
több pályázati lehetőségre van szükségünk, és úgy
vélem, Sóvárad ilyen téren jó úton halad. Egy uniós
pályázatnak köszönhetően egyik fő beruházásunk a
kultúrotthon felújítása volt, ami hárommillió lejbe került, az önrész 415 ezer lej. Teljes felújítás volt, beleértve a tetőszerkezetet, fűtésrendszert, illemhelyeket”
– fogalmazott Bíró Csaba, Sóvárad község polgármestere.
„Biró Csaba olyan polgármester, aki az évek alatt

megtanulta, hogy a siker érdekében következetes és
kitartó munkára van szükség. A polgármester úrral
nagyon jó a munkakapcsolatunk. A községben a megyei tanács is elindít hamarosan két nagyobb beruházást. A régi fahíd helyett, amely már használhatatlan,
építünk egy betonhidat, illetve a Sóváradon áthaladó
135-ös megyei út még aszfaltozatlan szakaszát fogjuk
leaszfaltozni. Közös erővel tovább fejlesztjük Sóváradot és a megyét” – nyilatkozta Péter Ferenc, a
Maros megyei RMDSZ elnöke.
Nekünk Maros megye az első!
A Maros megyei RMDSz sajtóirodája

(Fizetett hirdetés)
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Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Bizonytalan a jobbkormányosok hazai piaca

Az európai használtautó-piac
különleges csoportját képezik
a kedvező áron megvásárolható jobbkormányos autók,
amelyekből egyre gyakrabban
látni Maros megye útjain is.
Romániában egy 2005. évi
rendelet értelmében a jobb
oldali kormánnyal ellátott járműveket forgalomba lehet
íratni. Jövő évtől azonban
már bizonytalanná válik a szigetországból behozott járművek forgalomba íratása.

Szer Pálosy Piroska

A jobb oldali kormánnyal ellátott
járművek importját semmilyen korlátozás nem sújtja a jobb oldali közlekedést alkalmazó országokban.
A jobbkormányos gépjárművek
romániai törzskönyvezéséről és a
jővő évtől várhatóan megszűnő
törzskönyvezési és forgalomba való
beíratási lehetőségről közleményben tájékoztatott az Országos Gépjármű-nyilvántartó Hivatal (RAR).
A 2005-ben hozott rendelet szövegében hangsúlyozzák, hogy a gép-

járművezető helye a jármű bal oldalán kell legyen, kivételt képeznek
azok a haszonjárművek (például a
köztisztasági vállalatok takarítógépei), amelyeknek kormánya a jobb
oldalon található, és azok a járművek, amelyeket egy uniós tagállamban írtak forgalomba. Ugyanakkor
a forgalomba való beíratás követelménye az eredeti fényszóróknak az
út jobb oldalát aszimmetrikusan
megvilágító fényszórókkal való helyettesítése.
Az Európai Bizottság a jobbkormányos járművek forgalomba írásának akadályozását a szabad
áruforgalom korlátozásának vélik,
és bírósági határozattal kötelezik az
uniós tagállamokat az uniós jogszabályok betartására.
Mifelénk balesetveszélyesnek
minősülnek
Az EU-n kívüli országokból
származó jobbkormányos autókat
Romániában már 2018-ban megpróbálták kitiltani. Baleseti statisztikákkal alátámasztva a rendőrség a
jobb menetirányú közlekedési környezetben használt jobbkormányos
autók balesetveszélyességét hang-

súlyozta, amely főleg előzésnél
okoz gondot a járművezetőnek. Az
EU azonban nem engedte, hogy az
intézkedést az akkor még uniós tag
Nagy-Britanniára – illetve az ott
gyártott járművekre – is kiterjesszék, ugyanis ez a
szabad áruforgalmat akadályozta volna szerintük. A
gépjárművek típusjóváhagyásáról szóló EU-s irányelv értelmében pedig a
tagállamok nem tagadhatják meg olyan jármű forgalomba helyezését, amelyet
más tagállam jóváhagyott.
Korábban az EU Lengyelország és Litvánia ellen is
kötelezettségszegési eljárást indított, amiért megpróbálták megakadályozni
a szigetországból érkező
autók forgalomba íratását.
Az Egyesült Királyság
idén január 31-én kilépett
ugyan az Európai Unióból,
de érvényben maradt az a
közösségi
szabályozás,
amely alapján a szigetországból származó autókat a Az Egyesült Királyságban ez a természetes

különítést a betegségben szenvedő,
az eset meghatározására utaló tünetekkel rendelkező személyek, valamint a magas patogenitású
kórokozót hordozó személyek esetében rendelik el, még akkor is, ha
tünetmentesek. Az elkülönítés elrendelhető otthon, egy bejelentett
helyen vagy egy egészségügyi egységben. A megvitatott szöveg előírja, hogy az elkülönítés mértékét
korlátozott időtartamra, diszkriminációmentesen és a tényleges helyzettel arányosan kell bevezetni a
fertőző betegség terjedésének megakadályozása céljából, a személyek
és a közegészség védelme érdekében. Az elkülönítés korlátozott
ideig tartható fenn a közérdek védelmében úgy, hogy ne bontsa meg
az egyensúlyt a közegészség védelme és a személy szabadsága tiszteletben tartásának követelménye
között. „Egy egészségügyi egységben egy személyt legfeljebb 48 órán
keresztül lehet izolálni, kizárólag
klinikai, paraklinikai és biológiai

vizsgálatok céljából, ha az orvos a
fertőző betegség terjedésének kockázatát állapítja meg, amely a közösségi terjedés közvetlen veszélyét
hordozza”– írja a jogszabály.
Amennyiben fennáll a közösségi
terjedés kockázata, az orvos javasolhatja az elkülönítés meghosszabbítását a vonatkozó kormányhatározatban megszabott egészségügyi intézmények valamelyikében.
Otthoni elkülönítés
Az otthoni vagy a más bejelentett
helyen történő elkülönítést akkor
rendelik el, ha nem áll fenn más
személyek megfertőzésének vagy a
fertőző betegség terjedésének veszélye. Az izolált személy nem
hagyhatja el az egészségügyi egységet vagy a bejelentett helyet az
orvos vagy a közegészségügyi igazgatóság képviselőjének jóváhagyása nélkül. Az elkülönítés azt
követően szűnik meg, hogy az
orvos megállapította, a páciens
meggyógyult, és nem áll fenn a betegség terjedésének kockázata.

Járványhelyzetben és biológiai veszély esetén elrendelhető

Karanténtörvény

Múlt héten, csütörtökön késő
este fogadta el a szenátus
plénuma a járványhelyzetben
és biológiai veszély esetén elrendelhető intézkedésekről
szóló törvény tervezetét. Többek között a fertőzött személyek
és
kiskorúak
elkülönítéséről, a fellebbezési
lehetőségről, a katasztrófavédelmi igazgatóság hatáskörének bővítéséről is döntöttek.

A karanténtörvény néven közismert jogszabály elfogadását 115-en
támogatták, nyolcan ellene szavaztak, három szenátor tartózkodott. A
tervezet több módosítást szenvedett
a hatnapos, többször éjszakába
nyúló vita során – tájékoztatott az
Agerpres hírügynökség. A módosított jogszabály szerint egy személy
karanténba helyezése akkor rendelhető el, ha olyan régióból érkezik,
ahol az országos, európai és nemzetközi szervezetek által közölt adatok alapján magas a járványügyi
kockázat, vagy közvetlen kapcsolatba került olyan személyekkel,
akik bizonyítottan fertőző betegségben szenvednek. Amennyiben ezek
a személyek megtagadják, hogy otthon vagy az általuk meghatározott
más helyen karanténba vonuljanak,
valamint ha az érintett személyek
nem tartják be a karanténintézkedést, jóllehet korábban hozzájárultak ehhez, az orvos vagy az
ellenőrző szervek javaslatára a közegészségügyi igazgatóság (DSP)
dönthet arról, hogy az illető személyeket hatósági karanténba helyezi,
amennyiben egy fertőző betegség
közösségi terjedésének közvetlen
veszélye áll fenn. A szenátorok töröltek minden olyan cikkelyt, amelyek a fertőzött személy javainak
karanténba vételéről szóltak.
Fertőzöttek elkülönítése
A bizottság tárgyalt a fertőzött
személyek elkülönítéséről is. Az el-

tagállamokban, így Romániában is
forgalomba lehet helyezni. Az átmeneti időszak azonban december
31-én lejár, és január elsejétől az
unión kívüli államokból származó
gépkocsikra vonatkozó szabályok
lépnek érvénybe. Amennyiben nem
hosszabbítják meg a Nagy-Britannia
és az Európai Unió közötti kilépési
egyezmény (Brexit) átmeneti időszakát, 2021. január elsejétől Romániában nem helyezhetők forgalomba
az Egyesült Királyságból származó
gépjárművek, amelyek kormánya a
menetirány szerinti jobb oldalon található – tájékoztatott az Országos
Hivatal
Gépjármű-nyilvántartó
(RAR) közleményében.
Arra egyelőre még nincs szabá-

Kiskorú fertőzött elkülönítése
Az elfogadott változat szerint
kiskorú fertőzött személyt lehetőség
szerint a szülei lakásán kell elkülöníteni. A kiskorú hozzátartozói szintén elkülönítésbe vagy karanténba
kerülnek. Abban az esetben, amikor
a karanténintézkedést vagy elkülönítést egy olyan személy esetében
alkalmazzák, akinek a gondozásában kiskorú gyermek vagy felügyeletet igénylő idős személy van, erről
értesítik a szociális igazgatóságot,
hogy amennyiben szükséges – kizárólag a karantén, illetve az elkülönítés idejére – gondoskodjék az
illető személyekről. Az állami felügyelet csak abban az esetben foganatosítható, ha a karanténba
helyezett személy nem jelölt ki egy
más családtagot vagy rokont, aki az
elkülönítés ideje alatt gondoskodik
a kiskorúról vagy a rászoruló idős
személyről.
A katasztrófavédelmi igazgatóság
hatásköre
A szenátorok döntése szerint,
amennyiben elkerülhetetlen járványtani és biológiai kockázat áll
fenn, a katasztrófavédelmi igazga-

Illusztráció

lyozás, hogy a már forgalomba helyezett jobbkormányos autókkal mi
lesz. Egyelőre nem tudni, hogy kelle majd módosítsák a jobbkormányos autók tulajdonosai a
kormányblokk pozícióját, vagy legrosszabb esetben bevonják a forgalmi engedélyüket.
Az európai kontinensen a közutakon a jobb oldalon közlekednek. A
brit szigeteken és az egykori brit
gyarmatokon azonban ennek fordítottja, a bal oldali közlekedés van
érvényben. Jobbkormányos autók
közlekednek Európában többek között az Egyesült Királyságban, valamint a jelenlegi európai uniós
tagállamok közül Írországban, Máltán és Cipruson.

Fotó: Gabriel Matthew Cseri

tóság vezetője karantént rendelhet
el egy adott régióban. A katasztrófavédelmi igazgatóság vezetőjének
utasításait az illetékes hatóságok
kötelesek haladéktalanul végrehajtani. Az intézkedést legtöbb 48 órán
belül meg kell erősítenie az országos vészhelyzeti bizottságnak. Döntöttek arról is, hogy az Országos
Közegészségügyi
Igazgatóság
(INSP) köteles naponta közölni az
új esetek számát, a tesztelt és az újratesztelt esetek számát, illetve az
új és az újratesztelt esetekben elvégzett tesztek számát, külön országos és megyei szinten, és a vizsgált
személy lakóhelye szerint is.
Fellebbezési lehetőség
A szenátorok döntöttek arról is,
hogy miként lehet fellebbezéssel
élni a karantén- vagy elkülönítési
intézkedés ellen.
Minden olyan személy, aki úgy
érzi, hogy karanténba vagy elszigetelésbe helyezésével megsértették
jogait vagy jogos érdekeit, a területileg illetékes bíróságon kérheti a
rendelkezés megsemmisítését, legfeljebb 24 órával az után, hogy az
erről szóló döntést kiközölte a közegészségügyi igazgatóság (DSP). A
tárgyalásra sürgősségi eljárással,
legtöbb 48 órán belül sor kerül.
A korábban javasolt változatoktól eltérően a szenátus úgy döntött,
hogy az esetleges orvoshiányt elsősorban önkéntesekkel kell pótolni,
ha ez nem elégséges, akkor katonai
orvosokat kell bevonni, és ha ez
sem fedezi a szükségleteket, akkor
lehet más megyében dolgozó orvosokat kirendelni, ám ebben az esetben gondoskodni kell ezek
szállításáról és szállásáról, alapbérük 2%-ának megfelelő napidíjra,
és a bérük 50 százalékáig terjedő
pótjuttatásra jogosultak. Járványhelyzetben és biológiai veszély esetén
versenyvizsga
nélkül
alkalmazható személyzet az egészségügyi személyzet hiányának pótlására. A szenátus döntő ház volt e
jogszabály esetén, a tervezetet elfogadta a képviselőház. (pálosy)
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Több csapattól megtagadták
a 2. ligás versenyengedélyt

Farczádi Attila

A második körben pályázók
közül hét klub kapta meg a versenyengedélyt a 2. ligás labdarúgó-bajnokság következő idényére. A többi
tizenhárom tegnapig részesült haladékban, hogy kiegészítse pályázati
dossziéját. A problémás sportszervezetek között van a többi között a
Kolozsvári U, a Temesvári ASU
Poli és Ripensia, a Zsilvásárhelyi
Pandurii és Viitorul Padurii, a Bodzavásári SCM Gloria, a Resicabányai CSM és az FC U Craiova. A
másodosztályú részvételre tegnap
éjfélig lehetett jelentkezni a Román
Labdarúgó-szövetségnél (FRF).
A versenyengedélyt első körben
a rájátszásban részt vevő hat klub
kapta meg (a második helyen álló
Turris Oltul Turnu Măgurele két felvonásban, ugyanis dossziéjuk első
nekifutásból nem felelt meg a tartalmi előírásoknak). A másodosztály további 12 csapata, valamint
nyolc másik harmadosztályú alakulat (még nem minden 3. ligás csoportban dőlt el a feljutás kérdése –
lásd keretes anyagunkat) most kérvényezte a tanúsítványt, közülük a

Bukaresti Metaloglobus, a Konstancai Farul, a Dunărea Călăraşi, a
Concordia Chiajna, az FK Csíkszereda, az Unirea Slobozia és a CSM
Slatina teljesítette valamennyi feltételt. A többiek ügyét – a már említettek mellett a Bákói Aerostar, a
Mostiștea Ulmu, a Bukaresti Progresul Spartac, a Lénárdfalvi Fotbal
és a Nagybányai Minaur került ebbe
a helyzetbe – az FRF Fegyelmi és
Etikai Bizottságához utalták.
Valamennyi problémás klubnak
kedden éjfélig kellett pótolnia a hiányosságokat. Akik ezt nem tették
meg, 3000 és 10.000 ezer lej közötti
büntetést kaphatnak, végső esetben
pedig a szövetség megtagadhatja
tőlük a 2. ligás szereplés jogát a következő évadban.
Az FRF Fegyelmi és Etikai Bizottságának döntésével elégedetlen
klubok a Fellebbviteli Bizottsághoz
fordulhatnak, utóbbi testület július
25-30-a között felülvizsgálja a helyzetüket. Ennek alapján a föderáció
hivatalosan ismerteti majd azoknak
a kluboknak a nevét, amelyek megkapták a részvételi lehetőséget biztosító igazolást a 2. liga
2020/2021-es bajnoki idényére.

A szövetség elnöke, Răzvan Burleanu (k) jelenlétében ismertették a részvételi feltételeket és a
nevezési dokumentáció leadási határidejét. Fotó: FRF

Ki jut fel a 3. ligából?
Egyelőre az FC U Craiova és a Bákói Aerostar 2. ligás szereplése
biztos a harmadosztályból érkezők közül. Három csoportban, ahol az
első és a második helyezett közötti különbség nem volt több három
pontnál, osztályozó mérkőzést játszanak, a szövetség sürgősségi bizottsága május 11-ei határozatának megfelelően.
A tesület döntése a 2. (Unirea Slobozia 40 pont, Mostiștea Ulmu
37), a 3. (Bukaresti Progresul Spartac és CSM Slatina – egyaránt 3737 pont) és az 5. (Lénárdfalvi Fotbal 35 pont, Nagybányai Minaur 33)
csoportot érinti.
A feljutásért rendezett párharcok: Mostiștea Ulmu – Unirea Slobozia, Bukaresti Progresul Spartac – CSM Slatina, Nagybányai Minaur
– Lénárdfalvi Fotbal.
Az első mérkőzéseket augusztus 5-én, a visszavágókat augusztus 9én játsszák.

Az aradiak első sikere a rájátszásban
Megszerezte első győzelmét az UTA a 2. ligás labdarúgó-bajnokság
rájátszásában. Az éllovas Mioveni-ben gyűjtött be első ízben három
pontot, amióta elkezdődött a feljutásért rendezett hatcsapatos minibajnokság. Már a nyitányon vezetést szereztek Bálint László tanítványai,
Octavian Ursu a 4. percben 14 méterről betalált. Az előny birtokában
magabiztosabban fociztak az aradiak, és Fortuna is velük tartott, mert
a vendéglátó Mioveni játékosai több jó gólszerzési lehetőséget elhibáztak. A 85. percben aztán végképp eldőlt a mérkőzés, amikor Beța
kezezéséért büntetőt ítélt a játékvezető, Ciprian Rus pedig magabiztosan értékesítette azt. Az eredmény: CS Mioveni – Aradi UTA 0-2 (01).
Játszottak: Mioveni: Croitoru – C. Alexe, Beța, Burnea, Ed. Stoica
(57. Rădescu) – M. Șerban, Anghelina – Ișfan (57. R. Ghiță), Hergheligiu (65. Massaro), Coșereanu – V. Balint; UTA: Fl. Iacob – Bustea,
Melinte, Fl. Ilie, Roumpoulakou – Oroian (46. Miculescu), R. Moise,
Isac (A. Rus 89), Ursu (72. Ciucur) – Al. Ioniță (61. C. Rus), Buhăcianu (89. Cr. Puşcaş).
Tegnap lapzárta után rendezték: Bukaresti Rapid – Campionii FC
Argeș Pitești, Turris Oltul Turnu Măgurele – Petrolul Ploiești.

Sporttörténelmi kupadöntő szerdán este az M4 Sporton!
Történelmet ír a Sepsi OSK: az 1. ligás háromszéki futballcsapat ma
este a Románia-kupáért játszik, a Bukaresti FCSB ellenében. A székelyföldi együttes megalakulása óta először léphet pályára a sorozat
döntőjében.
A találkozó 20 órakor kezdődik, az M4 Sport, a DigiSport 1 és a Telekom Sport 1 televízió élőben közvetíti.
Bár a mérkőzés az érvényben lévő szabályoknak megfelelően zárt
kapus, Sepsiszentgyörgyön mégis összegyűlnek félezren a városi stadionban: a helyi Városháza két óriáskivetítőt állít be a létesítménybe,
és a szabadtéren engedélyezett 500 fős résztvevői határt betartva közös
szurkolásra várja a csapat drukkereit.

Törlik a Forma–1-es Kínai Nagydíjat

A RaceFans információi szerint
hamarosan törlik a februárban halasztott – és azóta is ebben a státuszban lévő – Kínai Nagydíjat, a
Forma–1 ugyanis nem kap mentességet az országban érvényes, nemzetközi
sporteseményekre
vonatkozó tiltás alól.
A Kínai Nagydíj volt az első,
amelyet elnapoltak a koronavírusvilágjárvány miatt, és bár azóta
sem kapott új időpontot, július elejéig úgy tűnt, ott lehet az újratervezett versenynaptárban, sőt egy
időben még azt is elképzelhetőnek
nevezték, hogy Sanghaj az osztrák,
a brit – és várhatóan a bahreini –
helyszínhez hasonlóan két futamot
is rendezhet, emlékeztetett beszámolójában az M4 Sport.
A hónap elején azonban a helyi
hatóságok bejelentették, minden
olyan nagyobb nemzetközi sportesemény tiltólistás lesz, ami nem
kapcsolódik a 2022-es pekingi téli
olimpiai játékokhoz, így tehát
egyelőre az F1-es futamot sem lehetne megrendezni.
A királykategória vezetői azonban még reménykednek abban,
hogy megkapják a mentességet ez
alól az előírás alól, és legalább egy
versenyt futhatnak a kínai pályán.
A RaceFans helyi forrásai szerint
azonban kár erre az enyhítésre
várni, az F1 nem fogja megkapni
azt, a verseny szervezői pedig már
bele is nyugodtak abba, hogy idén
nem lesz Kínai Nagydíj.

A futam tehát a felfüggesztett
státuszból hamarosan a töröltbe
kerülhet, vagyis az ausztrál, a holland, a monacói, az azeri, a francia,
a szingapúri és a japán után nyolcadikként hivatalosan is kikerül a
menetrendből.
Ami a versenynaptárat illeti,
egyelőre 10 helyszín időpontja és
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helyszíne ismert, az F1 vezetői
pedig ezt a számot 15-18-ra szeretnék feltornászni. A hírek szerint az
orosz futamot Imola, Portimao és
Hockenheim követheti majd (a
sorrend még nem tisztázott), a szezon végén pedig két bahreini viadal és az évadzáró Abu-dzabi
Nagydíj jön.

Különleges kihívás végig egyedül lenni az élen?
Elégedetten nyilatkozott a Magyar Nagydíj győztese a Hungaroringen a vasárnapi futamot követően. Lewis Hamilton csak magával
versenyzett az elmúlt hétvégén, derült ki a szavaiból. Csapattársa,
Valtteri Bottas viszont nem leplezte csalódottságát, hiszen a rossz
rajtja miatt nem tudta megőrizni vezető helyét az összetettben, hiába
gyakorolt nyomást a két Mercedes közé beékelődött Max Verstappenre. A holland pilóta érthetően boldog volt ezért, hogy autója képes
volt tartani a ritmust a listavezető csapatéval.
„Ez az egyik kedvenc versenyem a naptárban, és ma az volt a különleges kihívás, hogy végig egyedül voltam az élen – nyilatkozta a
futam után Hamilton, miután elejétől a végéig vezetve nyert a mogyoródi versenypályán. – Minden tökéletesen alakult a számomra
ezen a hétvégén. Köszönettel tartozom az egész csapatnak, azoknak
is, akik a központban dolgoznak, mert nagyon jó autót fejlesztettek
az idei évre.”
Verstappen azt mondta, látta, hogy az utolsó körökben Bottas egyre
közelebb kerül hozzá, de végül valahogyan ki tudott tartani, és megőrizte a pozícióját. „A szerelőink elképesztő munkát végeztek, amit
ezzel a második hellyel tudtam meghálálni. Nagyon örülök az eredménynek, mert sikerült beférnünk a két Mercedes közé” – mondta a
holland versenyző.
Bottas csalódottan nyilatkozott a leintés után, és elismerte, hogy
elrontotta a rajtot. „Őszintén szólva a startnál el is ment a futamom,
nem reagáltam jól, sokat estem vissza, és onnan nagyon nehéz volt a
dolgom” – foglalta össze röviden a történteket a finn pilóta.
A Forma–1-es szezon a jövő hét végén Nagy-Britanniában folytatódik.

Nem adják át idén az Aranylabdát

A koronavírus-járvány miatt idén nem adják át a den mérkőzés nézők nélkül zajlik, és öt cserelehetőlabdarúgás legrangosabb egyéni elismerését, az ség lesz végig, akkor a teljesítmények összehasonlítAranylabdát.
hatóak lesznek.
„Ez egy furcsa év, amit nem lehet normálisnak teA France Football az idei űr betöltésére azt találta
kinteni. Nem volt könnyű döntés, de el kellett fogad- ki, hogy megválasztja a futballtörténelem álomcsanunk, hogy nem tudunk normálisan aranylabdást patát. A lap által felkért 180 szakíró minden poszton
hirdetni. Ami igazán aggasztott minket, hogy nem öt jelölt között választhat majd.
lenne igazságos” – mondta az Aranylabda-szavazást
Az Aranylabdát 1956 óta minden évben átadták, a
szervező France Football magazin főszerkesztője.
rekorder az FC Barcelona argentin sztárja, Lionel
Pascal Ferre a többi között azzal indokolta a dön- Messi, aki hat alkalommal érdemelte ki a díjat.
tést, hogy a szezon normális szabályok
szerint kezdődött, majd a világjárvány
miatt különleges szabályokat vezettek be:
például, hogy három helyett ötöt lehet cserélni. De a Bajnokok Ligája rendezése is
megváltozott, mert a negyeddöntőtől egymeccses párharcok lesznek. Emellett megemlítette, hogy januárban és februárban
még szurkolókkal teli stadionokban zajlottak küzdelmek, jelenleg pedig a legtöbb
helyen zárt kapuk mögött.
A sportújság vezetője szerint így jószerivel három találkozó, a BL negyed- és
elődöntője, valamint a finálé alapján kellene dönteniük a sportújságíróknak, mivel
a járvány miatt a jövő évre halasztották
Európa és Dél-Amerika kontinenstornáját
is.
Ferre arról is beszámolt, hogy idén nem
adják át a legjobb 21 éven aluli játékosnak
járó Kopa- és a legjobb kapus által kiérdemelt Lev Jasin-trófeát sem, illetve a nőknél
sem hirdetnek aranylabdást.
A főszerkesztő azt is leszögezte, a következő évben mindenképpen átadják a
díjat, akkor is, ha hasonló lesz a helyzet, Ezzel a képpel illusztrálták a bejelentés hírét a France Football című lap közösségi
mert szerinte amennyiben 2021-ben min- oldalán
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A jegesmedvék vesztét okozhatja
a klímaváltozás a század végére

Még háborog a Vénusz belseje

Amerikai és svájci kutatók 37,
közelmúltban aktív vulkanikus struktúrát azonosítottak
a Vénuszon. A Nature Geosience című tudományos folyóiratban megjelent tanulmányukban újabb meggyőző
bizonyítékokkal szolgáltak
arra, hogy a Vénusz geológiailag aktív bolygó.

Halálra éhezhetik magukat a
klímaváltozás miatt a jegesmedvék – derült ki egy új tanulmányból, amely szerint a
csúcsragadozók sorsa akár
már a század végére megpecsételődhet.

A Nature Climate Change című
folyóiratban publikált eredmények
szerint a zsugorodó tengeri jég
miatt az állatoknak kevesebb idejük van fókára vadászni. A lesoványodott állatok pedig kisebb
eséllyel élik túl az északi-sarkvidéki telet élelem nélkül – olvasható
a PhysOrg tudományos-ismeretterjesztő hírportálon. „A jegesmedhosszabb
koplalási
véknek
időszakot kell átvészelniük, mielőtt
újraképződik a tengeri jég, és ismét
táplálkozhatnak” – mondta Steven
Amstrup, a Polar Bears International nevű szervezet vezető kutatója.
A jelenlegi tendencia szerint a
vizsgált 13 alpopulációból 12 súlyosan megtizedelődhet a következő
nyolcvan
évben
az
Északi-sarkvidéken zajló gyors
ütemű változások következtében.
A régió kétszer gyorsabban melegszik a globális átlagnál.
Amstrup szerint 2100-ra talán
már csak a kanadai szigettengerben
lévő Erzsébet királynő-szigeteki
alpopulációban születnek jegesmedvék.
A tanulmányban felvázolt forgatókönyv az iparosodás előtti szinthez képest 3,3 Celsius-fokos
globális hőmérséklet-emelkedéssel
számol. Már a jelenlegi 1 Celsiusfokos emelkedés is a hőhullámok
és az aszályok megszaporodásához

1456. július 22-én a Nándorfehérvárt, a mai Belgrádot
védő magyar seregek megsemmisítő vereséget mértek
II. Mehmed török szultán hadaira. A győzelem 555. évfordulója
alkalmából
az
Országgyűlés 2011. július 4én július 22-ét a nándorfehérvári diadal emléknapjává
nyilvánította. (Az MTVA Sajtóadatbankjának összeállítása)

A 13. század végén megszilárduló oszmán-török állam száz év
alatt maga alá gyűrte Kis-Ázsiát,
majd a Balkánon kezdett terjeszkedni. A törökök 1389-ben Rigómezőnél szétzúzták a szerbek vezette
észak-balkáni szövetséget, majd
1396-ban Nikápolynál Zsigmond
magyar király lovagi seregére mértek vereséget. Hódításukat mintegy
fél évszázadra megakasztotta az
utolsó nagy mongol hódítótól,
Timur Lenktől 1402-ben elszenvedett vereség, de az újjászervezett birodalom a 15. század közepétől már
a Magyar Királyságot is közvetlenül fenyegette.
A déli vidékek védelmét az 1440es években Hunyadi János szervezte meg, aki hadi sikerei révén
báró, szörényi bán, erdélyi vajda és
temesi ispán lett, s minden jövedelmét és teljes magánhadseregét a
török elleni harc szolgálatába állította. Az 1446-ban kormányzóvá
választott Hunyadi az oligarchák támogatása híján 1448-ban Rigómezőnél súlyos vereséget szenvedett,
s 1453-ban lemondott a kormányzóságról. Ugyanebben az évben II.
Mehmed szultán bevette az ezeréves Bizánci Birodalom szívét,
Konstantinápolyt, és Európa felé
fordult. 1454-ben végleg annektálta
Szerbiát, majd 1456 májusában
százezres haddal indult a Magyar

vezetett, az emelkedő tengervízszint pedig pusztítóbbá tette a szuperviharokat.
A kutatók szerint ha az emberiségnek sikerülne is 2,4 Celsiusfokban maximalizálnia a globális
felmelegedést – ami még így is
csaknem fél Celsius-fokkal haladná meg a párizsi klímaegyezmény célkitűzését –, azzal is
valószínűleg csupán késleltetni
tudná a jegesmedvék kihalását.
A fenyegetést nem maga a hőmérséklet emelkedése jelenti,
hanem az, hogy a ragadozók nem
tudnak alkalmazkodni a gyorsan
változó környezetükhöz. „Az a
probléma, hogy az élőhelyük gyakorlatilag elolvad” – magyarázta
Amstrup. Mára nagyjából 25 ezer
jegesmedve maradt a vadonban.
Az állatok testtömegének meg-

Forrás: Wikipedia

becslésével és az energiahasználatuk modellezésével a kutatóknak
sikerült kiszámolniuk, hogy legfeljebb hány napig bírják az állatok a
koplalást, mielőtt a bocsok és a felnőtt példányok túlélési rátája csökkeni kezdene. A koplalási időszak
hossza régiónként változik és fél
évig vagy akár hosszabb ideig is
elhúzódhat. A bocsok nélküli nőstényeknek van a legnagyobb esélyük az élelem nélküli hosszú
időszakok átvészelésére.
A szakemberek hangsúlyozták,
hogy a jegesmedvék sebezhető természetvédelmi besorolása nem
tükrözi megfelelően az állatok
helyzetét. „Az egyetlen mód a
megmentésükre, ha a globális felmelegedés megfékezése révén
megóvjuk az élőhelyeiket” – húzta
alá Amstrup. (MTI)

„Ez az első alkalom, hogy képesek voltunk olyan sajátos szerkezetekre rámutatni, amelyek arról
árulkodnak, hogy nem ősi vulkánról, hanem ma is aktív, valószínűleg
alvó, de nem holt vulkánról van
szó” – mondta Laurent Montési, a
Marylandi Egyetem professzora, a
zürichi Műszaki Egyetem Geofizikai Intézetével közös kutatás vezetője. A kutatók már jó ideje tudják,
hogy a Vénusznak van egy fiatalabb felszíne, szemben a Marssal
vagy a Merkúrral, amelynek hideg
a belseje. A meleg belsőről és a geológiai aktivitásról árulkodnak azok
a gyűrű alakú repedések, a coronaek, amelyeket általában medencék
vesznek körül.
A szakemberek azonban úgy vél-

A nándorfehérvári diadal emléknapja

Királyság kulcsának tartott, az ország belseje felé felvonulási útvonalat biztosító Nándorfehérvár
ellen. A Duna és a Száva összefolyásánál épült várat a török már
1440-ben megostromolta, de kudarcot vallott.
A hírre Európában keresztes hadjáratot hirdettek, de seregek nem érkeztek, jöttek viszont katonák és
népfelkelők Cseh- és Lengyelor-

szágból, Moldvából, Szerbiából. Az
olasz inkvizítor és hitszónok Kapisztrán János magyar földön szervezett keresztes sereget, Hunyadi
pedig zsoldossereg élén sietett a
várparancsnok Szilágyi Mihály
megsegítésére. Így a törökkel csupán három erő tudott szembeszállni:
Hunyadi saját költségen felszerelt
hada, Kapisztrán János keresztesei
és Kórógyi János macsói bán – Hu-

nyadi szövetségesének – serege.
Az ostrom 1456. július 4-én kezdődött. A törökök a félkörben körülvett várat a Duna és a Száva közti
síkságról ágyúzták, komoly károkat
okozva a falakban, és kétszáz öszszeláncolt hajóval teljes szélességében lezárták a Dunát Zimony fölött.
Július 14-én Kapisztrán és Hunyadi
flottája áttörte a hajózárat, így megnyílt az út a felmentő sereg előtt a

ték, hogy a coronae-k valószínűleg
ősi aktivitás jelei, és a Vénusz
eléggé lehűlt, hogy lelassítsa a geológiai aktivitást a bolygó belsejében, és annyira megkeményítse a
kérget, hogy semmilyen meleg
anyag a mélyből ne legyen képes
áttörni azon. Ráadásul vita tárgyát
képezi a coronae-k formálódásának
pontos folyamata és különbözőségük okai.
Új tanulmányukban a kutatók a
Vénusz felszíne alatti termomechanikai aktivitás numerikus modelljeit
használták, hogy létrehozzák a coronae-alakzatok háromdimenziós,
nagy felbontású szimulációját.
Az eredmények segítették Montésit és kollégáit abban, hogy azonosítsák a közelmúltban aktív coronae-k
jellegzetességeit. Megállapították azt
is, hogy a coronae-k közötti bizonyos
különbségek a geológiai fejlődés különböző szakaszait jelentik. A tanulmány az első bizonyítékkal szolgál
arra, hogy a coronae-k a Vénuszon
még fejlődnek, ami azt jelzi, hogy a
bolygó belseje még háborog – olvasható a Marylandi Egyetem közleményében. (MTI)

Forrás: hirado.hu

szorongatott várba. Hunyadi saját
serege élén a védőkhöz csatlakozott, a keresztesek a Száva bal partján ütöttek tábort.
A törökök július 21-én indították
meg a döntő rohamot a szinte teljesen rommá lőtt vár ellen, öldöklő
küzdelemben áttörték a külső védvonalat, és már a belső várat ostromolták. A legenda szerint egy
Dugovics Titusz nevű magyar vitéz
életét feláldozva sodort a mélybe
egy törököt, aki a vár falára ki
akarta tűzni lófarkas zászlót. A közismert történetről ma már tudjuk,
hogy nem igaz, mégis a hazaszeretet és az önfeláldozás jelképévé
vált. Másnap a Száva bal partjáról
átkelő keresztesek, élükön a hetvenéves Kapisztránnal, támadásba lendültek, miközben Hunyadi a várból
kitörve a török ágyúkat foglalta el,
majd együttesen szétszórták az ostromlók derékhadát. A török sereg
felszerelését hátrahagyva menekült,
a szultán pedig egyes feljegyzések
szerint a kudarc miatt véget akart
vetni életének.
A győzelem után a török terjeszkedés hét évtizedre megtorpant, a
délvidéki erősséget csak 1521-ben
tudta bevenni I. Szulejmán. A nándorfehérvári diadal emlékére vezette be 1457-ben III. Callixtus
pápa az Úr színeváltozása ünnepet
augusztus 6-ra, a győzelmi hír vételének időpontjára. A közhiedelemmel ellentétben viszont a déli
harangozást még az ütközet előtt
rendelte el könyörgésként a török
támadás miatt, és csak a győzelem
után változtatta a hálaadás harangszavává. A katonai diadalt nem sikerült kiaknázni: a keresztes had
felbomlott, a csata után kitört pestisnek Hunyadi és Kapisztrán is áldozatául esett. A nándorfehérvári
győzelem a magyar hadtörténet legfényesebb lapjaira kívánkozik.
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A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

MINDENFÉLE

AUTOMATA mosógépeket és hűtőszekrényeket javítok. Tel. 0755-825502. (8102-I)
FŰNYÍRÁST, permetezést, metszést
vállalunk. Tel. 0770-621-920. (8027-I)
TETŐFEDŐ KFT. Baja van a tetővel?
Ázik be a háza? Minőségi munkát
szeretne? Ha minőségi munkát szeretne, akkor válasszon minket! Cégünk garanciás munkát vállal. Tel.
0742-344-119. (8090-I)
tetőfedést

bármilyen

cseréppel, cserépforgatást, kültéri és
beltéri építkezést vállalok. Tel. 0758-737660. (7953)
VÁLLALOK tető-, kerítés-, épülethomlokzat-, csatorna-, lefolyókészítést, járólap lerakását, sürgős
javításokat. Tel. 0759-552-041.
(8164-I)

MEGEMLÉKEZÉS
„Aki űrt hagy maga után,
betöltötte hivatását.”

Drága testvérem, SZŐNYI
ZOLTÁN
zongoratanár,
karmester 2019. július 22-én
eltávozott
örökre.
Rá

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

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

A PC HOUSE RAKTÁRI DOLGOZÓT alkalmaz áru előkészítésére és csomagolására. Az átlagosnál jobb
kereseti lehetőség! Az önéletrajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni, vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá benyújtani. (64897-I)

KFT. RAKTÁRI MUNKÁST alkalmaz. Tel. 0721-458-860.(64890-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett apa, testvér, rokon,
szomszéd,

BIRTALAN FERENCZ

életének 42. évében megpihent.
Temetése július 23-án, csütörtö-

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

ÁCSMUNKÁT,
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emlékezünk.
Szeretetre méltó emberként,
nagyszerű művésztanárként
emlékezünk rád. Nyugodj
békében! Örökké bánatos
nővéred, Judit. (sz.-I)

ELHALÁLOZÁS
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett feleség, édesanya, nagymama, dédmama, rokon és jó

szomszéd,
SERBÁN ÁGNES
szül. Mezei
folyó hó 20-án, 79. életévében

hirtelen megpihent. Földi maradványait 2020. július 22-én 12 órakor helyezzük örök nyugalomra
az iklandi temetőben. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

A gyászoló család. (p.-I)

Megrendült szívvel tudatjuk,
hogy az iszlói születésű
SZABÓ MÁRTON

életének 77. évében, méltósággal
viselt, rövid szenvedés után elhunyt. Temetése július 24-én,
pénteken lesz az iszlói temetőben. Nyugodjék békében!
Búcsúzik tőle négy fia
és négy unokája. (8163-I)

kön 15 órakor lesz a remeteszegi

temetőben. Nyugodjon békében!

A gyászoló család. (8173-I)

Megrendülten, fájó szívvel tudat-

juk, hogy a drága jó férj, szerető
édesapa, nagytata és após,
JAKÓ ERVIN

életének 86. évében, türelemmel

viselt betegség után elhunyt. Te-

metése július 23-án, csütörtökön

14 órakor lesz a református te-

metőben. Emlékét szívünkben

őrizzük.

Szerettei. (8177-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Mély együttérzéssel osztozunk Ungvári Levente munka-

társunk szeretett ÉDESAPJA
elvesztése okozta fájdalmában. Az OrtoProfil munkakö-

zössége

őszinte

részvétét

fejezi ki a gyászoló családnak.
(sz.-I)

Szomorú szívvel vettük tudomásul, hogy volt szomszé-

dunk, JAKÓ ERVIN hirtelen

eltávozott az élők sorából.

Őszinte együttérzéssel oszto-

zunk fia és felesége gyászában.

Nyugodj

béké-

ben, drága ERVIN! A Virginás

család. (sz.-I)

Mély fájdalmatokban együtt-

érzek veletek, Ábrán Matild és
Judit.

Fogadjátok

őszinte

részvétemet. Gabi, Gabi tanító

néni. (8168-I)

Mély fájdalommal búcsúzunk

szomszédunktól,

JAKÓ

ERVINTŐL. Őszinte részvé-

tünket fejezzük ki a gyászoló

családnak. Isten nyugtassa

békében! A Színház téri T5-ös

tömbház

(8165)

lakóközössége.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Isten áldása és köszönetünk
mindazoknak,
utolsó

útjára

akik

elkísérték

PETELEY

szül.

SZÖLLŐSI MÁRIA-MAGDOLNÁT

(Szöszi). Emléke legyen áldott,

nyugalma csendes! A gyászoló
család. (sz.-I)
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Viselj maszkot,
mert
megmentheti
az életed!
Vigyázz arra,
hogy:

• mossál kezet/fertőtlenítsd,
mielőtt a maszkot megérintenéd.
• ellenőrizd, hogy a maszk ne
legyen szakadt vagy lyukas.
• a maszk színes oldala legyen
kívül.
• a maszk fémszállal áthúzott
részét igazítsd az orrodhoz.
• a maszkot a gumifüllel rögzítsd a füledre.
• úgy helyezd fel a maszkot,
hogy takarja mind az orrodat,
mind a szádat.
• a maszkot úgy távolítod el,
hogy a gumit leemeled a füledről.
• a használt maszkot tartsd
távol magadtól és más felületektől.
• a maszkot mindig lehetőleg
fedeles szemeteskosárba dobd.
• miután eldobtad, mossál
kezet vagy fertőtlenítsd.

Vigyázz arra,
hogy NE:

• használj szakadt vagy nedves
maszkot.
• csupán a szájadat vagy az orrodat takard el.
• maradjon rés a maszk és az
arcod között.
• érintsd meg kézzel használat
közben a maszkot.
• viselj olyan maszkot, amely
nem áll fixen az arcodon.
• érintsd meg a maszk belső
felét.
• távolítsd el a maszkot, amikor beszélsz valakivel.
• hordd a maszkot az állad
alatt.
• kerüljön az általad használt
maszk más keze ügyébe.
• használd újra az egyszer
használatos maszkot.

Viselj maszkot,
mutasd meg,
hogy felelősségteljes ember
vagy!

KOBAK KÖNYVESBOLT

TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt páciensek!

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

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

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

