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Még 30 napnyi veszélyhelyzet
Korlátozott létszámmal engedélyezi a kormány a tüntetéseket
• Ismét meghosz-
szabbította a kormány 
a május 15. óta ha-
tályban lévő veszély-
helyzetet: a kabinet 
tegnapi ülésén döntött 
arról, hogy a korona-
vírus-járvány miatt 
mától további 30 nap-
pal kitolja a rendkívüli 
jogrend hatályát. A 
kormány ugyanakkor 
lazításokról is döntött: 
mostantól engedé-
lyezettek a nyilvános 
tüntetések.

B A L O G H  L E V E N T E

L udovic Orban miniszterelnök 
még múlt héten arról beszélt: 
lehetővé teszik a megmozdu-

lásokat, hogy senki se vádolhassa 
a kormányt a tüntetéshez való jog 

korlátozásával. Ugyanakkor a 
tüntetésekre is járványügyi 
megszorítások lesznek ér-
vényesek: száz főnél többen 
nem gyűlhetnek össze, és 
kötelező a fi zikai távolságtar-
tás, valamint a maszkviselés. 
A kabinet a választások lebo-

nyolításával kapcsolatos eljárás 
kapcsán is döntött. Raed Arafat ka-
tasztrófavédelemért felelős belügyi 

államtitkár közölte, a választópol-
gároknak mind a szavazókörbe való 
belépéskor, mind az onnan való távo-
záskor fertőtleníteniük kell a kezüket. 
Ez hozzáadódik a maszkviselés és 
a fi zikai távolságtartás már eddig is 
meglévő kötelezettségéhez.

Maszkkal kell szavazni

A személyazonosság ellenőrzése is 
másként zajlik majd: az eddigi gya-
korlattól eltérően nem a szavazóbiz-
tosok helyezik majd be a kártyákat 
a leolvasóba, hanem a választópol-
gárok. Akinek régi típusú, könyv for-
májú személyi igazolványa van, 

attól a szavazóbiztos kézfertőtlenítés 
után veszi át. Ugyanakkor a sze-
mélyazonosság megállapításához a 
választópolgárnak rövid időre le kell 
vennie a maszkot. Arafat egyébként 
azt tanácsolta, hogy mindenki vi-
gyen magával saját maszkot, amikor 
szavazni megy. Egyúttal fi gyelmez-
tetett: aki nem akar maszkot viselni, 
az várhatóan nem szavazhat majd. 
Ludovic Orban miniszterelnök azt is 
pontosította, hogy a mozgóurnákat 
először a nem koronavírusos bete-
gekhez vigyék majd ki, ezt követően 
a karanténban lévő fertőzésgyanús 
személyekhez, majd a fertőzöttek-
hez. Raed Arafat egyúttal egy további 

lazítást is bejelentett: a tiltott tevé-
kenységek köréből kivonták a közvet-
len testi kontaktussal járó sportokat. 
Legalább 15 napig ugyanakkor még 
nem nyitják meg a strandok és well-
nessközpontok beltéri medencéit. 
A veszélyhelyzet meghosszabbítá-
sáról szóló határozatot eredetileg 
csütörtöki ülésén fogadta volna el a 
kormány, de a döntést el kellett ha-
lasztani, mivel a rendelet tervezete 
addig nem kapta meg a Törvényho-
zási Tanács jóváhagyását.

A választások is a rendkívüli 
jogrend hatálya alatt zajlanak. 
Szigorú előírások
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Könyvbemutató- 
sorozat
Mától csütörtökig tartó könyv-
bemutató-sorozatra hívja az ér-
deklődőket a székelyudvarhelyi 
Haáz Rezső Múzeum a Haber-
stumpf-villa udvarára, felka-
rolva ezáltal az Élő Székelyföld 
Egyesület kezdeményezését. 
Ma 18 órától a Székelyföld című 
folyóirat főszerkesztőjével, Zsi-
dó Ferenccel lehet találkozni, és 
ismertetik a Székely Könyvtár 
frissen megjelent köteteit, azaz 
Székely János Három dráma, 
Egyed Péter Válogatott versek, 
Magyari Lajos Válogatott 
versek, Tamási Áron Jégtörő 
Mátyás, valamint Panigay 
Róbert Válogatott novellák című 
könyveit. Nagyálmos Ildikó este 
hét órától beszél Papírtáj című 
kötetéről. Holnap délután öt 
órától bemutatkozik a Hargita 
Népe szerkesztősége, majd 
Sashalmi Fekete Tamás bepil-
lantást nyújt a Székelyek a ke-
leti végeken című kiadványba. 
Csütörtökön délután öt órától 
Simó Márton beszél Gerzson 
szép délutánja című regényé-
ről, Sebestyén Péter Kisker-
temben rozmaringot ültettem 
című kötetét mutatja be. A 
szervezők maszkviselésre és 
az egyéb járványügyi intézke-
dések betartására szólítják fel 
az érdeklődőket.

Zeng a lélek, zeng 
a szó – új bemutató
A Hargita Nemzeti Székely Népi 
Együttes egy új folklórműsor-
ral készült a néptánc, népzene 
kedvelőinek, Zeng a lélek, 
zeng a szó... címmel. A műsor 
a ma embere számára már 
idegenként, távoliként tűnő 
életpillanatokból, érzésekből, 
merít – sorozás, katonavacso-
ra és, mint fő indok, a háború 
és az abból való reményteljes 
visszatérés. Az előadásban 
szilágysági, tövisháti, bogdán-
di, buzai ritka, ördöngösfü-
zesi ritka, karikázó, sóvidéki, 
pál pataki és felcsíki táncokat 
is bemutatnak az együttes 
tagjai. A bemutató szeptem-
ber 21-én, hétfőn 19 órától 
lesz Csíkszeredában, a Városi 
Művelődési Házban. Diákok-
nak, nyugdíjasoknak, illetve tíz 
főnél nagyobb csoportoknak 
kedvezményes árú belépőket 
is biztosítanak, ezek a Csíki 
Mozi jegypénztárában, illetve 
az előadás előtt egy órával 
a Városi Művelődési Házban 
vásárolhatók meg. Online 
jegyfoglalás: bilete.ro.

• RÖVIDEN 

Megrongálódott Marosvásár-
helyen a Holokauszt-emlék-

mű, Izsák Márton szoborcsoportja 
a Kossuth Lajos és az Arany János 
utca találkozásánál lévő parkban. 
A zsidó hitközségnél megtudtuk, 

vasárnap fedezték fel, hogy 
a talapzat egyik oldalán a 
márványlapok a földre es-
tek és eltörtek. Dub László 
hitközségi elnök szerint 
nem vandalizmus történt, 
hanem a hőtágulás miatt 

megrepedeztek a lapok és 
leestek. Az eset kapcsán Dub László 
megtette a szükséges intézkedése-
ket, jelezte a történteket a nyomozó 
hatóságoknak. A rendőrök kiszáll-

tak, jegyzőkönyvbe vették a látot-
takat, hogy elkezdhessék a nyomo-
zást. A Maros megyei rendőrség 

bűnüldöző osztályán a Székelyhon 
érdeklődésére elmondták, valóban 
megsérült az emlékmű talapzata, 

mintát vettek, és megkezdték a nyo-
mozást az ügyben. Ahogy a sajtószó-
vivő elmondta, úgy tűnik, valóban a 
hőingadozás miatt repedezett meg 
és hullott le a márványlap a talap-
zatról. A nyomozást természetesen 
nem zárták le, amennyiben mégis 
idegenkezűség történt, feljelentést 
tesznek ismeretlen elkövető ellen. 
Hétfő dél előttre a törmeléket eltaka-
rították, illetve a márványlap talap-
zaton maradt darabjait is eltávolítot-
ták. (Antal Erika)

Megrongálódott a Holokauszt-emlékmű talapzata

Izsák Márton szoborcsoportjának 
a talapzata sérült meg 
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