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H I R D E T É S

 » KRÓNIKA 

Pszichiátriai osztályon ütötte 
fel a fejét az új típusú koro-

navírus Temes megyében – adta 
hírül tegnap délután az Ager-
pres. A hírügynökség szerint a 
Bánságban egy másik gócot is 
azonosítottak, egy húsfeldolgo-
zó üzem vietnámi vendégmun-
kásainál mutatták ki a kórokozó 
jelenlétét. A gátaljai pszichiátri-
ai kórházban hat esetet regiszt-
ráltak a hatóságok, a járvány-
ügyi vizsgálat még zajlik, az an-
két során több mint száz mintát 
vettek az intézmény alkalma-
zottaitól és a beutalt betegek-
től. A húsfeldolgozó üzemben 
eközben nyolc vietnámi ven-
dégmunkásról derült ki, hogy 
megfertőződött az új típusú 
koronavírussal. A járványügyi 
ankét itt is folyamatban van, 
ugyanis a nyolc fertőzött 60 má-
sik vietnámi vendégmunkással 
lakik együtt, az alkalmazó ál-
tal rendelkezésükre bocsátott 
tömegszálláson. Utóbbiakat 14 

napra karanténba helyezték. 
A fertőzésről Vietnám romániai 
nagykövetségét is értesítették. 
Temes megyében elérte a 600-at 
a pozitív esetek száma, jelenleg 
33 beteget kezelnek kórházban.

Pozitív lett a koronavírus-
tesztje a marosvásárhelyi bör-
tön egyik alkalmazottjának is, 
jelentette hétvégén az országos 
börtönigazgatóság. A rövid ér-
tesítés szerint ez munka közben 
folyamatosan viselte a védőfel-
szerelést, legutóbb június 24-
én volt szolgálatban. Egyelőre 
más, koronavírussal fertőzött 
személyt nem azonosítottak a 
fegyházban. Közölték, a börtön 
vezetősége követni fogja a köz-
egészségügyi igazgatóság utasí-
tásait, és továbbra is odafi gyel 
az óvintézkedések betartására. 
A járvány kezdetén már volt egy 
fertőzés a börtön alkalmazottai 
között, a vírus akkor nem terjedt 
át a fogvatartottakra. Maros me-
gyében vasárnapra kettővel nőtt 
a koronavírussal fertőzött sze-
mélyek száma, elérve a 810-et.

Covid a pszichiátrián, börtönben

KÖRNYEZETBARÁT KÖZLEKEDÉST, ÚJ FEJLESZTÉSEKET TERVEZ A HÁROMSZÉKI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Tisztább lesz Szentgyörgy levegője
Hatékony és környezetkímé-
lő forgalmat terveznek Sep-
siszentgyörgyön: fejlesztik a 
tömegközlekedést, ösztönzik 
a gyalogos és biciklis for-
galmat, elsősorban uniós 
és kormányzati pénzekből 
akarják fejleszteni a várost – 
közölte Antal Árpád polgár-
mester.

 » BÍRÓ BLANKA

A legnagyobb értékű támo-
gatási szerződését írta alá 
Sepsiszentgyörgy önkor-

mányzata: a 127 millió lejes pá-
lyázatból fejlesztik a tömegköz-
lekedést, ösztönzik a gyalogos 
és kerékpáros közlekedést. „A 
város egy új fejlődési szakaszba 
lépett, elkezdődik egy fenntart-
ható, hatékony és környezetkí-
mélő szállítási rendszer kiépítése. 
Elektromos autóbuszok vásárlá-
sával, kerékpárutak és járdák épí-
tésével kényelmesebben és gyor-
sabban közlekedhet a lakosság, 
ez hozzájárul az életszínvonal 
növeléséhez, valamint egy mo-
dern, vonzó és tiszta város kiala-
kításához, ami felveszi a versenyt 
a nyugati, civilizált városokkal” 
– mondta a pénteki sajtótájékoz-
tatón Antal Árpád polgármester. 
A támogatás nagyságrendjét ér-
zékeltetve rámutatott, tíz év alatt 
a sepsiszentgyörgyiek 60 millió 
lej helyi adót fi zettek be a város-
kasszába. Csak ezzel a projekttel 
minden, a város polgárai által tíz 
év alatt befi zetett egy lej mellé 
még odatesznek két lejt – részle-
tezte az elöljáró, hangsúlyozva, 

hogy elsősorban uniós és kor-
mányzati pénzekből akarják fej-
leszteni a várost. Ez az eddigi leg-
nagyobb REGIO-s projekt, amit 
Sepsiszentgyörgy önkormányza-
tával aláírtak, a projekt kétezer 
tonna szén-dioxiddal csökkenti 
a város levegőjének szennye-
zését, mondta Simion Crețu, a 
Központi Regionális Fejlesztési 
Ügynökség igazgatója. A kivite-
lezés során türelemre, megértés-
re kérte a város lakóit, mert mint 
mondta, „egy otthoni meszelés 
is felfordulással jár”. A pályázat-
nak kilenc elemét Buja Gergely 
az önkormányzat pályázati- és 
programirodájának munkatár-
sa ismertette. A projekt kere-
tében 12 elektromos autóbuszt 

vásárolnak, a közszállítási vál-
laltnak új telephelyet építenek 
a szépmezői ipari parkban, új 
végállomást, információs kijel-
zővel ellátott 64 buszmegállót, 
jegyautomatákat helyeznek ki. 
Létesítenek egy új utasterminált, 
a buszok hosszabbított útvona-
lon, több megálló beiktatásával 
közlekednek. Tizenhat útkeresz-
teződésbe helyeznek villanyren-
dőrt, és bevezetik az adatgyűjtő 
rendszerrel ellátott forgalomirá-
nyítást. Felújítanak 13 kilométer 
járdát, öt utcát, ahol buszok köz-
lekednek, az Olt folyón új gyalo-
gos és kerékpáros híd épül, az Olt 
menti gáton pedig hét kilométer 
hosszú kerékpárút. Üzembe he-
lyeznek egy kerékpárkölcsönző 

rendszert, ami 17 intelligens ke-
rékpárkölcsönző állomást, 230 
kerékpárt, és 12 idősek és fogya-
tékkal élők által igénybe vehető 
triciklit tartalmaz. A Regionális 
Operatív Program révén fi nan-
szírozott program futamideje 36 
hónap, teljes értéke 127 millió 
lej, ebből 17 millió lej az önrész. 
A sajtótájékoztatón részt vett 
Mihail Veștea a fejlesztési mi-
nisztérium államtitkára, aki rá-
mutatott, a Regionális Operatív 
Program keretösszege a következő 
uniós ciklusban megkétszerező-
dik, ugyanakkor tervezik a de-
centralizálását, a menedzsment 
hatóság már nem a minisztéri-
umban, hanem a fejlesztési régi-
ók szintjén működik majd. 

 Uniós és kormányzati pénzekből élhetőbbé, környezetbarátabbá tennék Sepsiszentgyörgyöt

Véglegesek a nyári 
érettségi eredményei

A végzősök 64,5 százalékának 
sikerült a vizsgája az idei 

nyári érettségin – közölte az 
oktatási minisztérium tegnap 
a végleges adatot a soron 
kívüli vizsgasorozat óvásainak 
elbírálását követően. A jár-
ványhelyzet miatt az eredeti 
megmérettetésről lemaradó 
diákok számára megrendezett 
rendkívüli érettségi végleges 
eredményeit tegnap tették 
közzé, ezúttal is név nélkül. Az 
átmenők összesített százaléka-
ránya ugyanannyi maradt, mint 
amennyit az érettségi első, 
rendes körében „mértek” az 
óvások elbírálása után.

A szaktárca adatai szerint az 
összes érettségiző (az idei és 
a korábbi években végzettek 
együtt) 64,5 százalékának (95 
470 végzősnek) sikerült a vizs-
gája. Az idén végzettek közül 
72,9 százalék (87 951) érett-
ségizett sikeresen, a korábbi 
évfolyamok végzettjei körében 
pedig 27,6 százalékos (7519) 
átmenési arányt jegyeznek. 307 
vizsgázó 10-es átlaggal zárta a 
vizsgasorozatot. A sikeres vizs-
ga feltétele a 6-os átlag, illetve 
a legalább 5-ös jegy megszer-
zése minden vizsgatárgyból. A 
pótérettségit idén augusztus 
24-e és szeptember 5-e között 
tartják. A vizsgázók július 13-a 
és 24-e között iratkozhatnak be 
a pótérettségire, az ehhez szük-
séges iratokat az iskolák titkár-
ságán lehet benyújtani, illetve 
online vagy postán is elküld-
hetők a tanintézményeknek. A 
jóváhagyott menetrend szerint 
augusztus 24-én román nyelv és 
irodalomból, 25-én a szaknak 
megfelelő kötelező tantárgy-
ból, 26-án a szaknak megfelelő 
választott tantárgyból, 27-én 
pedig anyanyelvből írásbeliz-
nek a végzősök. (Krónika)
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