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MEGBIRKÓZTAK A KARANTÉNNAL, A „BEZÁRT” LAKÓKKAL A MENEDÉKHELYEK

Járványidőben is helytálltak 
az erdélyi hajléktalanszállók

A világjárvány miatt több mint egy éve életünk nagy részét az otthon biz-
tonságában töltjük: voltak hetek, hónapok, amikor nem is volt más válasz-
tásunk, muszáj volt otthon maradni. De hol húzták meg magukat azok, 
akiknek nem volt, nincs otthonuk? Négy erdélyi hajléktalanszállót keres-
tünk meg, hogy megtudjuk, mi történt lakóikkal ebben az időszakban. 
Gyergyószentmiklóson, Marosvásárhelyen, Sepsiszentgyörgyön és Széke-
lyudvarhelyen sem volt könnyű a karanténidőszak, de a bezártság ideje 
alatt is helytálltak. Nagyrészt megúszták a tömeges fertőzéseket, kivéve a 
marosvásárhelyi menedékhelyet, ahol éppen a napokban csaknem tucatnyi 
koronavírusos megbetegedést jegyeztek.

Menedékhely, ellátás járványhelyzetben is. Viszontagságos időszakon vannak túl az erdélyi hajléktalanszállók, de teljesítették küldetésüket

Vádaskodik a 
leváltott Voiculescu
Vagdalkozásba torkollt a Vlad Voi-
culescu egészségügyi miniszter me-
nesztése miatt kirobbant kormány-
válság. A leváltott tárcavezető azzal 
vádolta meg a pártjával, az USR–
PLUS-szal koalícióban kormányzó 
liberálisokat, hogy hamis adatokat 
közölnek a koronavírus-járvány 
kapcsán. Florin Cîţu miniszterelnök 
nem kívánt reagálni a vádaskodá-
sokra.  5.»

Magyar hősi temető
létesülhet Aradon
Úgy tűnik, többéves huzavona 
után megtalálták a román és a 
magyar hatóságok a csaknem hat 
évvel ezelőtt Kolozsváron kihan-
tolt mintegy kilencven honvéd 
földi maradványainak végső 
nyughelyét. A magyar Hadtörté-
neti Intézet és a Román Hősök 
Kultuszát Ápoló Hivatal képviselői 
Aradon tárgyaltak a helyi ható-
ságokkal egy magyar hősi temető 
létrehozásáról. 3.»

Felminősítés
politikai csörtével
Negatívról stabilra javította Ro-
mánia államadós-besorolásának 
kilátásait a Standard and Poor’s 
nemzetközi hitelminősítő, és meg-
erősítette „BBB mínusz/A-3” szintű, 
befektetési ajánlású besorolását. 
Florin Cîţu miniszterelnök szom-
baton hangsúlyozta, ez megerősíti, 
hogy az általa vezetett kabinet 
helyes döntéseket hozott. A PSD 
szerint a kormánynak nincs oka 
dicsekvésre.  4.»

Gőzerővel készül
az István, a király
Erdélyi színészek, énekesek lépnek 
fel az augusztus 20-ra tervezett 
István, a király című rockoperá-
ban, amelyet Sepsiszentgyörgyön 
visznek színre. A nagyprodukció 
újabb szereplői mutatkoztak be. 
A legendás rockoperát a tervek 
szerint a Sepsi Arénában négy 
alkalommal játsszák, így dupla, 
esetenként tripla szereposztással 
készülnek. 12.»

 » Nagyon ve-
gyes, változatos 
volt a karanténba 
kényszerültek 
közössége: 
voltak köztük 
volt elítéltek, a 
társadalomba 
integrálódni kép-
telen személyek, 
rendszeres alko-
holfogyasztók.
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Erdély-szerte ismét gondot okoznak
a településekre bejáró medvék

2.»

Rákóczi-díjat kaptak a vásárhelyi
katolikus iskola „harcosai”  3.» Búcsú Törőcsik Maritól:

„ő volt a közös bennünk” 9.»
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