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Akadémikusok tiltakoznak
a plagizálóknak kedvező javaslat ellen
Nyílt levéllel fordult Klaus Iohannis 
államfőhöz az akadémiai és civil szféra 
képviselőinek egy csoportja, amelyben 
arra hívják fel a fi gyelmet, hogy az Egye-
temi Címeket és Okleveleket Tanúsító 
Országos Tanács (CNATDCU) megszerve-
zésére és működésére vonatkozó szabály-
zatot módosító tervezete és különösen 
a plágiumgyanús ügyek elbírálásának 
javasolt metodológiája valójában a 
plagizálók felmentésének burkolt for-
mája, és az akadémiai csalást bátorítja. 
A levelet 13 civil szervezet képviselői, 
valamint több mint 160, Romániában és 
külföldön tevékenykedő egyetemi tanár 
és kutató írta alá. Arra kérték az elnököt, 
foglaljon állást Sorin Cîmpeanu oktatási 
miniszternek a CNATDCU szabályzatát 
módosító törvénytervezetéről, amely 
szerintük törvényes kibúvókat teremte-
ne a plagizálók számára a plágiumvád 
elkerülésére, valamint megnehezítené 
vagy éppen ellehetetlenítené a plágium 
tényének megállapítását. Többek közt azt 
kifogásolják, hogy a plágiumra vonatko-
zó feljelentések elbírálásának folyama-
tából kizárnák a Felsőoktatás, Kutatás, 
Fejlesztés és Innováció Finanszírozásáért 
Felelős Végrehajtó Egységet (UEFISCDI), 
és egy új intézményt, a CNATDCU titkár-
ságát bíznák meg a doktori értekezésekre 
vonatkozó panaszok befogadhatóságá-
nak elbírálásával. Ezenkívül a feljelen-
tésnek egy további rostán, az oktatási mi-
nisztérium jogi igazgatóságának szűrőjén 
is át kellene mennie, mielőtt egyáltalán 
elbírálásra kerülne.

Mérséklődött júniusban
a munkanélküliségi ráta
Júniusban 0,3 százalékponttal, 5,2 száza-
lékra csökkent a román munkanélküli-
ségi ráta az előző hónaphoz mérten – kö-
zölte az országos statisztikai intézet. A 15 
és 74 évesek körében a munkanélküliek 
számát 425 ezerre becsülte a statisztikai 
intézet, ami 24 ezer fős csökkenést jelent 
az előző hónapban jegyzett 449 ezer 
munkanélkülihez mérten. A 25 és 74 éve-
sek körében 4,2 százalék volt az arány, ők 
tették ki a munkanélküliek 77 százalékát. 
2020 januárjában történelmi mélyponton 
volt a munkanélküliség, 333 412 állásta-
lant (3,6 százalék) jegyeztek, év végén 
számuk elérte a 467 695-öt (5,2 százalék), 
majd idén januárban 490 ezer fölé (5,9 
százalék) emelkedett, azóta folyamato-
san csökken. A munkanélküliségi ráta 
májusban 5,5 százalékra mérséklődött az 
előző hónapban jegyzett 5,7 százalékról.

TÖRÖKORSZÁGBAN HALÁLOS ÁLDOZATOKAT IS KÖVETELTEK A GYORSAN TERJEDŐ TŰZESETEK

Erdőtüzek pusztítanak Európa-szerte

Több mint nyolcszáz kisebb-na-
gyobb tűzesethez riasztották a 
tűzoltókat az elmúlt hétvégén 
Olaszországban. Eközben a román 
állampolgárok által is kedvelt nya-
ralóhelyen, a török riviérán a tűzol-
tók immár ötödik napja küzdenek 
az erdő- és bozóttüzekkel, amelyek 
halálos áldozatokat is követeltek.
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A török hatóságok őrizetbe vettek 
egy embert, akit erdőtüzet okozó 
gyújtogatással gyanúsítanak – je-

lentette be Recep Tayyip Erdoğan elnök 
szombaton Marmaris városában tartott 
sajtótájékoztatóján. Erdoğan szerint az 
őrizetbe vett illetőt a Milas városánál 
keletkezett erdőtűzzel hozzák össze-
függésbe. Az államfő hangsúlyozta, „a 
kötelességünk megtalálni azokat, akik 
felgyújtják erdeinket”. Az erdőtüzek szer-
dán kezdődtek a török riviéra gyöngysze-

métől, Antalya üdülővárostól 75 kilomé-
terre keletre fekvő Manavgat városánál. 
Csütörtökre már tucatnyi térségbeli tar-
tományban, így az üdülőövezetben fek-
vő tengerparti Aydinban és Muglában is 
lángra kapott a növényzet, turisták soka-
ságát kellett csónakokkal kimenekíteni a 
szállodákból, több ezer embernek kellett 
elhagynia otthonát. A lángoló növényzet 
miatt haszon- és vadállatok egyaránt el-
pusztultak, jókora termőterületek per-
zselődtek fel. Egyes településeken meg-
szűnt az áramszolgáltatás.

Szombaton újabb tűzgóc keletkezett 
a népszerű égei-tengeri Bodrum üdülő-
város környéki hegyvidéken, a tűzoltók 
megpróbálják megfékezni a lángokat, 
még mielőtt elérnék a lakott területe-
ket. Műholdfelvételeken látszik, hogy az 
Antalya és Mersin tartományokban égő 
növényzet füstje elérte a tőlük 150 kilo-
méterre fekvő Ciprust. Szakértők eleinte 
a nagy hőséggel, illetve a lángokat szító 
erős széllel hozták összefüggésbe a tűz 
gyors terjedését, de a pénteki híradások 
már arról szóltak, hogy a tűzesetekkel 

összefüggésben három embert őrizetbe 
vettek.  A hatóságok nem zárták ki, hogy 
a szakadár Kurdisztáni Munkáspárt 
gyújtogatásai és szabotázsakciói miatt 
pusztítanak heves erdőtüzek a térség-
ben. Bekir Pakdemirli mezőgazdasági 
és erdészeti miniszter szombati tájékoz-
tatása szerint szerda óta 101 tűzfészek 
keletkezett, és közülük 91-ben sikerült 
megfékezni a lángokat. Jelenleg még 
Antalya, Mersin, Mugla és Usak tarto-
mányokban ég a növényzet. Erdoğan 
ígéretet tett, hogy minden megrongá-
lódott házat újjáépítenek, és a károkat 
megtérítik. A tűzvész halálos áldozata-
inak száma hatra emelkedett, miután 
szombaton két tűzoltó vesztette életét 
Manavgat térségében.

Olaszországban, Görögországban és 
Finnországban is problémát okoznak az 
évtizedek óta nem látott erdőtüzek, or-
szágonként több száz alkalommal riasz-
tották a hétvégén a tűzoltókat, az embe-
reket pedig sorra evakuálják az érintett 
területekről. Görögországban már szá-
mos ház leégett, és többeket szállítottak 
kórházba légzési problémákkal. Itáliá-
ban szintén súlyos a helyzet, a helyie-
ket és a turistákat is sorra evakuálják az 
érintett területekről. A katasztrófa elérte 
az olasz Cuglieri falut is, ahol a lángok 
martalékává vált Pátriárka, egy több ezer 
évesre tehető, 16,5 méter magas vadolaj-
fa is, fajának egyik utolsó képviselője. 
Szicíliában 250 alkalommal, Puglia, 
Calabria és Campania tartományokban 
összesen kétszázszor kellett kivonulniuk 
a tűzoltóknak. A hatóságok 150 embert 
evakuáltak Catania környékén, akiknek 
a lakóhelyét veszélyeztették a lángok; 
az oltást, amit több helyen helikopterről 
végeznek, az erős szél hátráltatja. Finn-
országban pedig az elmúlt fél évszázad 
legsúlyosabb erdőtüze pusztít: több nap-
ja ég az erdő az ország északnyugati ré-
szén, ami a szokatlanul száraz és meleg 
nyárral hozható összefüggésbe. Szerte az 
országból küldtek tűzoltókat a Helsin-
kitől ötszáz kilométerre északra fekvő 
Kalajoki folyó völgyébe, ahol 250 tűzoltó 
és katona, illetve négy helikopter oltja a 
lángokat. Az erős szél táplálja a tüzet, a 
lángok az egyik fakoronáról terjednek át 
a másikra. Mintegy háromszáz hektáron 
ég az erdő, ennél nagyobb tűzvész csak 
51 évvel ezelőtt volt a térségben.

Törökországban három embert őrizetbe vettek a tűzesetekkel összefüggésben

Heves vitát váltott ki a Covid-védettséget igazoló dokumentum használata
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Ú jabb tüntetések voltak szombat este 
Franciaországban a közeljövőben be-

vezetendő Covid-igazolás ellen, ország-
szerte összesen több mint 200 ezren vo-
nultak fel az AP hírügynökség becslése 
szerint. Párizsban ismét erőszakossá fajult 
a demonstráció, a tüntetők összecsaptak a 
rendőrökkel. Az újabb erőszakra számítva, 
a rendőrség háromezer emberét vetette 
be szombaton a főváros utcáin. A tünte-
tők számát Párizsban több mint 14 ezerre 
becsülte az AP. Többségük békés volt, de 
több helyen is történtek összecsapások, 
gyújtogatások. A hatóságok arról számol-
tak be, hogy három rendőr megsebesült.

Ez már a harmadik egymást követő szom-
bat tüntetésekkel az igazolvány ellen. Az 
elmúlt két demonstráción is voltak össze-

tűzések a rendőrökkel. A francia parlament 
által a közelmúltban elfogadott törvény ér-
telmében augusztus 9-től a koronavírussal 
szembeni védettséget igazoló dokumentu-
mot (oltási igazolás vagy a 48 óránál nem 
régebbi negatív teszt) kötelező bemutatni a 
legalább ötven főt fogadó nyilvános helye-
ken, így a vendéglátóhelyeken, beleértve a 
teraszokat is, a vonatokon, a kórházakban, 
a vásárokban. Jóllehet az egészségügyi és a 
szociális dolgozók, valamint a tűzoltók ol-
tási kötelezettségéről konszenzus alakult ki 
a társadalomban, a koronavírussal szembe-
ni védettséget igazoló dokumentum hasz-
nálatának kiterjesztése és a kiróható súlyos 
büntetések heves vitát váltottak ki. Felmé-
rések szerint a társadalom nagyobb része az 
igazolvány és a súlyos büntetések intézmé-
nyét is támogatja, de a nem elhanyagolható 
kisebbség hevesen ellenzi.

Rendőrökre támadtak a Covid-igazolás ellen tüntetők Párizsban




