
Tíz európai ország vezetett be megszorító intézkedéseket a
román állampolgárokkal szemben, mivel június végétől fo-
lyamatosan növekedik a koronavírussal fertőzöttek száma,
ami hétfőn elérte a 32.948-at. Július 1-jétől Románia a sárga
jelzésű országok közé került, ennek hatására Norvégia, Finn-
ország és Málta nem enged be román állampolgárokat az or-
szág területére. Észtország, Litvánia, Lettország, Írország,
Szlovénia és Szlovákia, továbbá Nagy-Britannia is önkéntes
elkülönítésre kötelezi a belépőket. Ciprus és Ausztria a belé-
pés előtt 72 órával kapott negatív teszteredményt kér a be-
utazni akaróktól. 

Sajnos a román turistákat szívesen fogadó Görögország is változtatott
a feltételeken, és kötelezővé tette a negatív teszteredményt. Július 12-én
Magyarország szintén bejelentette, hogy a határnál végzett egészségügyi
ellenőrzést követően 14 napos karanténra kötelezik azokat a magyar és
nem magyar állampolgárokat, akik átlépik az ország határát, és csak
akkor tartózkodhatnak szabadon az országban, ha negatív lesz a teszt-
eredményük. Ez alól mentesülnek azok a személyek, akik a határátlépés
előtti öt nap során 48 óra időkülönbséggel elvégzett két koronavírusteszt
negatív eredményét tudják felmutatni. 

A külföldre utazók számára az Egészségügyi Minisztérium közzétette,
hogy országos szinten 113 akkreditált laboratóriumban lehet a tesztet el-
végeztetni. Maros megye három laboratóriummal szerepel, amelyeknek

Már megint a magyarok!
A magyarok felrobbantanák egész Európát, harsogta szombaton

az egyik román központi lap. Azért riogatnak a szerzők, mert a ma-
gyar miniszterelnök szerintük „aggasztó” kijelentést tett, miszerint
elfogadhatatlan lenne, ha az unió a pandémia utáni fellendítési ter-
vét, illetve a pénzek elosztását a jogállamiság betartásától tenné füg-
gővé. Ebben az esetben Budapest akár felhasználhatná a vétójogát,
és blokkolhatna minden egyezményt. Nos, ettől gerjedtek be a „nem-
zetféltők” és Európa-féltők.

De miről is van szó? Arról, hogy a koronavírus-járvány okozta
gazdasági és társadalmi károk rendezését segítendő, hogy lendületet
adjon az európai helyreállításnak, fellépjen a munkahelyek védel-
mében és új munkahelyek létrehozásáért, az Európai Bizottság nagy-
szabású helyreállítási tervet javasol az EU számára, mely az uniós
költségvetésben rejlő lehetőségek maximális kiaknázásán alapul. A
2021–2027-es uniós költségvetésben a pénzek kifizetését azonban
összeköt(het)ik a jogállamisági feltételekkel.

Az EU Tanácsának elnökségét a napokban átvevő Angela Merkel
egyetértett ugyan kormányának egyik volt tagjával, miszerint a jog-
államiság betartatása általános és állandó feladat, de szerinte most
a költségvetési csomag elfogadása és végrehajtásának mielőbbi
megkezdése a leglényegesebb. Fontosabb jelen pillanatban az egy-
hangúlag, mielőbb meghozott uniós költségvetési döntés, 
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Újra látható 
a Rendezés
Bartis Attila Rendezés című drámáját
játssza július 15-én, szerdán 21 órától
a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
Tompa Miklós Társulata a színház
belső udvarán kialakított játéktéren. 
____________5.
Levendula-
ültetvény Gerend-
keresztúron
Gerendkeresztúron családi vállalko-
zás keretében hatodik éve foglalkozik
a levendula és zsálya termesztésével
Kozel Anikó Júlia. A levendulaültet-
vény szépségében általában két hétig
lehet gyönyörködni. A szorgalmas
méhcsaládok is mintha tudnák, hogy
alig pár napjuk van a levendulabok-
rokról gyűjtögetni.
____________6.
Ismét fogadja 
a látogatókat 
az Országház
Múlt keddtől ismét várja a látogatókat
az Országház, megnyílnak az Ország-
gyűlési Múzeum beltéri és kültéri kiál-
lításai, július 23-tól pedig folytatódik a
Tér-Zene koncertsorozat a Kossuth
téren.
____________10.

Fotó: Nagy Tibor 
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Több mint négy hónapos kényszerszünet után újra tár-
latnyitó lesz a Bernády Házban. Július 16-án, csütörtö-
kön 18 órakor Márton Árpád csíkszeredai festőművész

pasztellkiállítása kerül közönség elé. A 80. életévét ok-
tóberben töltő alkotó áprilisra tervezett vásárhelyi bemu-
tatkozása a járvány miatt elmaradt, most remélhetőleg
nem szól közbe a pandémia. A megnyitó az előírások sze-
rint (maszk, távolságtartás, lázmérés stb.) zajlik majd a
kulturális központ udvarán. A festő utóbbi alkotói idő-
szakában született és Lélekkapu címmel egybegyűjtött
negyven alkotása művészetének minden erényét, tema-
tikai, érzelmi gazdagságát, üzenethordozó erejét felmu-
tatja. A műveket és a vendég pályáját, festészetének
értékeit a megnyitón Nagy Miklós Kund művészeti író
méltatja. 

IDŐJÁRÁS
Többnyire napos idő
Hőmérséklet:
max.230C
min.90C

Ma ÖRS és STELLA, 
holnap HENRIK és ROLAND napja.
HENRIK:a germán Heinrich névből
származik. Elemeinek jelentése: ház
(vagy bekerített hely) és hatalmas,
uralkodó.
ROLAND: a germán Hruodnand név-
ből ered, a jelentése dicsőség, hírnév +
merész.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2020. július 13.

1 EUR 4,8423
1 USD 4,2788

100 HUF 1,3687
1 g ARANY 248,9131

Szervkivétel járvány idején
A múlt hét végén a Maros Megyei Sürgősségi Kórházban
marosvásárhelyi, kolozsvári és jászvásári orvoscsapatok
egy, a kórház intenzív osztályán agyhalálban lévő 13 éves
fiú máját és veséjét vették ki, a beavatkozás a koronavírus-
járvány elleni óvintézkedések betartásával zajlott. A májat
a jászvásári Sf. Spiridon megyei sürgősségi kórházba, a
veséket a kolozsvári Urológai és Veseátültetési Klinikai In-
tézetbe küldték. A kivett szervek három beteg fiatal szá-
mára jelenthetnek új esélyt az életre. Idén ez volt a
negyedik ilyen jellegű beavatkozás a Maros Megyei Sür-
gősségi Kórházban – áll a kórház szerkesztőségünkbe el-
juttatott közleményében. 

Megkezdődött az iratkozás az orvosira 
Július 13-án, hétfőn kezdődött, és 22-éig tart az online irat-
kozás a Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudo-
mány- és Technológiai Egyetemen július 26-án zajló
felvételi vizsgára. A jelentkezők a https://admitere.umfst.ro/
internetes portálon iratkozhatnak fel a megmérettetésre. Az
egyetem 3828 helyet hirdetett meg, alapképzésen 36, mes-
terképzésen 28 szakot indít. Azon jelentkezők, akik az in-
ternetes iratkozás során nehézségekbe ütköznek, a
0265-208-848-as zöldszámon kérhetnek segítséget július
22-éig naponta 9–13 óra között.

Felvételi a Művészeti Egyetemen 
Július 14-én kezdődik a felvételi vizsga a Marosvásárhelyi
Művészeti Egyetem alap- és magiszteri képzéseire. Az
egyetem májustól hetente, hétvégén ingyenes online felké-
szítőket tartott a felvételire jelentkezőknek, a beiratkozás
és az intenzív felkészítő hét július 8–13. között volt. 

Kövesdombi istentiszteletek 
nyáron 10 órától

A marosvásárhelyi kövesdombi unitárius egyházközség ve-
zetősége tisztelettel értesíti híveit, hogy a vasárnapi temp-
lomi istentiszteletek kezdési időpontja júliusban és
augusztusban – a nyári melegre való tekintettel – délelőtt
10 óra – tájékoztatott Kecskés Csaba unitárius lelkipásztor. 

Helyi termékek vására 
A marosvásárhelyi Petry Látványműhely és Múzeum udva-
rán július 17-én, pénteken 8 és 19 óra között újra megtart-
ják a helyi termékek vásárát. Az érdeklődők ezúttal is házi
készítésű árucikkek – egyebek mellett helyi termelőktől
származó, egészséges élelmiszerek – gazdag kínálatából
válogathatnak. 

Génjeimben a hiba
Július 16-án, csütörtökön 18.30-tól a marosvásárhelyi vár
kupolatermében kerül sor Csata Éva pszichológus, a Hifa
Románia igazgatója legújabb könyvének bemutatójára. A
Génjeimben a hiba című kiadvány bemutatóján a szerzővel
dr. Dégi Csaba pszichológus, drogprevenciós szakember,
a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem docense be-
szélget. 

Augusztusban 
Kárpáti kalandverseny

Augusztus 7–9. között az Outward Bound Romania Szo-
váta környékén szervezi meg az idei Kárpáti kalandver-
senyt. Jelentkezni július 15-ig lehet. A részt vevő négyfős
csapatoknak a 30 órás kalandon közel száz km-t kell meg-
tenniük gyalog, kerékpáron és tutajjal.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó 
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A Nap kel 

5 óra 44 perckor, 
lenyugszik 

21 óra 12 perckor. 
Az év 196. napja, 

hátravan 170 nap.

Megyei hírek

Július 14-én, kedden 19 órakor a Neumarkt Brass Quin-
tett kamarazeneestjére várják a klasszikus zene kedvelőit
a Teleki Téka udvarára. Az együttes tagjai: Ambrus László
(trombita), Ciprian Chiţimia (trombita), Radu Gavril
(kürt), Fábián András (harsona), Cosmin Boţan (tuba).
Műsoron: Berlioz – Magyar induló, Mozart – Kis éji zene,
Lehár – A víg özvegy, M. Theodorakis – Zorba, a görög,
Sosztakovics – 2. keringő, J. Johnson – Charleston, Piaz-
zolla – Oblivion, Cramer – Layton: After you’ve gone, C.
Gunning – La vie en rose (Egy rózsa élete), G. D. Weiss –
What a Wonderful World, J. Grain – Brass Joker, G. Miller
– Moonlight Serenade (Holdfény szerenád), Brubeck –

Take Five, Pollack – That’s a Plenty. 16-án, csütörtökön
szintén 19 órakor a Művészeti Szaklíceum Forradalom
utca 9. szám alatti székhelyének udvarán a Marosvásárhe-
lyi Állami Filharmónia vonószenekara és fúvósrészlegé-
nek tagjai lépnek közönség elé, koncertmester Roxana
Oprea. Műsoron: Telemann-, Mendelssohn-Bartholdy-,
Mozart-művek. Jegyek a filharmónia jegyirodájában kap-
hatók kedden, szerdán és csütörtökön 10 és 13 óra között.
A megmaradt jegyek (összesen nem több mint 60 db) a
hangverseny napján a helyszínen 18 és 18.30 óra között
vásárolhatók meg. Rossz idő esetén a hangversenyt egy
későbbi alkalomra halasztják. 

Lélekkapu
Márton Árpád kiállítása Marosvásárhelyen

Klasszikus zene szabadtéren 

Speciális érettségi – eredmények
Hatból három

A múlt héten zajlott a speciális érettségi vizsga,
amelyen azok a diákok vettek részt, akik az első
szesszió idején betegek voltak vagy karanténban
tartózkodtak, illetve akiknél hőemelkedést ész-
leltek a vizsgára érkezéskor. Országos viszony-
latban 142, megyénkben hat tanuló volt ebben a
helyzetben. 

Az óvások előtti ideiglenes eredményeket pénteken, a
végső vizsgajegyeket vasárnap hozták nyilvánosságra. Az
első eredményekről Camelia Irimie, a Maros megyei tan-
felügyelőség szóvivője tájékoztatott. A hat diákból ketten
nem vettek részt a megmérettetésen, hárman sikeresen
vizsgáztak, egy tanuló nem írta meg az átmenő jegyet. Az
érettségi oklevelet kiérdemlők közül az egyik diáknak
román nyelv és irodalomból, a szaknak megfelelő kötelező
tantárgyból és a választott tantárgyból is vizsgáznia kellett,
a másik kettőnek a kötelező, illetve a választott tantárgyból
volt elmaradva a vizsgája. A sikertelenül vizsgázónak szin-
tén a két utolsó vizsgán – a kötelező és a választott tan-

tárgyból – kellett részt vennie. A diákok az Egyesülés
(Unirea) középiskolában írták meg dolgozataikat. Az át-
menő jegyet szerzők 6,99 és 7,99 közötti jegyátlagot értek
el – tudtuk meg a megyei tanfelügyelőség szóvivőjétől.

Illés Ildikó megyei főtanfelügyelő-helyettes az óvások
utáni eredményekről számolt be lapunknak. Egyedül a si-
kertelenül vizsgázó diák fellebbezte meg mindkét vizsga-
jegyét, de dolgozata újrajavítása után sem ért el átmenő
jegyet.
Lehet iratkozni a pótérettségire 

Az őszi pótérettségire hétfőn kezdődött, és július 24-ig
tart a beiratkozás. A megmérettetések sorozata augusztus
24-én a románvizsgával kezdődik, 25-én a szaknak meg-
felelő kötelező tantárgyból, 26-án a választott tantárgyból,
27-én anyanyelvből vizsgáznak a pótérettségizők. A nyelvi
és digitális kompetenciák elismertetésére augusztus 28-án,
31-én és szeptember 1-jén lesz lehetőség. Az óvások előtti
ideiglenes eredményeket szeptember 2-án, a végső ered-
ményeket 5-én hozzák nyilvánosságra, az első szesszióhoz
hasonlóan névtelenül, a vizsgázók kódszámának feltünte-
tésével. 
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A német vállalatoknak kicsivel több mint a fele ál-
landósítani tervezi a járványvédelmi karantén során
bevezetett otthoni munkavégzést a müncheni ifo
gazdaságkutató intézet felmérése alapján.

Az ifo a különböző iparágakban végzett rendszeres felmé-
réseinek elemzésével, valamint a Linkedin által végzett ha-
sonló felmérés eredményének figyelembevételével arra a
megállapításra jutott, hogy a német vállalatok 53 százaléka ál-
landósítani tervezi a karantén idején bevezetett otthoni mun-
kavégzést. „A koronavírus-járvány tartós alapokra helyezte az
otthoni munkavégzésre épülő munkabeosztást” – állapította
meg Oliver Falck, az ifo üzemszervezési és új technológiai
kutatási részlegének vezetője, a tanulmány társszerzője.

Az ifo (ifo Institut – Leibniz-Institut für Wirtschaftsfors-
chung an der Universität München e.V.) felmérése szerint a
németországi cégek háromnegyede vezette be az otthoni mun-
kavégzést alkalmazottainak egy részénél a járványvédelmi
zárlat idején. A Linkedin szakmai kapcsolatépítő portál felmé-
rése szerint németországi tagjainak közel fele jelenleg is ott-
hon végzi a munkáját.

„Számos cég számára komoly informatikai és távközlési
eszközberuházást igényelt az átállás az otthoni munkavég-

zésre. Már csak ez is valószínűtlenné teszi az eredeti állapotok
visszaállítását”  – mutatott rá Falck. Az ifo felmérése szerint
az alkalmazottak 56 százaléka fogadná szívesen, ha otthonról
dolgozhatna időnként. A koronavírus-járvány előtt a vállalatok
csak felerészt aknázták ki a dolgozók hajlandósága által kínált
lehetőséget.

A Linkedin elemzése szerint a járvány óta megduplázódott
azon álláshirdetések megtekintése, amelyek otthoni munka-
végzési lehetőséget kínálnak.

„Mindazonáltal a kizárólag otthoni munkavégzést kínáló ál-
láslehetőség a jövőben kivétel marad a szabály alól” – jegyezte
meg Jean-Victor Alipour, az ifo szakértője, a tanulmány társ-
szerzője. „A szociális kapcsolatokban otthoni munkavégzéssel
fellépő deficit hosszabb távon hátrányt jelent a dolgozó szá-
mára, és a digitális eszköztár sem tudja a kreatív eszmecsere
és a tudástranszfer minden feltételét kielégíteni. Sokkal való-
színűbb tehát, hogy a jövőben a személyes jelenlétet és az ott-
honi munkavégzést egyaránt magában foglaló valamilyen
hibrid foglalkoztatási modell fog meghonosodni. Valami
olyasmi, ami egyesíti az otthoni munkavégzés rugalmasságát
és autonómiáját a munkahelyi kapcsolattartás előnyeivel” –
mondta. (MTI)

Romániában az ellenzéki Szociáldemokrata Párt
(PSD) az alkotmányos szabadságjogok sérülésére
hivatkozva vonakodik megszavazni a járványhely-
zetben vagy biológiai veszély esetén elrendelhető
közegészségügyi intézkedésekről szóló törvényter-
vezetet, amelyet a jobbközép kisebbségi kormány
nélkülözhetetlennek tart a koronavírus-járvány el-
leni védekezésben.

A szövetségesei révén parlamenti többséggel rendelkező
PSD végrehajtó bizottságában hétfőn végül azok álláspontja
érvényesült, akik szerint a kormány – szerintük visszaélésekre
alkalmas – törvénytervezetét ki kell javítani, nem pedig el-
vetni.

A PSD ideiglenes elnöki tisztségét ellátó Marcel Ciolacu
házelnök az ülés után kifejtette: a képviselőházi vita során 80
százalékban módosították ugyan a kormány szerinte „rettene-
tes” törvénytervezetét, de a végső döntés meghozatalában il-
letékes szenátus nem fogja megszavazni a jogszabályt, amíg
Ludovic Orban miniszterelnök nem járul a parlament elé, hogy
tisztázza a kormány álláspontját a polgárok szabadságjogainak
korlátozásáról.

A PSD azt állítja, hogy a kormányon lévő, Klaus Iohannis
államfőhöz közel álló Nemzeti Liberális Párt (PNL) a sajtó
által „karanténtörvényként” emlegetett jogszabály által
„egészségügyi lágerré” akarja tenni Romániát. A párt egyes

tisztségviselői az embereket az utcáról egy tüsszentés miatt
önkényesen elhurcoló „egészségügyi rendőrség” rémképével
riogatják a közvéleményt.

A jogszabály felhatalmazná a járványügyi operatív törzset,
hogy elrendelje a karantént a járvány sújtotta országokból ér-
kezők vagy a fertőzöttekkel kontaktusba került személyek szá-
mára, és jogalapot teremtene a fertőzöttek – kórházban vagy
akár otthonukban történő – elkülönítésére.

A „karanténtörvény” tervezetét múlt hétfőn terjesztette a
parlament elé sürgősségi eljárást szorgalmazva a kormány, mi-
után egy alkotmánybírósági határozat nyomán július 3-án
megszűnt a karanténintézkedések jogalapja.

Az alkotmánybíróság kimondta, hogy az állampolgári alap-
jogokat csak törvénnyel lehet korlátozni, ezért hatályon kívül
helyezték az egészségügyi miniszter rendeleteit, amelyek alap-
ján korábban kórházban tartották a koronavírus-fertőzötteket,
és karanténba küldték a fertőzöttekkel kapcsolatba került,
vagy járvány sújtotta országokból érkezett embereket.

Romániában olyan időszakban keletkezett joghézag a jár-
ványügyi óvintézkedések terén, amikor az országban ismét
felgyorsult, és az első, áprilisi tetőzést meghaladó ütemben
terjed a koronavírus-járvány. A román média szerint több száz
fertőzött hagyta el a kórházakat és több mint 30 ezer fertőzés-
gyanús ember a karantént, amióta senkit sem lehet akarata el-
lenére kórházban vagy karanténban tartani. (MTI)

mint az, hogy mindenáron lenyomják az ellenkezők tor-
kán is az EU-pénzek szigorú szankciós rendszer szerinti
kifizetési szabályait.

Orbán Viktor kormányfő a minap egy rádióinterjú-
ban jelezte, hogy késhegyre menő viták várhatók Brüsz-
szelben a következő 2-3 hétben a koronavírus miatti
helyreállítási alap és az ezen felüli 2021–2027-es EU-s
pénzek ügyében. Mint mondta, akár a Magyarországnak
szánt helyreállítási támogatások mértéke is csökkenhet,
ha „túl jól” vészelnék át a vírusválságot. Ráadásul „na-
gyon úgy tűnik, hogy az EU-s kifizetések jogállamisági
feltételekhez kötéséből is lesz valami, legalábbis nagy
elszántság mutatkozik a szavak szintjén”. 

Azonban ettől addig, hogy a magyarok aláaknáznák
Európát, és veszélybe sodornák a biztonságát és jövőjét,
hosszú az út. A román nacionalisták elfogult vakságuk-
ban nem látják vagy nem érdekli őket, hogy az unióban
és Romániában is a valódi kihívás a gazdaság helyre-
állítása. 

Ők csak egyet látnak: a magyarokat. Igaz, választási
évben vagyunk.

A karanténtörvény ellen vonultak
utcára Bukarestben

A karanténtörvény ellen tüntettek vasárnap többtu-
catnyian a bukaresti Győzelem téren. A résztvevők
többek között azt skandálták, hogy „Nem vagyunk
szolganemzet!”, „Szabadságot!”, „Gyerünk ki a térre!”
A fővárosi csendőrség sajtószóvivője, Georgian Ena-
che szerint a helyszínre kivezényelt rendvédelmi
erők számát a tüntetésen részt vevők számához iga-
zították. A szóvivő kijelentette, a csendőrök tájékoz-
tatták a jelenlévőket a vonatkozó törvényi
előírásokról és a maszkviselés, valamint a fizikai tá-
volság betartásának fontosságáról. A tüntetésen 13
bírságot szabtak ki összesen 16.500 lej értékben a
koronavírus terjedésének megelőzését célzó intéz-
kedések be nem tartása miatt – mondta még a szó-
vivő. (Agerpres)

Tizennégy rendőr fertőződött
meg

COVID–19-gócot fedeztek fel a Kolozs megyei rend-
őrségen. Tizennégy rendőrről derült ki, hogy korona-
vírussal fertőződött meg. Az intézmény közölte:
miután 14 rendőrről bizonyosodott be, hogy korona-
vírusos, az eddiginél is szigorúbb egészségügyi óv-
intézkedéseket vezetnek be, fertőtlenítik az irodákat
és járványügyi ankétot készítenek. A megbetegedé-
sek nem befolyásolják a rendőrségnek a közösség
szolgálatában kifejtett munkáját – teszi hozzá a köz-
lemény, amely arra is kitér, hogy az intézmény veze-
tőségének tagjai közül senki nem fertőződött meg.
(Agerpres)

Nőtt a nyers tej importja
Több mint 40 százalékkal nőtt a nyers tej importja az
év első öt hónapjában – derül ki az Országos Statisz-
tikai Intézet (INS) hétfőn közzétett adatsorából. Idén
május végéig 62.739 tonna nyers tejet importáltak,
ez 18.206 tonnával (40,9%) több, mint tavaly ugyan-
ebben az időszakban. Az említett periódusban a fo-
gyasztásra szánt édes tej termelése 12%-kal (16.677
tonnával) nőtt, elérte a 155.766 tonnát, míg a feldol-
gozóegységek 468.901 tonna tehéntejet gyűjtöttek
be, ez 1,9%-kal (9147 tonnával) kevesebb, mint 2019
hasonló időszakában. Az INS szerint az év első öt
hónapjában növekedett az alábbiak termelése: vaj,
791 tonnával (+17,5%); édes tej, 16.677 tonnával
(+12%); savanyított tejtermékek (joghurt, aludttej és
más hasonló tejtermékek), 3205 tonnával (+3,4%);
és tejföl, 235 tonnával (+0,8%). Ugyanebben az idő-
szakban a sajtfélék termelése 497 tonnával (1,2%-
kal) visszaesett. (Agerpres)

Földrengés volt
Buzău megyében

A Richter-skála szerinti 3,2-es erősségű földrengés
volt hétfőn 9,7 órakor Buzău megyében, Vrancea
szeizmikus térségben. Az országos földfizikai intézet
tájékoztatása szerint a földmozgás 85 kilométeres
mélységben történt, Brassótól 69, Ploieşti-től 87, Bá-
kótól 105, Bukaresttől 139 kilométerre. Júliusban
eddig hat földrengést jegyeztek Romániában, ezek a
Richter-skála szerinti 2,6 és 3,3 közötti erősségűek
voltak. Az év eddigi legnagyobb, 5,2-es erősségű
földrengése január 31-én következett be Vrancea
megyében. (Agerpres)
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Nagy-Britannia mára jórészt ellenőrzése alá vonta
az új típusú koronavírus okozta járványt, de az óva-
tosság továbbra is indokolt – mondta hétfőn a brit
miniszterelnök.

Boris Johnson, aki egy londoni mentőállomáson tett látoga-
tást, a BBC közszolgálati televíziónak nyilatkozva kijelentette:
a kórházakban kezelt koronavírus-betegek és a halálozások
száma is folyamatosan lefelé tart, nemcsak Londonban – a
nagy-britanniai járvány korábbi gócpontjában –, hanem az
egész országban.

Johnson ugyanakkor azt javasolta a briteknek, hogy az idén
nyaraljanak otthon, hiszen „az országban is fantasztikus üdü-
lőhelyek vannak, akár a tengerpartokon, akár máshol”.

A brit kormányfő szerint egyre több tudományos érv tá-
masztja alá azt is, hogy a szájmaszk viselése zárt helyiségek-
ben, például az üzletekben komoly előnyökkel jár. Hozzátette:
a brit kormány tanulmányozza a maszkviselés betartatásának
lehetséges eszközeit, és a következő napokban többet mond
majd erről. Nagy-Britanniában jelenleg a tömegközlekedési
eszközökön kötelező a szájmaszk viselése, máshol nem. (MTI)

Nagy-Britannia ellenőrzése alá vonta a járványhelyzetet

Ország – világ

(Folytatás az 1. oldalról)

Már megint a magyarok!

Romániában az ellenzék hátráltatja 
a karanténtörvény elfogadását

Kína szankciókat vet ki egyes amerikai tisztségvise-
lőkre és intézményekre, válaszul arra, hogy az Egye-
sült Államok a múlt csütörtökön szankciókat rendelt
el kínai vezető tisztségviselők ellen, akiket az ujgur
kisebbség elnyomásával vádol.

Hua Csun-jing kínai külügyi szóvivő hétfői sajtótájékozta-
tóján jelentette be az ellenintézkedést, hangsúlyozva, hogy az
érintett amerikai tisztségviselők és politikusok súlyos kárt
okoztak a két ország kapcsolataiban.

A szóvivő Samual Brownbacket, az Egyesült Államok nem-
zetközi vallásszabadságért felelős utazó nagykövetét, Marco
Rubio és Ted Cruz szenátort, valamint az amerikai kongresz-
szus Kínával foglalkozó végrehajtó bizottságának tagjait so-
rolta fel a szankciók érintettjeiként.

Hua hozzátette: Peking a helyzet alakulásának megfelelően
további lépéseket is kész megtenni.

Washington négy kínai tisztségviselőt sújtott szankciókkal,
azzal vádolva őket, hogy „közük van az emberi jogok súlyos
megsértéséhez” a Kína északnyugati részén fekvő Hszincsi-
ang-Ujgur Autonóm Területen. Az intézkedés egyik érintettje
Csen Csüen-kuo, a Kínai Kommunista Párt (KKP) Hszincsi-
angért felelős titkára, aki tagja a KKP 25 tagú politikai bizott-
ságának, a Politbürónak, és Hszincsiang előtt Tibetben volt a
párttitkár. Csen eddig a legmagasabb rangú kínai tisztségvi-
selő, akire Washington szankciót rótt ki. A döntés értelmében
az érintett tisztségviselőktől és családtagjaiktól megtagadják

az amerikai vízumot, az Egyesült Államokban található va-
gyoni eszközeiket befagyasztják, valamint ettől kezdve bűn-
cselekménynek minősül, ha bárki pénzügyi tranzakciót folytat
velük az Egyesült Államokban.

A csaknem 22 millió lakosú Hszincsiangban mintegy tíz-
millió, zömében muszlim vallású, a türk népcsoporthoz tartozó
ujgur él. Jogvédő szervezetek szerint a területen csaknem egy-
millió muszlimot – az ujgur és kazah kisebbségek tagjait – zár-
tak akaratuk ellenére átnevelő táborokba. Kína álláspontja
szerint azonban Hszincsiangban a terrorellenes küzdelem ré-
szeként önkéntes alapú szakképzést biztosítanak mindazok-
nak, akiknek az életére „hatással volt a terrorizmus, és
radikalizálódtak”. Peking tagadja azt a vádat, amely szerint a
muszlimokat rossz bánásmódban részesítenék vagy bántal-
maznák, és sikerként könyveli el, hogy az elmúlt több mint
három évben nem történt terrortámadás Hszincsiangban.

Az AP amerikai hírügynökség június végén hozott nyilvá-
nosságra egy oknyomozó tudósítást, amelyben egyebek mel-
lett Adrian Zenz sinológus elemzésére hivatkozva közölte:
Peking az elmúlt években több százmillió dollárt költött szü-
letésszabályozásra Hszincsiangban. A riport megjelenése után
a kínai külügyminisztérium három amerikai sajtóorgánum,
köztük az AP ottani képviseletét kötelezte arra – a kínai újság-
írókra vonatkozó amerikai korlátozok miatti ellenlépésként 
–, hogy hét napon belül adjon tájékoztatást a Kínában folyta-
tott tevékenységéről. (MTI)

Kína szankciókkal válaszol az ujgurok miatt tett 
amerikai lépésekre

A német vállalatok több mint fele állandósítaná 
az otthoni munkavégzést



a címét és telefonszámát is feltün-
tették. 

Olvasóink közül többen is nega-
tív tapasztalatról számoltak be, köz-
tük egy elkeseredett nagymama, aki
csütörtökön kellene Budapesten le-
gyen, mert műtik a lányát, és vi-
gyázni kell a három unokára, ezért
kipróbáltuk a minisztérium által
közölt telefonszámokat. Sajnos
gyors megoldást egyiken sem talál-
tunk. Mariana Negoiţă, a Marosvá-
sárhelyi Megyei Sürgősségi
Klinikai Kórház szóvivője szerint
két-három napra van szükségük,
amíg a lakossági igényre végzett
tesztelést meg tudják szervezni, a
helyszínről és az árakról is akkor
tudnak pontos információt közölni.
A Maros Megyei Kórháznál feltün-
tetett telefonszámon a köz-
egészségügyi igazgatósághoz irá-
nyítottak, ahol több telefonhívás
után a koronavírus-járványért fele-
lős orvos arról tájékoztatott, hogy
az országos szinten engedéllyel
rendelkező magánlaboratóriumok-
hoz fordulhatnak a külföldre uta-
zók, mert az igazgatóság számára a

fertőzés gyanújával vagy a betegen
kórházba került személyek vizsgá-
lata képezi az elsőbbséget, továbbá,
hogy a közegészségügyet még nem
értesítette az új feladatról a minisz-
térium. Végül elértük telefonon dr.
Gîrbovan Ovidiut, a megyei klini-
kai kórház menedzserét, aki el-
mondta, hogy tesztelési
lehetőségeik jelenleg behatároltak,
és elsősorban az onkológiai bete-
gek és a koronavírus-fertőzöttek
vizsgálatát tudják elvégezni. Né-
hány nap szükséges ahhoz, hogy a
külföldre utazók kérését is meg
tudják oldani. Ehhez szükségük
van arra az automata mintavételt
végző gépre, amelyet megrendel-
tek, és ha megérkezik, megköny-
nyíti a munkájukat, felgyorsítja a
tesztelési eljárást. Amikor az át-
szervezés megtörtént, értesíteni
fogják a lakosságot – ígérte az
igazgató. Felhívtuk az orvosi és
gyógyszerészeti egyetemet is, ahol
felvilágosítottak, hogy mintavételt
eddig és ezután sem végeznek, ők
csak a közegészségügyiek által
vett mintákat értékelik. A miniszté-
rium által közölt lista tehát egyelőre

nem működik, olvasóinknak azt
tudjuk mondani, hogy az újabb ér-
tesítésekig valószínűleg hiába is
próbálkoznak az ott feltüntetett te-
lefonszámokkal. 

A közegészségügytől kapott biz-
tatás alapján magánlaboratóriumok-
hoz fordultunk. A Topmednél a
laboratóriumot hívtuk, onnan azt a
választ kaptuk, hogy csak gyors-
teszteket végeznek, a határátlépés-
hez szükséges PCR-tesztet nem
csinálják. Ezt követően hosszan
hallgattuk a Bioclinica ingyenes
koncertjét, miután azzal is egyetér-
tettünk, hogy adatainkat felhasz-
nálják, de a várt információt
illetően hoppon maradtunk. A Ga-
lenusnál azonnal felvették a tele-
font, kedves hangon biztosítottak,
hogy elvégzik a vizsgálatot, ami
érvényes lesz a külföldi utazáshoz,
de a mintavétel előtt öt nappal fel
kell iratkozni, mert hétfőn, június
13-án már csak 16-ára, csütörtökre
volt hely, az eredményt 48 órán
belül közlik, és a vizsgálat 280
lejbe kerül. A keresést itt abba-
hagytuk, bár a közegészségügytől
kapott információ alapján még

több, a COVID-teszt elvégzésére
országosan akkreditált magánlabo-
ratórium is működik Marosvásár-
helyen. Akinek van türelme, és
utaznia kellene, próbálkozhat. Aki
esetleg befizetett már az utazásra,
lehetséges, hogy vissza kell

mondja a teszt miatt. Az aggódó
nagymama sem ér el a lányához,
ha nem talál valakit, aki szerda éj-
félig átviszi a magyar határon. Saj-
nos, ennyire megbízhatók az
egészségügyi minisztérium elha-
markodott ígéretei. 

Fotó: Nagy Tibor

Július 13–20. között 
iratkozhatnak be a nyolcadik

osztályt végzettek
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Elhamarkodott ígéret

Hétfőtől iratkozhatnak be új
iskoláikba azok a nyolcadik
osztályt végzett tanulók, aki-
ket számítógépes elosztással
besoroltak valamely középis-
kolába.

Iratkozni július 13-a és 20-a kö-
zött lehet. Július 22-e és 24-e között
a megyei felvételibizottságoknak
meg kell oldaniuk a számítógépes
elosztást követően felmerült összes
problémás helyzetet.

Az oktatási minisztérium tájé-
koztatása szerint a számítógépes el-
osztás pénteki, első szakaszában
113.480 nyolcadikot végzett diákot
soroltak be valamely líceumi osz-
tályba.

A tárca közleménye szerint
68.564 tanuló elméleti, 44.916
pedig technológiai profilú osztály-
ban folytatja tanulmányait.

A számítógépes elosztás előtt
12.408 tanuló iratkozott be tehet-
séggondozó szakirányú (vokacioná-

lis) iskolákba, 25.257-en pedig
szakiskolákba, illetve duális képzést
nyújtó intézményekbe.

A jelentkezők közül 348 tanuló-
nak volt 10-es átlaga.

Összesen 1.998.884 opciót jelöl-
tek be, ez tanulónként átlagosan 16
opciót jelent.

A közlemény értelmében 8570
tanulót nem soroltak be egyetlen
osztályba sem, mert nem jelöltek be
elegendő opciót. Ők részt vehetnek
a július 24-e és augusztus 3-a között
zajló második elosztáson, azokkal
együtt, akiket az első elosztáson be-
soroltak ugyan egy osztályba, de
nem nyújtották be a szükséges do-
kumentációt az iskolához, továbbá
akik nem vettek részt az első elosz-
táson, illetve akik nem tették le a
képességvizsgát.

Az első elosztást követően több
mint 37 ezer betöltetlen hely maradt
a líceumokban és szakiskolákban.
(Agerpres)

Az Európai Parlament képvi-
selői az Európai Tanács jú-
nius 19-i ülése után és a
július 17-i csúcstalálkozó
előtt kifejtették álláspontju-
kat az unió jövőbeli finanszí-
rozásáról és a gazdasági
helyreállításról. 

Az Európai Tanács elnöke,
Charles Michel és a Bizottság el-
nökhelyettese, Maroš Šefčovič
részvételével zajló vitában a leg-
több képviselő megismételte, hogy
a helyreállítási csomagról és az új-
ratervezett hosszú távú költségve-
tésről (MFF) benyújtott bizottsági
javaslatot a puszta minimumnak te-
kinti a parlamenti jóváhagyáshoz.
Megfelelő tervet várnak a piacról
felvett pénzek visszafizetésére 

A képviselők megfelelő tervet
várnak a piacról felvett pénzek
visszafizetésére, beleértve az unió
úgynevezett „saját (bevételi) forrá-
sainak” reformját. Ilyen saját forrás
lehetne például a digitális adó vagy
a kibocsátáskereskedelmi rendsze-

ren alapuló adó, amelyek bevezeté-
sével elkerülhető lenne, hogy a
helyreállítás költségeit az európai
polgárok fizessék.

Több képviselő szerint a helyre-
állítási tervhez kapcsolódó feltéte-
lek nem eredményezhetnek újabb
megszorító intézkedéseket; tiszte-
letben kell tartani a jogállamiságot,
és a beruházásokkal ellenállóbbá
kell tenni az unió gazdaságát, pél-
dául a digitális menetrend megerő-
sítésével.

Egyes képviselők az unió bruttó
nemzeti termékének alig 1,5 száza-
lékára rúgó csomagról beszéltek,
míg mások túl nagynak találják a
végösszeget, és bírálták, hogy az
unió hitelt vesz fel.

Számos képviselő szerint hosszú
távon kell gondolkozni, hiszen elő-
fordulhat, hogy újabb kijárási kor-
látozásokat kell elrendelni.
Hangsúlyozták, „a tanácsi megál-
lapodás nem a végső szó”, mert a
Parlamentnek – amely készen áll a
tárgyalásra – abszolút többséggel el
kell fogadnia a 2021–2027 közötti
hosszú távú költségvetést ahhoz,
hogy az életbe léphessen.

A szerződés 324. cikkével össz-
hangban David Sassoli, a Parla-
ment elnöke, a Tanács német
elnökségét képviselő Angela Mer-
kel kancellár és Charles Michel, az
Európai Tanács elnöke július 8-án
találkozott az Európai Bizottság el-
nökével, Ursula von der Leyennel.
A vezetők felmérték az eddigi
eredményeket, és felkészültek a
küszöbön álló politikai tárgyalásra.

***
Az unió állam- és kormányfői

június 19-én videókonferencián
vitatták meg a koronavírus-jár-
vány utáni helyreállításra vonat-
kozó terveket és az unió
következő hosszú távú költségve-
tését, amelyet a Bizottság május
27-én mutatott be a Parlamentben.
A Tanácsnak nem sikerült közös
álláspontra jutnia.

Az unió vezetői július 17-én ülé-
seznek ismét Brüsszelben. Ezen az
ülésen Charles Michel, az Európai
Tanács elnökének a csúcstalálkozó
előtt bemutatandó konkrét javasla-
táról próbálnak megegyezni.

(Forrás: az EP Magyarországi
Kapcsolattartó Irodája)

Vita az uniós költségvetésről
A tanácsi megállapodás nem a végső szó

A legutóbbi tájékoztatás óta 413
új koronavírusos megbetegedést
igazoltak Romániában, és ezzel
32.948-ra nőtt a fertőzöttek száma
– közölte hétfőn a Stratégiai Kom-
munikációs Csoport (GCS). Jelen-
leg 235 beteget ápolnak az intenzív
osztályon. A fertőzöttek közül
23.552 személyt engedtek ki a kór-
házból. Közülük 21.692-t gyógyult-
nak nyilvánítottak, 1860-an pedig
tünetmentesek, így ők tíz nap után
elhagyhatták a kórházat, 573 bete-
get pedig saját kérésre engedtek ki,
bár pozitív lett a tesztjük. Ez idáig
854.241 koronavírusteszt eredmé-
nyét dolgozták fel 

Romániában vasárnap 17, koro-
navírussal diagnosztizált személy
haláláról érkezett jelentés – közölte
hétfőn a GCS. Ezzel 1901-re emel-
kedett a koronavírussal összefüg-
gésbe hozható halálesetek száma –
adta hírül az Agerpres. 

A külföldön élő román állampol-
gárok körében ez idáig összesen

5105 személyt diagnosztizáltak ko-
ronavírussal, az elhalálozások
száma változatlanul 122 – közölte
hétfőn a GCS. 43 az Egyesült Ki-
rályságban, 31 Olaszországban, 19
Franciaországban, kilenc Spanyol-
országban, 14 Németországban,
kettő Belgiumban, egy Svédország-
ban, egy Svájcban, egy az Amerikai
Egyesült Államokban és egy Brazí-
liában hunyt el.
Nyolc új fertőzött Maros megyében

A megyében július 13-ig 818 be-
tegnél igazolták a koronavírus-fer-
tőzést, nyolc új fertőzöttet is
regisztráltak – közölte hétfőn a pre-
fektúra. Július 13-ig 715 személyt
engedtek haza a kórházból, közülük
84 tünetmentes volt, akik 10 nap
után hagyhatták el a kórházat. A
Maros Megyei Közegészségügyi
Igazgatóság adatai szerint jelenleg
47 személy van koronavírus-fertő-
zés gyanújával beutalva. Eddig 70,
Covid–19-cel diagnosztizált beteg
hunyt el a megye kórházaiban. 

32.948-ra nőtt a koronavírus-
fertőzöttek száma Romániában

Mózes Edith



Bartis Attila Rendezés című
drámáját játssza július 15-én,
szerdán 21 órától a Marosvá-
sárhelyi Nemzeti Színház
Tompa Miklós Társulata a
színház belső udvarán kialakí-
tott játéktéren. A 2016. ja-
nuár 30-án a kisteremben
bemutatott, és azóta nagy si-
kerrel játszott produkció ér-
dekessége, hogy az esemény
dupla premier volt: a szöveg
ősbemutatója egyben a ma-
rosvásárhelyi származású
szerző első színházi rende-
zése is. 

„A titkok mindannyiunk életében
jelen vannak. Ott keringenek körü-
löttünk: visszhangjuk a falból árad,
képmásuk a tükörből. Mi pedig
néha szeretetből elhallgatjuk őket,
máskor munkaköri kötelességből
vagy egyszerűen önszántunkból
vallunk róluk. Szerintünk. De ez a
saját igazságunk. Egyedül az élet-
ben maradás ösztöne sarkall arra,
hogy eljátsszuk, tekintettel vagyunk
a másik igazságára. Valójában
mindannyian színészek vagyunk.
Egy Möbius-szalag az életpályánk,
amely mindig úgy fordul, hogy le
ne essünk róla. Mindeközben pedig,
valamiféle rejtett csoda folytán, há-

romdimenziós színpaddá alakul a
kétdimenziós valóságunk” – áll az
előadás ismertetőjében.

„Bartis Attila drámája tobzódik a
nagyszerű fordulatokban, pergő je-
lenetekben, a látszólag egyszerű, de
roppant súlyos és egy sokat tapasz-
talt ember bölcsességét tükröző vi-
tákban, veszekedésekben,
párbeszédekben. Ismeri a csend ha-
talmát, és tudja, mikor kell hasz-
nálni azt. Ismeri a fogak között
kisziszegett igazság erejét, a néma,
de fájdalomba torzult arcok mögötti
tragédiák megjelenítésének módját,
miközben egy percig sem válik
giccsessé, ömlengőssé. De rendező-
ként mindeddig nem jegyezhettük.
Most már igen. Mert a Rendezés az
író ez irányú tapasztalatlanságát
csöppet sem tükrözi.

Egy olyan sötét, nyomasztó,
mégis lebilincselően izgalmas elő-
adást láthattunk, ahol minden kerek
egész, ahol semmi sem válik ide-
genszerűvé, ahol a sötét harmóniája
megvalósul és bennünk marad. A
próbafolyamat nagyszerű trükknek
bizonyult a jelenetsorok egymásutá-
niságának biztosításához – János
közülünk, a láthatatlan nézők közül
rendez, mi vagyunk a kukkoló har-
madik. A különböző dühkitörések

és viták ellenére az előadás egé-
szére a nagyfokú letisztultság, egy-
szerűség jellemző: ennek is
köszönhető a szenvedés megjelení-
tésének, a titkok végső kimondásá-
nak, majd az ebből következő
meghasonlásnak az átütő ereje” –
írta a bemutatót követően a produk-
cióról e sorok írója (Helikon, 2016.
március, Kaáli Nagy Botond: Arcok
a fényből – Színikritikai írások,
Lector Kiadó, 2019). 

Az előadás szereposztása: Kor-
pos András, P. Béres Ildikó, Kádár
Noémi, Kiss Bora, Kilyén László,
Bartha László Zsolt, Galló Ernő,
Csíki Szabolcs, Varga Balázs. Dísz-
let- és jelmeztervező Márton Erika,
rendezőasszisztens Kölcze Kata,
ügyelő Rigmányi Lehel, súgó Fe-
renczi-Tóth Katalin. Rendező Bar-
tis Attila.

A román nyelvű felirattal ellátott,
14 éven felülieknek ajánlott pro-
dukció időtartama 1.50 óra, szünet
nélkül. Az előadásra érvényesek a
szabadbérletek.

Jegyek és bérletek válthatók on-
line a www.biletmaster.ro honla-
pon, valamint személyesen a
Nemzeti Színház nagytermi jegy-
pénztáránál (hétfő–vasárnap 10–13
és 18–20 óra között), valamint elő-

adások előtt egy órával – a belső
udvaron játszott előadások esetében
a kistermi jegypénztárnál. A belső
udvar bejárata a parkoló felőli
nagykapunál található. Az előadá-

sokra a belépés a járványügyi elő-
írások betartásával, maszkban, a be-
járatnál érintésmentes lázmérés és
kézfertőtlenítés után történik.
(Knb.)

Bartis Attila drámájának szabadtéri előadása
Újra látható a Rendezés

A diákok egy része a történe-
lem során mindig megpróbált
segítőeszközt használni a kü-
lönböző felmérőkön és vizs-
gákon. Idén ebben különösen
nagy segítség számukra, hogy
a különféle ellenőrzések on-
line zajlottak, hiszen a diákok
jobban ismerik a digitális
világ rejtelmeit, mint a taná-
rok. Így pedig könnyen ki tud-
ták játszani a rendszert,
sokféle forrásból tudtak inspi-
rálódni vizsga közben. Termé-
szetesen voltak olyan
tanárok, akik képesek voltak
kiszűrni a próbálkozásokat
vagy legalább egy részüket,
de egyes oktatóknak fel sem
tűnt, hogy a diákok nem csu-
pán a saját tudásukat hasz-
nálják vizsga közben.

Összeállításunkban azon mód-
szerek egy részét mutatjuk be, ame-
lyeket a diákok használtak az idei
vizsgákon, illetve azt, ahogyan a ta-
nárok megpróbálták kiszűrni a csa-
lást.
Teamviewer

A Teamviewer nem új program.
A felhasználók kapnak egy számot,
egy kódot, amit ha megadnak, egy
másik számítógép rá tud csatlakozni
a gépükre, és látja, hogy éppen mit
csinálnak, mi van megjelenítve a ki-
jelzőn. A fő felhasználási módja
ennek a programnak az, hogy

amennyiben valaki nem tud elvé-
gezni egy adott műveletet a számí-
tógépen, egy másik személy fellép
rá, és elvégzi számára a beállításo-
kat vagy magát a műveletet. Álta-
lában különböző vállalatokon belül
a rendszergazdák élnek ezzel a le-
hetőséggel, hiszen gyors megoldást
kínál. Idén azonban a diákok is
használták, a következőképpen:
amikor az egyik diák vizsgázott, a
másik fellépett Teamviewerrel a
gépére, megnézte a tételt, ideigle-
nesen leállította a programot, majd
kikereste a válaszokat az online
tananyagból, azokat berakta egy
külön dokumentumba, és megjele-
nítette a vizsgázó fél számítógépén.

Így annak már csak annyi dolga
maradt, hogy felírja a nevét, és be-
küldje a dolgozatot. A siker garan-
tált volt.
Kütyük magas szintű használata

Voltak olyan tanárok, akik nem
kérték, hogy vizsga közben legyen
bekapcsolva a kamera, azonban –
különböző programok segítségével
– figyeltek arra, hogy a diákok ne
tudjanak más programot megnyitni
a háttérben, hogy onnan keressék ki
a válaszokat, vagy egyszerűen az a
program nem engedte, amiben a
dolgozatot írták. 

Ennek ellenére a diákok könnyű-
szerrel tudtak puskázni, hiszen ma-
napság a fiataloknak több eszközük
van, és ha a számítógép mellett csak
egy okostelefon áll rendelkezésre,
az is bőven elég arra, hogy kikeres-

sék a válaszokat. Ezenfelül pedig
még ott van a jól ismert módszer, a
füles. Ezt nem egy esetben használ-
ják a diákok a hagyományos vizs-
gákon. Ehhez csak egy barátra van
szükség, aki diktálja a válaszokat
telefonon, és a vizsgázónak csak
annyi a feladata, hogy leírja. Felme-
rülhet a kérdés, hogy egy laikus ho-
gyan tudja kikeresni a választ a
tananyagból. Egyszerűen. Egy
fájlba összetömörítik a teljes anya-
got, és csak keresni kell, elég le-
nyomni a Ctrl+F billentyű-
kombinációt, és beírni egy szót, a
program kikeresi.

Még lehetne sorolni a puskázási
lehetőségeket, de a tárházuk szinte
végtelen. Ott van az ismert súgó,
amikor valaki halkan diktálja a vá-
laszt, vagy a szintén hagyományos
„kipuskázom a könyvből” opció. 

Összességében elmondható,
hogy az online vizsgáknál a puská-
zás lehetőségét teljes mértékben le-
hetetlen kizárni. Azonban a
tanároknak van lehetősége csökken-
teni a puskázás lehetőségét. Létezik
egy felület, az exam.net, ami csak
teljes képernyős módban jelenik
meg, és ha a diák átlép egy másik
ablakba, egyszerűen kidobja a
vizsgából. Innen pedig már a tanár
dönt, hogy visszaengedi-e vagy
sem. A felület használata ingyenes
és egyáltalán nem nehéz használni,
lényegében úgy néz ki, mint egy
Microsoft Word dokumentum. Ha
a tanár használja ezt a felületet, és
emellett a diákok bent kell legye-
nek egy Zoom-konferenciában 
bekapcsolt kamerával és mikrofon-
nal, akkor minimális a puskázás
esélye. Egy egyszerűbb módszer
pedig az lehet, hogy olyan kérdé-
seket tesz fel az oktató a vizsgán,
ami nem másolható ki szóról szóra
a tananyagból, olyanokat, ahol
gondolkodni kell, persze ehhez
szükséges a tananyag ismerete, de
a diáknak arra már nem lenne
ideje, hogy kikeresse az elméleti
részt, leírja, és abból levezesse a
megoldást. Egy másik megoldás az
idő lehet, sok kérdés és pont annyi
idő, hogy a diák tudjon rá vála-
szolni, amennyiben tanult, de arra
már ne legyen ideje, hogy kimá-
solja a válaszokat. Ezekkel a mód-
szerekkel is lehet minimalizálni a
puskázás esélyét. Kizárni azonban
teljes mértékben nem lehet.
Amennyiben a jövőben még lesz
online vizsgázás – reméljük, hogy
nem lesz rá szükség –, ezekre érde-
mes odafigyelnie mind a diákok-
nak, mind a tanároknak.

Lejártak az online vizsgák
Így puskáztak a diákok
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Gerendkeresztúron családi vállalkozás kere-
tében hatodik éve foglalkozik a levendula és
zsálya termesztésével Kozel Anikó Júlia. A leven-
dulaültetvény szépségében általában két
hétig lehet gyönyörködni. A szorgalmas méh-
családok is mintha tudnák, hogy alig pár nap-
juk van a levendulabokrokról gyűjtögetni. 

Míg ezelőtt két évvel május végén már virágba borult,
és fotóülésre is tömegesen érkeztek, idén az időjárás miatt
jócskán megkésett, ezért kezdik a levendula begyűjtését
július 13-án – tájékoztatott Kozel Anikó Júlia (képünkön). 

Az elmúlt évek sikereiről mesélve örömmel újsá-
golta, hogy a gyönyörű háttér miatt egyre többen ér-
deklődnek a levendulaültetvényükön való fényképezés
lehetőség iránt, a tavalyi nyílt napon is háromszáz fö-
lötti látogatót fogadtak. Ezért jövőre hétvégi családi
programokat terveznek, valamint szálláslehetőség ki-
alakításán is gondolkodnak hosszú távon. Az idén a ko-
ronavírus-járvány miatti megszorítások éreztették
hatásukat, de a tavaly eljegyzési, esküvői fotózásra,
reklámfotókra, videófelvételekre jegyeztettek elő na-
gyon sokan a környékbeli településekről és a szomszé-
dos megyékből, valamint az ország több városából.
Padokat, levendulacsokrokat, -koszorúkat készítettek,
de kerékpárt, hintát is kihelyeztek, amiket a fotóülések
során vettek igénybe a látogatók – mesélte a fiatal vál-
lalkozó.

Biotermesztői tanúsítvánnyal
A család támogatja a közel kéthektáros terület meg-

művelésében, az illatos virágbokrok gondozásában,
amelyekből illóolajat préselnek. A földrajz/turizmus
szakot végzett vállalkozó a kolozsvári kertészeti egye-
tem látogatás nélküli karát már kismamaként végezte
el, így idén okleveles szakemberré vált. Mint hangsú-
lyozta, a termésüket a biotermesztői minősítést igazoló
oklevél birtokában dolgozzák fel. Ennek megszerzésé-
hez három egymást követő évben kellett eleget tenni
az elvárásoknak, és megfelelni az időszakos ellenőrzé-
seknek. Elsődleges céljuk a levendulaolaj kinyerése és
értékesítése. Az általuk termesztett francia levendula
olajtartalma nem annyira bőséges, mint a bolgár leven-
duláé, ez utóbbinak a minősége azonban gyengébb, a
színéről és állagáról egyaránt felismerhető a gyengébb
illóolaj. Hozzávetőleg 100 kg száraz virág szükséges
7–8 deciliter minőségi illóolaj kinyeréséhez. Az érté-
kesítés egyelőre akadozik, mivel a romániai nagybani
felvásárlók alacsony áron szeretnének hozzájutni a ké-
szítményhez. Literét 500–600 lejért lehet eladni, kisebb
kiszerelésben 10 ml levendulaolajat 15–20 lej körüli
áron értékesítenek. A zsálya felvevőpiaca nagyobbnak
bizonyult, egy gyógyszeripari céggel kötöttek szerző-
dést.

A tervek szerint augusztus
közepétől Gerendkeresztú-
ron is vezetékes vizet hasz-
nálhatnak a háztartásokban.
A megyehatáron lévő maros-
kecei közigazgatási egység-
hez tartozó falut évekig a
község mostohagyerme-
keként kezelték, az utóbbi
években a település látvá-
nyos fejlődésének lehetünk
szemtanúi. Ma már a földút
helyett aszfaltúton lehet el-
jutni oda, és az egykori
„isten háta mögötti” jelzővel
illetett falu felzárkózik a fej-
lődő falvak sorába. 

2018 második felétől több nagy
beruházás volt a községben – tájé-
koztatott Emil Florin Mocan pol-
gármester, aki első mandátumának
eredményeiről számolt be. Hiva-
talba lépését követően az önkor-
mányzat épületének felújításával
és korszerűsítésével kezdte. Ezt
követte Maroskecén a szennyvíz-
hálózat kialakítása, a szennyvízte-
lep megépítése és működésbe
helyezése, a mellékutcák leaszfal-
tozása, a gerendkeresztúri bekötőút
leaszfaltozása és vízhálózatának a
kiépítése. Az ivóvízkészlet-meden-
cét a napokban szerelik össze, a
tervek szerint Gerendkeresztúron
augusztus 15-étől vezetékes víz
lesz a háztartásokban. A több mint
kétmillió lejes vízhálózat kialakí-
tását követte a református temető
fölötti domboldalra elhelyezett víz-
tározó talapzatának a megöntése, a
napokban elhelyezik és összesze-
relik a tározót, majd üzembe helye-
zik a szivattyúállomást, és a
marosludasi vízüzemet is újabb
szivattyúkkal látják el a víznyomás
biztosítása érdekében. A vezetékes
víz rendkívül fontos a keresztúriak
számára, mivel a közegészségügyi
igazgatóság ellenőrzései nyomán
kiderült, hogy a legtöbb kút vize
nem alkalmas emberi fogyasztásra.
Ugyanakkor nyáron a kutak kiszá-
radnak, a vízhiány komoly gondot
jelent a település lakosságának.
Még 2010-ben elkészült egy vízhá-
lózati terv, de ismeretlen okokból
nem nyújtottak be pályázatot, így

csak a jelenlegi polgármester hiva-
talba lépését követően sikerült
pénzalapokat lehívni és a beruhá-
zási folyamatot elindítani. Az ön-
kormányzat udvarán egy
multifunkcionális műhelyt is be-
rendeztek, ahol a víz- és csatorna-
hálózat karbantartóműhelye van. A
víztározót abból a meggondolásból
helyezték a levendulafarm közelé-
ben található domboldalra, hogy
Kardos tanyavilágát is ellássák
majd vezetékes vízzel, amit önerő-
ből valósítana meg az önkormány-
zat. Maroskecén működik a
szennyvíztisztító állomás, a tervek
szerint Gerendkeresztúron és Had-
réven is kialakítják a szennyvízhá-
lózatot, Hadrév mellékutcáinak
aszfaltozására is elkészültek a ter-
vek, a megfelelő pályázati kiírásra

várnak, hogy a terveket benyújt-
hassák. Amint a polgármester fo-
galmazott, költséges beruházások,
de megtérülnek, mert az infrastruk-
túra fejlesztésével párhuzamosan
csökkent az elvándorlási kedv, a
külföldön munkát vállaló fiatalok
egyre gyakrabban vásárolnak csa-
ládi házat a községben, amit fel-
újítanak. A csupán húsz családból
álló Kardos települést is felfede-
zik lassan a fiatalok – mesélte az
elöljáró. A közvilágítást megol-
dották, és a gerendkeresztúri víz-
hálózat kiépítését követi a
tanyavilág vezetékes vízzel való
ellátása, egyébként hosszabb
távon a Kardos völgyét szeretnék
vonzóvá tenni azok számára, akik
csendes, békés övezetében lakná-
nak. A hadrévi sportpálya korszerűsítése Fotó: Nagy Tibor

Szerkeszti:SzerPálosyPiroska

Kezdődik a betakarítás
Levendulaültetvény Gerendkeresztúron
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Egy helyi tanácsi határozat értel-
mében a 35 év alatti fiatalok szá-
mára 4–4,5 ár telekkönyvezett
beltelkeket mérnek ki és adnak in-
gyenesen házépítés céljából. Ge-
rendkeresztúron a ravatalozó
környékén található olyan önkor-
mányzati tulajdonban lévő terület,
amely egyelőre kilenc családi ház
építésére alkalmas telket biztosít,
ezt fel is mérették és telekelték. Ma-

roskecén az erre a célra alkalmas
rész mezőgazdasági területként sze-
repel, ezért megoldást kell találja-
nak a megfelelő parcellák
azonosítására vagy cseréjére. A július
15-i tanácsülésen szögezik le azokat
a kritériumokat, amelyeknek eleget
kell tenniük a pályázóknak. Felveté-
sünkre az elöljáró megerősítette, a
telkeket utólag megvásárolhatják
azok, akik ingatlant építettek rá.

Augusztus közepéig Gerendkeresztúron
Vezetékes ivóvíz lesz

Fiatalok életkezdését támogatják 
Ingyentelkek házépítésre

A sporttevékenységeket is
ösztönzi és támogatja Maros-
kece önkormányzata, akár-
csak a művelődési életet. A
sportpályákat konténeröltö-
zőkkel látták el, a futballcsa-
patokat támogatják, ott-
jártunkkor pedig a hadrévi
sportpálya közvilágításának
előkészítő munkálatai zajlot-
tak.

A hadrévi és a  községközponti
játszótér kialakítása után a napok-
ban elkezdik a gerendkeresztúri ját-
szótér építési munkálatait a helyiek
által Fenyvesként ismert területen.

Európai uniós alapokból 50.000
eurót költhetnek a játszótér kialakí-
tására. A GAL-program finanszíro-
zása keretében megvalósuló
beruházás értéke 50.000 euró.  A
község néptánccsoportja a kezde-
tekben öt-hat párból állt, mostanra
azonban húsz párra szaporodtak –
mesélte elégedetten az elöljáró.
Bár a műkedvelők száma megha-
ladja a községi színpad befogadó-
képességét, a görögországi és
szerbiai vendégszerepléseken
igencsak jól képviselték a közsé-
get, a szállítás költségeit az önkor-
mányzat állta. 

Sportpályák és játszóterek 
a községben



Szinte költségvetés nélkül, az
eddigieknél szerényebb kere-
tek között, de idén is meg-
tartják a városnapokkal
egybekötött Nyárádmente
Fesztivált Nyárádszeredában.

Harmadik alkalommal került
volna sor idén a Nyárádmente Fesz-
tivál nagyméretű rendezvényeire,
ha közbe nem szól a járvány. Az új
helyzetben szerényebb körülmé-
nyek között, de szerveznek progra-
mokat a szórakozásra éhes
közönségnek. És mivel nem lesz a
harmadik nagy buli, a „2,5” jelzővel
látták el a szervezők az idei rendez-
vényt. Egyrészt a járványügyi hely-
zetre, a fertőzöttek meredeken

növekvő számára, az idei évet jel-
lemző gazdasági visszaesésre való
tekintettel óvatosabban és észsze-
rűbben „szórják” majd a pénzt. Már
ha lesz. Ugyanis Nyárádszereda
polgármestere többször is kijelen-
tette, hogy nem volna illő hatalmas
bulit csapni, még ha ki is lábalunk
a járványból. Emiatt is a rendez-
vényre a városi költségvetésben
eredetileg megjelölt összeget más
célokra csoportosították át.
Egymást váltják a helyszínek

Az idei fesztivált július 31. – au-
gusztus 2. közöttre tervezi a Nyá-
rádmente Kistérségi Társulás,
Nyárádszereda önkormányzata és a
Nyárádszeredai Ifjúsági Szervezet.
Az idén nem lesz nagyszínpad a fő-
téren, nagykoncertek sem, külföldi

testvértelepülési vendégek sem ér-
keznek – tudtuk meg Keresztesi
Kinga kistérségi munkatárstól és
Tóth Sándor polgármestertől. Az
előző évek néhány hagyományos
programját azonban megtartják. Így
a megszokott helyen ismét helyet
kap a kézműves és helyi termékek
vására, amelyre mindhárom nap
várják a látogatókat. A városháza
előtti téren és a megfelelő intézke-
dések betartásával hazai borászok
rendezik be a Borudvart, az Ifjúsági
Udvart a fiatalok veszi birtokba. Ide
pénteken és szombaton tematikus
előadásokra lehet beülni (még a ko-
ronavírus igazi és álarcáról is meg
lehet tudni majd érdekességeket a
tervek szerint), és mivel a fiatalok-
ban sok energia gyűlt fel, egy kis-
színpadot is felállítanak, szóba
jöhetnek az ilyenkor megszokott
DJ-s bulik, ellenőrzött résztvevő-
számmal. Vasárnap a gyerekeknek
adják át az udvart, akiknek a peda-
gógusok különböző kézművesprog-
ramokat szerveznek, a színpadra fel
lehet vinni a helyi és környékbeli
gyerekek műsorait is, amelyek vé-
gére habpartit terveznek a szerve-
zők.

Nem marad el a tűzoltók hagyo-
mányos felvonulása, a Bekecs
együttes szabadtéri programja sem,
szombaton a sportkedvelőknek is
teret biztosítanak: idén is lesz futó-
verseny, ezúttal a város utcáin ró-
hatják a köröket a benevezők, de a
kerékpárosok is nyeregbe pattanhat-
nak, és a kontaktsportokat kivéve
egyéb sportágakban is meg lehet
mérkőzni. A gyerekeket idén is vár-

ják várak, hinták, autók, ha elférnek
a főtéren, akkor ott helyezik el őket,
hogy minden megtalálható legyen
egy helyen.

A fesztivált megelőző napokban
idén is lesz lovastábor Jobbágyfal-
ván, ám idén reggel oda-, este ha-
zaszállítják a gyerekeket, és az
előző években megfogalmazott
igényeket is figyelembe véve az
oktató Pászka Lehel a felnőtteknek,
szülőknek is tartana foglalkozáso-
kat, akár családi esemény is lehet
az a hét. Szombaton pedig szokás
szerint a szeredai lovastanyán mu-
tatják be a gyerekek az újonnan
tanultakat, és a szervezők tárgyal-
nak arról, hogy a harasztkeréki
Varázspatkó lovarda is színesítse
a programot és bemutassa a náluk
folyó oktatómunka gyerekekkel
elért eredményeit, a közönség
pedig lovas ugratásoknak is tapsol-
hasson.

Vissza a gyökerekhez
A szokásos kistérségi és városna-

pokkal az elmúlt két évben a Nyá-
rádmente Fesztivál modern
rendezvénnyé vált, ami jó dolog,
örülnek a sikereknek. Éppen ezért
a csüggedés, ijedtség helyett az idei
járványhelyzetet is arra használják,
hogy a bezártság után kulturáltan
találkozhassanak és szórakozhassa-
nak az emberek. „A jelszavunk:
Vissza a gyökerekhez! Legyen a
vásárban helyi termék, helyi ter-
melő, és a rendezvénynek a helyi
emberi viszonyokat, kapcsolatokat
ápolva tudjunk örülni” – mondta el
lapunknak Tóth Sándor polgármes-
ter. Az egészségügyi óvintézkedé-
seket minden programpont
szervezésekor betartják, beltérbe
egyetlen rendezvényt sem visznek
be, csak ha esetleg esősre fordulna
az idő.

Elkezdődött a régi és megrongálódott
szemeteskonténerek cseréje 

Marosvásárhely területén
A város tisztasága kiemelt fontosságú a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal szá-

mára. Az új köztisztasági vállalat kijelölésével megkezdődött a hulladékgyűjtő helyszínek
ellenőrzése, a régi, megrongálódott konténerek kicserélése érdekében. Napról napra csök-
ken a város tisztaságával kapcsolatos panaszok száma, mindazonáltal a tulajdonosi tár-
sulások vagy a lakosok összes észrevételére figyelünk. Másrészt, az emberek többször is
a szelektív hulladékgyűjtésről érdeklődtek. Mint közismert, négy éve, 2016-tól várjuk a
Maros Megyei Tanács által koordinált versenytárgyalás befejezését, hogy városunkban
is biztosított legyen a hulladék szelektív gyűjtése. 

ClaudiuMaior,ProRománia

Pro Románia – a PRÓ, és nem 
a KONTRA város embereinek pártja!
Mindig is értékel-

tem a pozitív gondol-
kodású személyeket,
azokat az embereket,
akik hisznek az
egyensúlyban, a fejlő-
désben és az állam-
polgárban. Ez az
egyik oka annak,
hogy elfogadtam a
meghívást, hogy részt
vegyek a PRO RO-
MÁNIA párt vezetési
struktúráiban.

Mint ahogy megis-
merhettek, mindig is
PRÓ, azaz pozitívan
álltam a releváns ötletekhez és érvekhez, és nem KONTRA, és megértettem, hogy ha
mozgósítjuk a pozitív energiáinkat, nagyszerű dolgokat tudunk megvalósítani a város és
a lakosság javára.

Mindannyian azt akarjuk, hogy városunk kimozduljon a konfliktusos légkörből, fej-
lődjön, mi pedig hozzájárulhatunk ehhez – minden cég, amely befektetést eszközöl a vá-
rosban; minden személy, aki adót fizet; minden tanár, aki oktat vagy minden orvos, aki
gyógyít; minden olyan tisztviselő, akinek a közszolgálatban kell hatékonynak lennie, és
nemcsak engedelmeskednie annak a pártnak, amely őt kinevezte – mindannyian felfris-
síthetjük a várost. 

Balközép, szociáldemokrata, európai politikát vállalunk, liberális nézetekkel a gazda-
ság és az alapvető demokratikus jogok terén.

In memoriam Klosz Péter. 
Ismét megszervezzük Marosvásárhelyen

a triatlon-Európa-bajnokságot
Július 9. a néhai

Klosz Péter szüle-
tésnapja. Idén lett
volna 50 éves. Úgy
gondoltuk, hogy
emléke ápolásának a
legméltóbb módja
az lehet, hogy beje-
lentjük, a marosvá-
sárhelyi sportélet
támogatása folytató-
dik, szeptember-
ben pedig mindent 
megteszünk, hogy 
Marosvásárhelyen
megszervezzük a
duatlon- és triatlon-
Európa-bajnokság
újabb kiadását. Köszönetet mondok Amza Mărgăritnek és Klosz Viktornak, hogy felvál-
lalták és folytatják ezt a Péterrel közösen elkezdett projektet, amely a romániai és a ma-
rosvásárhelyi sport népszerűsítését szolgálja a nagyvilágban. Szeretném emlékeztetni
önöket arra, hogy a város történetében először Marosvásárhelyen, a polgármesteri hivatal
támogatásával tavaly megszervezett európai szintű sporteseményt, a Multisport European
Championships Festival 2019-et folytatjuk. Arra törekszünk, hogy az idei rendezvény ki-
csivel sikeresebb legyen, mint a 2019-es.

Gligor Róbert László
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Kevés pénzből, de idén is lesz 
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Idén is lesz lovastábor, talán a felnőtteket is bekapcsolják
Fotó: facebook.com/Nyárádmente Fesztivál

Idén még hangsúlyosabban ajánlják a helyi termékek vásárát

(Fizetett hirdetés)



A Gulácsi Pétert és Willi Orbánt
foglalkoztató RB Leipzig az Atlé-
tico Madriddal találkozik a nyolc
között a labdarúgó Bajnokok Ligája
lisszaboni végjátékában. A pá-
rosításokat pénteken sorsolta ki 
az Európai Labdarúgó-szövetség
(UEFA).

Érdekes módon a koronavírus-
járvány előtt már nyolc közé jutott
csapatok összekerültek egymással,
az RB Leipzig és Atléticóval, az
Atalanta pedig a Paris Saint-Ger-
mainnel játszik.

A másik két párharcban olyan
együttesek találkoznak majd, ame-
lyeknek még a nyolcaddöntő vis-
szavágóját is le kell játszaniuk. A
hátralévő négy találkozót a pálya-
választó otthonában rendezik meg:
augusztus 7-én a Manchester City –
Real Madrid (az első meccsen 2-1)
és a Juventus – Olympique Lyon (0-

1), másnap pedig a Bayern Mün-
chen – Chelsea (3-0) és a Barcelona
– Napoli (1-1) mérkőzést játsszák

le. A koronavírus-járvány miatt
rendhagyó „tornán” dől el, melyik
csapat lesz a BL idei bajnoka. A to-

vábbjutókról a negyed- és az elő-
döntőben is egymeccses párharcok
döntenek. 

A portugál fővárosban augusztus
12. és 15. között rendezik meg a

négy negyeddöntőt, majd 18-án és
19-én az elődöntőket. A finálé au-
gusztus 23-án lesz. A sorozatból
hátralévő összes meccs romániai
idő szerint 22 órakor kezdődik.

Kisorsolták a Bajnokok Ligája programját

Nullázással ért véget a Ferrari
Forma–1-es Stájer Nagydíja. Ta-
valy Brazília óta ez volt az első ket-
tős kiesésük, és az ok ugyanaz volt,
mint akkor: a két versenyzőjük üt-
közése. Miközben Interlagosban
talán még lehetett vitatkozni azon,
kit milyen mértékben terhelt fele-
lősség, a mostani helyzet egyér-
telmű volt: Charles Leclerc
belecsúszott, ráugratott Sebastian
Vettel autójára, aki éppen arra
ügyelt, hogy George Russell és az
egyik Racing Point ne zárja őt
szendvicsbe.

Az őszinteségéről és önkritikájá-

ról híres Leclerc nem kímélte magát
a hibája után: kiállt a kamerák elé,
és mindegyik interjújában el-
mondta, mekkora baklövést köve-
tett el. „Az én hibám volt, ez nem is
lehet vita tárgya. Az ilyen helyze-
tekben ki kell használnunk a lehe-
tőségeinket, én viszont ma
elszúrtam. Láttam egy lehetőséget
ott, ahol valójában nem volt. És
ennek ellenére próbálkoztam” –
idézte az M4 Sport a francia Canal+
televíziónak adott nyilatkozatát.

Ami a nem létező lehetőséget il-
leti: Leclerc a hajtűkanyar felé ha-
ladva jó szélárnyékot fogott,

bement Kevin Magnussen mellé,
majd egy pillanatra megnyílt előtte
egy kis tér Vettel jobbján. Csak-
hogy mivel a németet az előtte ha-
ladók satuba akarták fogni, az a rés
hamar eltűnt Leclerc elől. Még
ekkor is lett volna módja kihátrálni,
ám ő a támadást erőltette, aminek
az lett a vége, hogy a belső kerék-
vetőre kellett menekülnie, amely
nekidobta gépét a testvérautónak.

„Nagyon egyszerű elmagya-
rázni ezt: az én hibám volt – egy-
szerűsítette le a történteket a német
RTL-nek. – Sebastian egyáltalán
nem tett semmi rosszat. Az ilyen

helyzetekben őszintének kell lenni.
Ma nem végeztem el a feladatomat.
Csalódtam magamban. Sajnálom,
mert a csapat nagyon sokat dolgo-
zott, Seb jó időmérőt teljesített teg-
nap, és én most nemcsak a saját
esélyeimet játszottam el, hanem
Sebét és a csapatét is. Nagyon saj-
nálom, de ilyenkor ez nem elég.”

A Ferrari csapatfőnöke, Mattia
Binotto ugyan egyértelműnek ne-
vezte az incidenst, mégsem beszélt
Leclerc hibájáról, csak arról, hogy
az ilyesmi benne van, ha egy csapat
a középmezőny sűrűjéből kénytelen
rajtolni. Leclerc elismerte, a 14.
rajthelyének meghatározó szerepe
volt abban, hogy ennyire rámenős

volt. „Jót akartam. Tudtam, hogy
muszáj lesz kockázatot vállalnom
ahhoz, hogy jó eredményt érhes-
sünk el. De nem sikerült. Kockáz-
tattam, mert tudtam, hogy az első
körben történnie kell valaminek
ahhoz, hogy egyáltalán esélyem le-
gyen a versenyen. De később még
bőven lett volna lehetőségem, így
viszont már az első körben kiestem.
Az én hibám volt” – mondta.

A Ferrari a baleset és a hétvégi
gyenge forma kapcsán nem ismer-
tette álláspontját, a rövidre záruló
futamát követően az olasz istálló
úgy döntött, hogy nincs értelme
megejteni a futamot követő sajtótá-
jékoztatóját, lefújta azt. 

Leclerc hamut szórt a fejére

A Bhaitech Racing magyar ver-
senyzője, Tóth László a hat bajnoki
pontot érő hetedik helyen zárta a
Formula Renault Eurocup idény-
nyitó, monzai fordulójának máso-
dik futamát, ezzel csapatának
legeredményesebb pilótája volt a le-
gendás olasz pályán rendezett első
2020-as versenyhétvégén.

A 20 éves autóversenyző és csa-
pata nagy várakozásokkal érkezett
az idénynyitó helyszínére, ugyanak-
kor az már a szabadedzéseken lát-
szott, hogy bár a gumik kezelésével
nincs komoly gondjuk, az ideális
beállítás megtalálása nagy fejtörést
jelentett a Bhaitech mérnökeinek.
Az első, csütörtök késő délután ren-
dezett időmérő edzésen nem is sike-
rült a rajtrács első felében vé-
gezniük a pilótáknak. Tóth a 17. po-
zíciót szerezte meg a 18 fős me-
zőnyben, olasz márkatársai közül
Nicola Marinangeli a 16., Lorenzo
Colombo pedig a 11. rajtkockát ka-
parintotta meg.

Pénteken délelőtt a második idő-
mérő edzés várt a mezőnyre, Tóth
László itt a 16. helyen zárt, Mari-
nangeli 14., Colombo 8. lett.

Ezután rendezték meg pénteken
délután a szezon és a hétvége első

versenyét, amelynek távja 30
perc+1 kör volt. A Bhaitech ver-
senyautói nem tudták felvenni a
tempót a mezőny első felében har-
colókkal, sőt, Colombo jelentősen
vissza is esett a leintésig, így ezen a

futamon pont nélkül maradt a csa-
pat. Tóth a 15. helyen ért célba, Ma-
rinangeli 12., Colombo 13. lett.
Ezen a versenyen a holland Joey Al-
ders baleset okozásáért büntetést
kapott, a második, szombati futa-
mot négy hellyel hátrébbról kellett
kezdenie, így a hétvége befejező
versenyének rajtrácsán Tóth László
a 17. helyett a 16. kockát foglalhatta
el.

A szombat délelőtt rendezett –
szintén 30 perc+1 körös – viadal
nagy izgalmakat hozott, az első kör-
ben ugyanis azonnal látványos bal-
eset történt, amelynek következté-
ben hárman is feladni kényszerültek
a futamot. Tóth László kiválóan raj-
tolt, az első kanyarig két pozíciót ja-
vított, majd az első kör végén már a
10. helyen haladt, ekkor a Safety
Car vezette a mezőnyt néhány kör
erejéig. Az újraindítást követően a
magyar pilóta nagyot harcolt a ki-
lencedik pozíció megszerzéséért,
sőt a nyolcadik helyért támadhatott,

amelyet meg is kaparintott, és az
utolsó két körben kiváló védekezés-
sel megtartott.

Tóthot nyolcadikként intették le,
de az első körben történt baleset
okozásáért a cseh Petr Ptaceket
megbüntette később a versenybíró-
ság, így Tóth László hetedik lett, hat
pontot szerzett, és ezzel az össze-
tettben a 10. helyen áll. Csapattársai
a második futamon sem tudtak pon-
tot szerezni, Marinangeli 11. lett,
Colombo kiesett.

„Természetesen örülök a pont-
szerzésnek, ahogyan a csapat is, de
mégsem lehetünk elégedettek, hi-
szen ennél gyorsabbak és verseny-
képesebbek tudunk lenni. Ettől
függetlenül a hetedik helyemnek
mindenki örült, a bemutatkozó hét-
végémen ez nem rossz eredmény”
– vélekedett Tóth a hazaérkezése
után.

A Formula Renault Eurocup ju-
bileumi, 30. szezonja július 24-26-
án, Imolában folytatódik.

Magyar pontszerzés a Formula Renault Eurocup első versenyhétvégéjén

Eredményjelző
Forma–1-es Stájer Nagydíj, Spielberg (71 kör, 306,452 km)

*apontszerzők:1. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 1:22.50.683 óra,
2. Valtteri Bottas (finn, Mercedes) 13.719 másodperc hátrány, 3. Max
Verstappen (holland, Red Bull) 33.698 mp h., 4. Alexander Albon 
(thaiföldi, Red Bull) 44.400 mp h., 5. Lando Norris (brit, McLaren)
1:01.470 perc h., 6. Sergio Perez (mexikói, Racing Point) 1:02.387 p
h., 7. Lance Stroll (kanadai, Racing Point) 1:02.453 p h., 8. Daniel Ric-
ciardo (ausztrál, Renault) 1:02.591 p h., 9. Carlos Sainz (spanyol,
McLaren) 1 kör h., 10. Danyiil Kvjat (orosz, Alpha Tauri) 1 kör h.
*polepozíció: Hamilton
*leggyorsabbkör:Sainz, 1:05.619 perc, 68. kör

A nyolccsapatos torna (Lisszabon) sorsolása
*negyeddöntő:
augusztus12. (helyszín: Estádio da Luz): Atalanta (olasz) – Paris
Saint-Germain (francia)
augusztus13.(Estádio José Alvalade): RB Leipzig (német) – Atlético
Madrid (spanyol)
augusztus14. (Estádio da Luz): Napoli (olasz)/FC Barcelona (spanyol)
– Chelsea (angol)/Bayern München (német)
augusztus15.(Estádio José Alvalade): Real Madrid (spanyol)/Man-
chester City (angol) – Olympique Lyon (francia)/Juventus (olasz)
*elődöntő:
augusztus18. (Estádio da Luz): RB Leipzig (német)/Atlético Madrid
(spanyol) – Atalanta (olasz)/Paris Saint-Germain (francia)
augusztus19.(Estádio José Alvalade): Real Madrid (spanyol)/Man-
chester City (angol)/ Olympique Lyon (francia)/Juventus (olasz) – Na-
poli (olasz)/FC Barcelona (spanyol)/ Chelsea (angol)/Bayern München
(német)
*döntő: augusztus23. (Estádio da Luz)

A vb-pontversenyek állása két futam után
*pilóták: 1. Bottas 43 pont, 2. Hamilton 37, 3. Norris 26, 4. Charles
Leclerc (monacói, Ferrari) 18, 5. Perez 16, 6. Verstappen 15, 7. Albon
12, 8. Sainz 12, 9. Pierre Gasly (francia, Alpha Tauri) 6, 10. Stroll 6,
11. Esteban Ocon (francia, Renault) 4, 12. Ricciardo 4, 13. Antonio Gi-
ovinazzi (olasz, Alfa Romeo) 2, 14. Kvjat 1, 15. Sebastian Vettel
(német, Ferrari) 1
*csapatok: 1. Mercedes 80 pont, 2. McLaren 38, 3. Red Bull 27, 4.
Racing Point 22, 5. Ferrari 19, 6. Renault 8, 7. Alpha Tauri 7, 8. Alfa
Romeo 2

A Chelsea – Bayern München párharc győztese a Napoli – Barcelona összecsapás továbbju-
tójával találkozik a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében Fotó: BR24

Fotó: Tóth László média

A két Ferrari ütközésének pillanata  Fotó: Motorsport
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A közúti szállításra vonatkozó szabályok re-
formjának célja, hogy megakadályozza a
tisztességtelen versenyt az ágazatban, és
jobb munkakörülményeket biztosítson a jár-
művezetők számára.

A Parlament július 8-án szavazott a reformokról,
amelyek célja, hogy javítsák a sofőrök munkakörül-
ményeit, egyértelműsítsék a sofőrökre vonatkozó sza-
bályokat, és fellépjenek a tisztességtelen piaci
gyakorlatokkal szemben. Ugyanis hiába létezik már
ezekre vonatkozó uniós szabályozás, nehéz azokat be-
tartatni, és túl sok a kiskapu.
Hosszabb pihenőidő a sofőröknek

Az új szabályok megerősítik, hogy a rendszeres
heti pihenőidőt, ami legalább 45 óra, a sofőröknek a
járművön kívül kell tölteniük, a szállást pedig a mun-
káltatónak kell fizetnie.

A járművezetők jogában áll az is, hogy három-négy
hetente visszatérjenek otthonukba, természetesen a
munkarendjüktől függően.

Ehhez persze fontos, hogy a járművezetők megbíz-
ható módon rögzítsék az olyan adatokat, mint például
a gépjárművek határátkelési helye és ideje. Ebben
segít majd az intelligens menetíró készülék.
Menetíró készülék 

• a vezetési idővel, a szünetekkel és a pihenőidővel
kapcsolatos adatokat, valamint a készenléti időt és a
vezető által vállalt egyéb munkákat rögzíti 

• beszerelése kötelező a 3,5 tonnát meghaladó tö-
megű (áruszállító) járművekbe. 
A sofőrök kiküldetése

Az új szabályok egyik fő célja, hogy egyensúlyt te-
remtsenek: jobb szociális és munkakörülményeket a
sofőrök számára, miközben biztosítják a fuvarozók
számára a határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás sza-
badságát.

A reform megszabja, hogy a járművezetőkre mi-
lyen esetekben nem érvényesek a kiküldött munka-
vállalókra vonatkozó szabályok, és mikor nem
tartoznak a kiküldött munkavállalók kategóriájába. 

Kiküldött munkavállalónak  számít az, aki a mun-
káltató kérésére ideiglenesen valamely más országban
látja el a feladatát.

A szabályok emellett tisztázzák, hogy a gépjármű-
vezetők miként részesülhetnek az „ugyanazon helyen
elvégzett ugyanolyan munkáért ugyanolyan bért kell
fizetni” elv jelentette előnyökből.
Tisztességes verseny az ágazatban

A versenyt torzító úgynevezett postafiókcégek je-
lensége ellen is fellép a reform: a fuvarozó székhe-
lye és az elvégzett tevékenységei közötti
kapcsolatot szorosabbra kell fűzni, a nemzetközi
szállításban részt vevő teherautóknak legalább nyol-
chetente egyszer vissza kell térniük a vállalat köz-
pontjába. (A „postafiókcégeket” azért hozzák létre,
hogy hasznot húzzanak a tagországok közötti bér-
különbségekből.)

Ami a fuvarozó saját országán kívüli, egy másik
tagállam nemzeti piacán végzett szállítást illeti (ez az
úgynevezett kabotázs), érvényben maradnak a mos-
tani szabályok, amelyek szerint hét napon belül leg-
feljebb három szállítási művelet végezhető. A
szisztematikus kabotázs megelőzéséért azonban négy-
napos úgynevezett várakozási időszak kerül beveze-
tésre, csak ezt követően lehet ugyanannak az
országnak a területén ugyanazon járművel kabotázs-
műveletet végezni. Ennek ellenőrzéséhez nagyon fon-
tos a tagállamok közötti együttműködés és az
információk megosztása a hatóságok között.

A szabályokat kiterjesztik a nemzetközi fuvarozás-
ban használt kisteherautókra (a 2,5 tonnát meghaladó
könnyű haszongépjárművekre) is.

Az EP és a Tanács már korábban előzetes megálla-
podást kötött a részletekről.

(Forrás: EP – friss hírek) 

Mózes Edith

Ankara tájékoztatni fogja az
UNESCO-t a mecsetté nyilvánított

Hagia Sophia átalakításáról

Törökország tájékoztatni
fogja az UNESCO-t a nemzet-
közi felszólítás ellenére múlt
pénteken mecsetté nyilvání-
tott Hagia Sophia egykori or-
todox bazilikát illetően
tervezett lépésekről – közölte
Mevlüt Cavusoglu török kül-
ügyminiszter hétfőn a TRT
Haber török állami hírtelevízi-
ónak adott interjújában.

Az UNESCO a pénteki török be-
jelentést követő közleményben je-
lezte, hogy a szervezet
világörökségi bizottsága a követ-
kező ülésén meg fogja vizsgálni az
épület világörökségi státuszát. „Az
UNESCO felszólítja a török hatósá-
gokat, hogy késedelem nélkül kez-
deményezzenek párbeszédet annak
érdekében, hogy elejét vegyék bár-
mely káros behatásnak ezen kivéte-
les örökség egyetemes értékével
kapcsolatban, amelynek óvottságát
a Világörökségi Bizottság a követ-
kező ülésén megvizsgálja” – fogal-
maztak.

Cavusoglu hétfőn azt mondta,
hogy csodálkozva fogadták az
UNESCO kijelentéseit. A török dip-
lomácia vezetője nyomatékosította:
tiszteletben tartják azoknak a prefe-
renciáit, akik azt akarják, hogy a
Hagia Sophia „szövetét” ne érje kár.
„Akkor károsodott, amikor évekkel
ezelőtt mecsetként állt szolgálatba?
Nem károsodott” – húzta alá, arra
utalva, hogy a bizánci építésű szé-
kesegyházat 1453-ban az akkori
Konstantinápoly bevétele után me-
csetté alakították át. Cavusoglu
mindazonáltal leszögezte: meg kell
óvniuk azt az örökséget, amelyet
elődeik rájuk hagytak.

A török külügyminiszter kijelen-
tette azt is, hogy a pénteki döntésük
jogilag helyénvaló volt. Rámutatott
egyúttal: „mindenki nézeteit tiszte-
letben tartják, még ha nem is érte-
nek egyet, de határozottan elítélik
azokat a megjegyzéseket, amelyek-
kel beleavatkoznak Törökország
szuverén jogaiba”.

Pénteken a török legfelsőbb köz-
igazgatási bíróság semmisnek mi-
nősítette azt az 1934-es

minisztertanácsi döntést, amely a
Hagia Sophia múzeummá alakításá-
ról szólt. A Hagia Sophiát mecset-
ként jegyezték be az
ingatlan-nyilvántartásba, minősí-
tése jogilag nem is változtatható
meg – indokolt a testület. Recep 
Tayyip Erdogan török elnök rövid
időn belül rendeletet adott ki az is-
mételt mecsetté alakításra vonatko-
zóan. A rendelettel az épület
irányítása a török vallásügyi hiva-
talhoz (Diyanet) került.

Erdogan később bejelentette,
hogy a nem muszlimok előtt is
nyitva fog állni a mecset, amelyben
az előkészületek befejeztével július
24-én tartják majd az első muszlim
közösségi imádkozást. Ígéretet tett
ugyanakkor arra, hogy a volt bazi-
likát továbbra is az emberiség
közös örökségének tekinti.

A Hürriyet című török kormány-
párti napilap úgy tudja, hogy a terv
szerint az imádkozások során lézer-
fény fogja elfedni a mozaikokon és
a freskókon található emberfigurák
arcát, miután az iszlám tiltja az arc-
ábrázolást.

Ferenc pápa vasárnap mélységes
fájdalmát fejezte ki az isztambuli
épület mecsetté nyilvánítása miatt.
Korábban Bartolomaiosz konstanti-
nápolyi pátriárka, az orosz ortodox
egyházat vezető Kirill pátriárka, va-
lamint a romániai, ciprusi, georgiai
ortodox egyház vezetője is elítélte
a török döntést.

Szteliosz Pecasz görög kormány-
szóvivő szombaton úgy nyilatko-
zott: Erdogan történelmi hibát
követett el, és Athén mindent meg-
tesz annak érdekében, hogy az Eu-
rópai Unió és a nemzetközi
szervezetek szankcionálják Anka-
rát.

Morgan Ortagus, az amerikai
külügyminisztérium szóvivője pén-
teken kiadott közleményében 
Washington „csalódottságát” han-
goztatta, de kiemelte azt is, hogy az
amerikai kormányzat „tudomásul
veszi a török kormány azon kötele-
zettségvállalását, hogy minden láto-
gató számára garantálja a belépést”
az épületbe. (MTI)

2020.július14.,kedd__________________________________________________ KÖZÉLET _____________________________________________________ NÉPÚJSÁG9

Fotó: europarl.europa.eu

Közúti áruszállítás
Jobb munkakörülmények a sofőröknek 

EU-szerte 

Sikeresen befejezte az Ivan Szecsenov Or-
vostudományi Egyetem a Covid–19 vakciná-
jának önkénteseken való tesztelését –
jelentette ki Vagyim Taraszov, a moszkvai
felsőoktatási szakintézmény Transzlációs
Medicina és Biotechnológiai Intézetének
igazgatója vasárnap a RIA Novosztyi hír-
ügynökségnek nyilatkozva, miközben Orosz-
országban a meggyógyult fertőzöttek száma
meghaladta a félmilliót.

Taraszov a fejleményről a világ első vakcinájának
kifejlesztéseként számolt be. Mint ismeretes, más or-
szágok is sikeres kísérleteket hajtottak végre SARS-
CoV-2 koronavírus elleni oltóanyag kifejlesztése terén.

Az első orosz vakcinát, amelynek hivatalos teszte-
lését június 18-án kezdték meg, a Nyikolaj Gamaleja
Nemzeti Járványügyi és Mikrobiológiai Kutatóintézet
(NICEM) fejlesztette ki. Klinikai tesztelésében és az
eredmények kommunikációjában katonai és polgári
intézmények is részt vettek. Az orosz védelmi minisz-
térium pénteken jelentette be, hogy immunitást alakí-

tott ki a kísérletben részt vevő önkéntesekben az első
klinikailag tesztelt orosz Covid–19-vakcina.

Alekszandr Lukasov, a Szecsenov Egyetem Orvosi
Parazitológiai, Trópusi és Fertőző Betegségek Intéze-
tének igazgatója a RIA Novosztyinak elmondta, hogy
az önkéntesek első csoportját szerdán, a másodikat
pedig július 20-án fogják kiírni a kórházból. A bennük
kialakult immunitás megfigyelése ezt követően is
folytatódik majd. Beszámolója szerint az adott sza-
kaszban a tudósoknak azt kellett bebizonyítaniuk,
hogy az oltóanyag nem ártalmas az egészségre.

Lukasov közölte, hogy az első csoportnak egy, a
másodiknak két dózis vakcinát adtak be. Az önkénte-
sek a szakértő szerint jól érzik magukat, az injekció
nem váltott ki negatív reakciót a szervezetükben, attól
eltekintve, hogy az oltás utáni első napokban hőemel-
kedés jelentkezett náluk.

Taraszov elismerte, hogy az elszigeteltség megmu-
tatkozott a tesztalanyok idegállapotán, érzelmi fe-
szültséget, konfliktusokat váltott ki, ezért a kísérletbe
pszichológusokat is be kellett vonni. (MTI) 

Orosz szakorvos: befejeződött 
az első orosz vakcina tesztelése

Forrás:  Capital



Múlt keddtől ismét várja a látogatókat az Or-
szágház, megnyílnak az Országgyűlési Mú-
zeum beltéri és kültéri kiállításai, július
23-tól pedig folytatódik a Tér-Zene koncert-
sorozat a Kossuth téren.

Sédy Anna, a Közgyűjteményi és Közművelődési
Igazgatóság Országgyűlés Hivatalának kulturális
szakreferense az M1 aktuális csatorna hétfői műsorá-
ban elmondta: keddtől megtekinthetőek az Ország-
gyűlési Múzeum állandó kiállításai is, A magyar
törvényhozás ezer éve című tárlat, az In memoriam
1956. október 25. emlékhely és kiállítás, valamint a
Kőtár.

Hozzátette: a fővárosba látogató turisták mellett az
Országgyűlés Hivatala idén a nyári táborozókat is in-

vitálja, hogy előzetes bejelentkezés után díjmentesen
tegyenek látogatást az Országházban.

Sédy Anna felidézte, hogy a járványhelyzet ideje
alatt virtuálisan lehetett bejárni az épületet, ez a prog-
ram nagyon népszerű volt, a Munkácsy termet például
több mint 6 ezren tekintették meg az elmúlt szűk egy
hónap alatt. Elmondta, hogy a látogatók a
parlament.hu oldalon tájékozódhatnak a látogatás
részleteiről. Összegzése szerint tavaly több mint 700
ezer látogató tekintette meg az épületet.

Beszélt arról is, hogy a Kossuth téren idén is meg-
rendezik a Tér-Zene programsorozatot, amelynek ke-
retében július 23-tól szeptemberig, minden
csütörtökön délután ingyenes könnyű- és komolyze-
nei koncertekkel várják a közönséget. (MTI)
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Letették a zalaegerszegi Mindszentyneum alapkövét Fotó: MTI

Forrás:  Reddit

Mindszenty József életpéldája 
erkölcsi iránytű

Mindszenty József hercegprí-
más, szent életű és vértanú-
sorsú bíboros életpéldája
erkölcsi iránytű volt életében
és napjainkban is az – han-
goztatta Semjén Zsolt mi-
n i s z t e r e l n ö k - h e l y e t t e s
Zalaegerszegen, a Göcseji
Múzeum új épületszárnyának
alapkőletételi ünnepségén.

A Mindszenty (Pehm) József
egykori apátplébánosnak emléket
állító, valamint a kommunista dik-
tatúra egyházüldözését megidéző
múzeum alapkőletételén a politi-
kus kijelentette: a hercegprímás a
keresztény realizmus alapján mon-
dott ellent a nemzetiszocializmus-
nak és az osztályszocializmusnak.

Személye annak szimbóluma,
hogy a nácizmus és a bolsevizmus
lényege szerint egyforma: ember-
és istenellenes – fűzte hozzá a mi-
niszterelnök-helyettes.

A hercegprímás gondolatát –
„Állok Istenért, egyházért, hazáért”
– idézve kifejtette: Mindszenty Jó-
zsef életpéldája azt mutatja, hogy
„egyszerre vagyunk tagjai az egy-

háznak és polgárai a hazának”. Kö-
telességünk, hogy nemzetünk, ha-
zánk sorsáról is gondoskodjunk,
foglalkozzunk nemzetünk sorskér-
déseivel – fogalmazott Semjén
Zsolt.

Rámutatott arra is, hogy Mind-
szenty József a hitélet erősítése
mellett az emberek életéhez kap-
csolódó feltételeket is igyekezett
megteremteni.

Példáját követi Zalaegerszeg vá-
rosa: a 21. században zajló építke-
zések, fejlesztések megnövekedett
életlehetőséget adnak az itt élő em-
bereknek – mondta Semjén Zsolt.

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere elmondta: Mind-
szenty József 1917-ben érkezett a
zalai megyeszékhelyre hitoktató-
nak, 1919-ben átvette a plébánia
vezetését, 1944-ig volt a város
apátplébánosa. Lelkiségben, a sze-
gények segítésében meghatározó
szerepe volt Zalaegerszeg történe-
tében: új emelettel bővült a plébá-
nia, megépült az olai templom,
felépült a zárda épülete és meg-
kezdte működését a Zalaeger-

szegre hívott Notre Dame Női Ka-
nonok- és Tanítórend iskolája. A
városban kultúrotthon létesült, a
páterdombi városrészben a szegé-
nyebb élethelyzetűeknek kialakí-
tották az ONCSA-házak telepét –
ismertette Balaicz Zoltán.

Hozzáfűzte: Mindszenty Józse-
fet 2012-ben Zalaegerszeg posztu-
musz díszpolgárává választotta.
Emlékét őrzi a róla elnevezett tér,
a nagytemplom melletti szobor, a
nevét viselő iskola, az olai temp-
lom melletti kert, az emlékére épült
kertvárosi templom.

A Göcseji Múzeum új épület-
szárnyában nyíló állandó kiállítá-
sok emléket állítanak Zalaegerszeg
20. századi történetének, Mind-
szenty (Pehm) József zalaegerszegi
életének, valamint a kommunista
diktatúra egyházüldözésének.

Az állami beruházás keretében,
8,3 milliárd forint értékben megva-
lósuló építkezés várhatóan 2021
októberében fejeződik be.

Az épületszárny alapkövét Erdő
Péter bíboros, esztergom-budapesti
érsek áldotta meg. (MTI)

Ismét fogadja a látogatókat az Országház
Különleges zenei díjat kapott
Svájcban Roby Lakatos: a he-
gedűművész a Meiringeni
Zenei Fesztivál nyitókoncert-
jén vehette át a Der Goldene
Bogen (Arany Vonó) elneve-
zésű elismerést.

A díj egy aranyozott szereléssel
készült ébenfa vonó, mely a nemzet-
közi elismertségű Finkel családi mű-
helyből, a svájci hegedűkészítés egyik
leghíresebb iskolájából került ki.

Roby Lakatos az MTI-nek el-
mondta: „csodálatos vonó ez, na-
gyon örülök, hogy megkaphattam
ezt a fantasztikus hangszert, melyet
Markus Fischer híres vonókészítő
készített”.

A koronavírus-járvány miatt
Svájcban márciusban bevezetett
korlátozások enyhítése óta a július
3. és 11. közötti Meiringeni Zenei
Fesztivál az első zenei esemény,
nyitóeseménye pedig az első kon-
cert volt, melyet megtartottak az or-
szágban. Roby Lakatos nagy
megtiszteltetésnek nevezte, hogy
zenekarával elsőként léphetett fel a
koncerten, melyen Simonetta Som-
maruga, Svájc elnöke és Nagy Ist-
ván svájci magyar nagykövet is
részt vett.

A zenész számára Svájc nagyon
fontos ország, hiszen sokat játszik
ott és svájci menedzserirodával is
rendelkezik Luzernben.

Az Arany Vonó díjat 2000 óta
évente adja át a brienzi hegedűké-
szítő iskola alapítványa egy-egy ki-
emelkedő művésznek a vonós
hangszerek területén. A különleges
vonót eddig többek között olyan
művészek kapták meg, mint Isa-
belle Faust, Füri Tamás, Natalia
Gutmann, Leonidas Kavakos és
Patricia Kopacsinszkaja.

Roby Lakatost virtuóz játéka, a
zenei stílusok közötti váltás feno-
menális képessége és a játék iránti
szenvedélye miatt tartotta az elis-
merésre érdemesnek indoklása sze-
rint az alapítvány. „Kiemelkedő
zenei jelenség, nemcsak virtuozi-
tása miatt, hanem mert zenészként
zseniális vonásokkal rendelkezik és
úgy kapcsolja össze a zenei stíluso-
kat, ahogy senki más” – közölte az
alapítvány.

Roby Lakatos és zenekara fellé-
pésein a klasszikus zenét, a dzsesszt
és a magyar cigányzenét ötvözi.
(MTI)

Különleges zenei díjat kapott
Svájcban Roby Lakatos 

hegedűművész

Elton John brit rocklegenda tiszteletére emlékérmét adott ki
a brit Királyi Pénzverde.

Az érmét Bradley Johnson tervezte, egy hangjegyet rajzolt a zenész
kerek szemüveglencséiből, fölé szalmakalapot, alá csokornyakkendőt he-
lyezett, háttérben a brit zászló motívuma látható. A grafikán keresztben
végigfut a művész nevének felirata.

„Mesés megtiszteltetés, hogy így ismernek el. Az utóbbi néhány évben
érkezett el pályám néhány legemlékezetesebb pillanata. Ez egy újabb mér-
földköve az utamnak” – mondta Elton John a BBC-nek.

Az érmék legolcsóbbikának névértéke öt font lesz, ezt 13 fontért árul-
ják, de lesz egy kilogrammos, ezer font értékű aranyérme is, amit 68.865
fontért lehet megvenni. Készül egy sor arany-, ezüst- és nem nemesfémből
vert érme is.

A 73 éves zenész tavaly adta ki önéletrajzát, ugyanebben az évben mu-
tatták be a róla szóló Rocketman című játékfilmet.

A Queen együttes volt az első, amelyről a Királyi Pénzverde a zenei
legendák sorozatában megemlékezett. (MTI)

Elton John tiszteletére 
emlékérmét adott ki 

a brit Királyi Pénzverde

Különleges zenei díjat kapott Svájcban Roby Lakatos hegedűművész
Forrás: Pinterest



ADÁSVÉTEL

ELADÓ héjatlan tökmag. Tel. 0747-
480-255. (7722)

ELADÓ kemény tűzifa házhoz szállítva.
Tel. 0745-793-465, 0748-759-157.
(8018)

A NIKI PARK üzlet elad jutányos
áron új ágybetéteket bármilyen mé-
retben. Garantált minőség. Nyugdíja-
soknak 20% kedvezmény. 1989.
December 22. út 113/A sz. (22128)

ELADÓK: 3 darab 120 literes mű-

anyag bidon, kombinált hűtőszek-

rény, aragázkályha, melegítőkályha.

Érdeklődni délutánonként a 0770-

170-408-as telefonszámon. (8052-I)

ELADÓ terület Jedden (Livezeni).

Tel. 0741-576-235. (8057-I)

LAKÁS

ELADÓ ház (2006) 60 ár felpar-

cellázható telekkel Marosszentgyörgyön,

főúton, közel a Selgroshoz; 53 ár telek

Nyárádremete (Eremitu) területén, 4 km-

re a szovátai polgármesteri hivataltól,

aszfaltos főút mellett, 165 méteres

nyitással. 6.000 euró. Tel. 0744-438-594.

(22128)

MINDENFÉLE

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-

mélyzettel, külföldre is, valamint tör-

melékszállítást. Tel. 0749-543-104.

(6059-I)

ÉPÍTŐCÉG 15%-os kedvezménnyel

vállal háztetőkészítést, tetőfedést

Lindab cserépből, cserépforgatást,

külső és belső munkálatokat, javítást,

kerítés- és kapukészítést, bontást is.

Tel. 0747-634-747. (8027-I)

FŰNYÍRÁST, permetezést, metszést

vállalunk. Tel. 0770-621-920. 

(8027-I)

MOSÓGÉPEKET és hűtőszekrénye-

ket javítok. Tel. 0755-825-502. (8029)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-

lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.

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

ÁCSMUNKÁT, tetőfedést bármilyen

cseréppel, cserépforgatást, kültéri és

beltéri építkezést vállalok. Tel. 0758-737-

660. (7953)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk július
14-én id. KLACSMÁNYI 
LÁSZLÓRA eltávozásának 2. év-
fordulóján. Emlékét a szívünkben
őrizzük. Szerettei. (8048-I)

ELHALÁLOZÁS

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a
drága jó édesanya, anyós,
nagymama, dédmama, testvér,
sógornő, a székelyvajai szüle-
tésű 

özv. VARRÓ SÁMUELNÉ 
szül. GÁL LILLA 

marosvásárhelyi lakos életének
94. évében 2020. július 11-én el-
távozott közülünk. Temetése jú-
lius 14-én, kedden 14 órakor
lesz a marosvásárhelyi reformá-
tus sírkertben, szűk családi kör-
ben. 

A gyászoló család. (8051-I)

Szomorú szívvel és mély fájda-
lommal tudatjuk, hogy a szeretett
feleség, anya, testvér, nagy-
mama, dédanya, rokon és isme-
rős, a vízaknai (Szeben megye)
születésű 

REND ROZÁLIA 
szül. Varga 

marosvásárhelyi, majd maros-
szentgyörgyi és mezőbándi
lakos, számtan szakos tanárnő,
életének 85. évében hosszú be-
tegség után visszaadta életét, lel-
két Teremtőjének. 
Temetése július 14-én, kedden
du. 2 órakor lesz a mezőbándi re-
formátus temető ravatalozójából.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 
Gyászoló férje, gyerekei és azok
családja. (8050-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága édesanyánk, 

KEMENES ERZSÉBET 
folyó hó 10-én csendesen megpi-
hent. 
Temetése július 14-én, kedden 14
órakor lesz római katolikus  szer-
tartás szerint a meggyesfalvi te-
metőben.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Fájó szívvel búcsúzik tőle leánya
és Jóska, fia, menye, két uno-
kája, Hunor és Szabolcs, déd-
unokája, anyatársa.  (8047-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétem Ruszi
Klárinak, volt kolléganőmnek a
perzsaszövő részlegről
szeretett FÉRJE elvesztése
miatti fájdalmában. Gizi
Ákosfalváról. (mp.-I)

„Akit szeretünk, soha nem veszítjük el.
Bárhol is vagy, mindig velünk leszel!
Születtél, éltél, elmentél, de minden út
Hozzád vezet, 
Adja meg Neked mindazt az Ég, amit a
földön nem kaphattál meg!”
Fájó szívvel emlékezünk július 14-én id.
NAGY JÓZSEFRE halálának tizedik év-
fordulóján. Szép emlékét szeretettel
őrzi felesége és három gyermeke csa-
ládjukkal együtt.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! (8038-I)

REDŐNYÖK,SZALAGFÜGGÖNYÖK,GARÁZSKAPUK és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, au-
tomatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425,
0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)
AMAROSVÁSÁRHELYIREFORMÁTUSTEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó,
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (20875-I)
HENIMEDCENTER – INGYENES ORVOSI KIVIZSGÁLÁS KÜLDŐPAPÍRRAL: reumatológia (ge-
rincfájás, térd-, váll- és csípőpanaszok); belgyógyászat. KEDVEZMÉNYES ÁRAK: bőrgyógyászat; neu-
rológia;  ultrahangos kivizsgálás; allergológia; immunológia;  doppleres ultrahangvizsgálat. Tel.:
0770-310-944. Cím: Pr. Dr. Ghe. Marinescu u. 47/3. szám (November 7.). (64879-I)
AKOVÁCSPÉKSÉG NŐI és FÉRFI MUNKAERŐT alkalmaz a marosszentgyörgyi péküzembe. Tapasz-
talat nem szükséges. Ajánlatunk: vonzó bérezés, 8 órás munkaidő, ételjegyek, utazási költségek megtérítése.
Jelentkezni a 0744-403-114-es telefonszámon. (64875-I)
ÉPÍTKEZÉSIMUNKÁT VÁLLALUNK. Tel. 0770-621-920. (8027-I)
ATORDAICÉG alkalmaz hús- és hentesáruüzletébe KASSZÁSNŐT. Tel. 0744-681-130. (22174-I)
ÁLLATGONDOZÓT alkalmazunk tanyára teljes ellátással. Tel. 0744-624-809. (22174-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat
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A hirdetési rovatban megjelent 

közlemények, reklámok 
tartalmáért a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!
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Viseljmaszkot,
mert

megmentheti
azéleted!

Vigyázzarra,
hogy:

• mossál kezet/fertőtlenítsd,
mielőtt a maszkot megérintenéd.

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

• a maszk színes oldala legyen
kívül.

•  a maszk fémszállal áthúzott
részét igazítsd az orrodhoz.

• a maszkot a gumifüllel rög-
zítsd a füledre.

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

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

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

• a maszkot mindig lehetőleg
fedeles szemeteskosárba dobd.

• miután eldobtad, mossál
kezet vagy fertőtlenítsd.

Vigyázzarra,
hogyNE:

• használj szakadt vagy nedves
maszkot.

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

• maradjon rés a maszk és az
arcod között.

• érintsd meg kézzel használat
közben a maszkot.

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

• érintsd meg a maszk belső
felét.

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

• hordd a maszkot az állad
alatt.

• kerüljön az általad használt
maszk más keze ügyébe.

• használd újra az egyszer
használatos maszkot.

Viseljmaszkot,
mutasdmeg,

hogyfelelősség-
teljesember

vagy!

TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt páciensek!

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

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


