
„Vállald fel 
egy gyerek életre
szóló élményét”
Idén immár 13. alkalommal szervez in-
gyenes táboroztatást a marosvásárhe-
lyi Solidaris Egyesület azoknak a
gyerekeknek, akiknek a vakációban
nincs lehetőségük kirándulni, nyaralni
menni. 
____________4.
Erdélyben nőtt a
kereseti különbség
a régiók között
Romániában 2021 márciusában az or-
szágos egy főre jutó nettó átlagkere-
set 3547 lej volt, mely a 2020 azonos
hónapjához képest 7,7%-os növeke-
dést mutat az ugyanebben az időszak-
ban megfigyelt 3,1%-os pénzromlás
mellett. 
____________6.
Lakótelepi 
dilemmák
A számtalan lakótelepi probléma közül
ezúttal a kiskorúaknak bejelentett sze-
mélyként való kötelezettségét, vala-
mint a lépcsőházfelelős önkéntes
alapon végzett tevékenységét próbál-
tuk tisztázni.
____________8.

2021. június 16., szerda
LXXIII. évfolyam 
135. (20811.) sz. 
Ára: 3 lej 
(előfizetőknek 1,43 lej) 

Július első napjaiban ismét benépesül a szovátai Sán-
dor-villa. A fürdőtelepen a tavalyi kényszerszünet
után újra bemutatkozhatnak és tanulhatnak 
diákok és egyetemi hallgatók, és az érdeklődő közön-

ség számára is lesz szórakozási lehetőség. Mindez 
ingyen.

(Folytatás az 5. oldalon)

Tíz napra benépesül a fürdőtelepi Sándor-villa Fotó: Gligor Róbert László

A kampánytól a valóságig
Arról többször írtunk, hogy finoman szólva zavaros a kormány gaz-

dasági válságkezelő programja. Ezt most már hivatalosan is beismer-
ték azzal, hogy megszüntették a beruházások élénkítésére kiírt
programot, amelyre a tavalyi választási kampányban félmilliárd eurót
ígértek, és a pénzt átirányították egy másik támogatási programra,
amely eleve fedezet nélkül volt elindítva.

Hogy a félmilliárdos beruházástámogatási program inkább volt
kampányszólam, mint valós támogatási szándék, az már februárban
derengett, amikor az új gazdasági miniszter leállította, és bírálta is az
elődje által beindított kezdeményezést. Szó se róla, a vállalkozói szféra
sem volt elájulva tőle, mert voltak benne kifogásolható kritériumok,
de ettől még közel harmincezer cég áldozott időt, pénzt és energiát a
pályázata összeállítására. Szóval a télutón azt mondta a miniszter,
hogy átdolgozzák és újraindítják a programot. Azóta, mint mifelénk
megszokott, semmi érdemleges nem történt. A múlt heti kormányülésig,
amikor bejelentették, hogy megszüntetik az egészet, s a pénzkeretet át-
irányítják a szintén cégek számára, de forgótőke-támogatásra irányuló
programra. Ez utóbbit lényegében keret nélkül indították el, és ennek
megfelelően, amióta működik, csigalassúsággal fizetik az igényléseket.
A hírek szerint a most ebbe átvitt félmilliárd euró sem lesz elég minden
pályázatra.

Benedek István

(Folytatás a 3. oldalon)

Rengeteg hasznosat tanulhatnak Szovátán

Visszatér a kultúra 
a fürdőtelepre

Gligor Róbert László



Sütő Andrásra emlékeznek
Sütő András születési évfordulóján, június 17-én, csü-
törtökön 17 órától az írónak a marosvásárhelyi refor-
mátus temetőben levő sírján koszorút helyeznek el az
emlékezők. Aznap 18 órától a vár Szűcsök bástyájában
a Sütő András Baráti Egyesület és a Marx József Fo-
tóklub megnyitja Képek Sütő András világából című ki-
állítását. A kiállítás anyagát marosvásárhelyi
fotóművészek képeiből állították össze. Sütő Andrásra
emlékezik és a kiállítást bemutatja Káli Király István és
Ferenczy Miklós. Mezőségi népdalokat énekel Fe-
renczy Attila Levente tanuló. A kiállítás naponta 16-18
óra között látogatható. 

10. Marosvásárhelyi 
Magyar Filmnapok

Hétfőn kezdődött és 20-áig, vasárnapig tart a 10. Ma-
rosvásárhelyi Magyar Filmnapok programsorozata. A
vetítésekre a Művész moziban és a nyári színpadon
kerül sor, illetve a K’Arte szobában is zajlanak rendez-
vények. A programban kisjátékfilmek, dokumentumfil-
mek és nagyjátékfilmek szerepelnek. A részletes
program az esemény Facebook-oldalán tekinthető

meg. Szervezők: a Bukaresti Magyar Kulturális Intézet
és a marosvásárhelyi K’Arte Egyesület, a Bioeel és a
Művész mozi támogatásával.

Az Ariel színház műsora
Az Ariel színház június 15–23. között három előadásra
várja nézőit a Nyomda utcai nagyterembe, illetve a
belső udvarra. A helyek száma korlátozott. Telefonos
foglalás szükséges a 0740-566-454-es számon na-
ponta 9–13 óra között. Belépés maszkkal. Június 16.
szerda, 18 óra: Volt egyszer egy (közönséggel, a nagy-
teremben). Június 18. péntek, 18 óra: A brémai muzsi-
kusok (közönséggel, a nagyteremben). Június 23.
szerda, 10 óra: Csihi-puhi történetek (közönséggel, a
belső udvaron). Június 30-ig interneten érhető el az
Ariel színház jelenleg műsoron levő egyetlen online
előadása: Lázár Ervin: A kisfiú meg az oroszlánok Pus-
kás Győző előadásában. Részletek, online jegyvásár-
lás, videó: https://bit.ly/A_kisfiú

A kék bálna éneke 
Nagy Attila A kék bálna éneke című könyvét mutat-
ják be június 16-án, szerdán 18 órától a marosvá-
sárhelyi Bernády Házban. A Lector Kiadó szervezte
rendezvényen a kötetet Kovács András Ferenc is-
merteti. 

IDŐJÁRÁS
Változó idő
Hőmérséklet:

max. 26 0C
min. 120C

Ma JUSZTIN, 
holnap LAURA és ALIDA
napja.
LAURA: latin eredetű, a Lauren-
tius férfinév női párjának, a Lau-
renciának a rövidülése. Azonban
lehet a latin laurus szó szárma-
zéka is, melynek jelentése ba-
bérfa, babérkoszorú.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2021. június 15.

1 EUR 4,9243
1 USD 4,0623

100 HUF 1,4027
1 g ARANY 243,3369

Oltás a Transilvania Motor Ring 
pályán

Az oltási kampány részeként érdekes kezdeményezéssel
rukkolt elő a Maros Megyei Prefektúra, a Maros Megyei Ta-
náccsal, a Transilvania Motor Ringgel, valamint a Romániai
Sportautó-szövetséggel közösen. Június 17–18-án 10 és
18 óra között mobil oltópont lesz a csergedi motorsportpá-
lyán, és akik ott beoltatják magukat a Johnson & Johnson
vakcinával, azokat a romániai bajnokságok legismertebb
autóversenyzői elviszik egy körre a versenypályára.

Transylvanian Symphonic Tales 
Koszorus Krisztina (Koszika) és a The HotShots együttes
Transylvanian Symphonic Tales című, rendkívüli szimfoni-
kus hangversenyének ad otthont a Kultúrpalota nagyterme
június 17-én, csütörtökön 19 órától. Vezényel Vaughin Ro-
berts, énekel Koszorus Krisztina, gitáron játszik Szász
Csaba, továbbá fellép a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia
szimfonikus zenekara. 

Színházi este 
200 éves Arany-szövegekből

A Spectrum Színház újabb bemutatóját láthatja a közönség
június 18-án, pénteken este 7 órától a színház marosvásár-
helyi főtéri székházában. Az Arany János cilindere című
színpadi játék nem hagyományos dramaturgiára épül,
hanem a szövegek párbeszédéről szól. Bodolay Géza ren-
dező igazi bűvészként varázsolja elő a cilinderből és nyújtja
felénk a 200 év távlatából is érvényes Arany János-i üze-
netet: „Ne csüggedjetek, a látszat csal: a Világ alapvetően
összes bajával együtt is: vidám”. A produkció időtartama egy
óra. A belépő egységes ára 20 lej. Jegyvásárlás a helyszí-
nen előadás előtt. Helyfoglalás: 0744-301-875.

Tájfutó verseny gyerekeknek 
Június 21-én, hétfőn 10 órától az Orienter klubbal közösen
iskolásoknak tájfutó versenyt szerveznek a marosvásárhelyi
állatkert mellett, mintegy 80 résztvevővel. Az esemény a
Tájfutás az iskolában, a Bethlen Gábor Alap által finanszí-
rozott projekt része, amelyet 2019-ben indítottak el, és öt
iskola, mintegy 12 osztályközösség vett részt benne. 

Ingyenes tanfolyamok hátrányos
helyzetűeknek 

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal szociális osztálya
a Maros Megyei Munkaügyi Hivatallal (AJOFM) június végén
több ingyenes szakképző tanfolyamot indít Marosvásárhe-
lyen élő hátrányos helyzetűeknek. Az érdeklődőknek a szo-
ciális igazgatóság munkatársai segítenek a beiratkozásban
és a tanfolyamokon való részvételhez szükséges dokumen-
táció összeállításában. A résztvevőknek legalább 4 osztályos
végzettséggel kell rendelkezniük. A tanfolyamra a beiratkozás-
hoz szükséges a személyazonossági kártya, a születési bizo-
nyítvány, a házasságlevél/válási dokumentum (esetenként), a
végzettséget igazoló iratok vagy oklevél (eredeti és fénymáso-
lat). Részletek a 0365-430-859-es telefonszámon, 125-ös mel-
lék, illetve a szociális igazgatóság székhelyén – Dózsa György
utca 9. szám, 3. emelet, 91-es iroda.

Hírszerkesztő: Kaáli Nagy Botond

16., szerda
A Nap kel 

5 óra 29 perckor, 
lenyugszik 

21 óra 17 perckor. 
Az év 167. napja, 

hátravan 198 nap.

Megyei hírek

Fotó: Vajda György 

RENDEZVÉNYEK

Bár a kivitelező cég azt ígérte a Szászrégeni Pol-
gármesteri Hivatal illetékeseinek, hogy 2019
szeptemberére befejezi a korábbi nagypiacon a
csarnok építését, 2021 júniusában sem nyithat-
ták meg a létesítményt. 

Márk Endre polgármester elmondta, valójában az építés
99%-ban elkészült, az utolsó simításokat végzik. A csarnok
körüli parkolóhelyek kiépítése is folyamatban van. Ez
utóbbit a polgármesteri hivatal saját beruházásból végzi.
A terület kialakítása, lekövezése mellett a közműhálózatot
is létre kellett hozni. Ezzel is hamarosan meglesznek. Je-
lenleg nem adják át, mert a gáz- és a villamosenergia-ellátó

vállalattól várják az engedélyeket, a fővezetéket ugyanis
csupán a gázvállalat kötheti be, mivel azonban erre nincs
költségvetési keret, a cég leállt a munkával. Bár a polgár-
mesteri hivatal felajánlotta, hogy fedezi a munkálatok ér-
tékét, és utólag visszakapja a beruházott összeget, erre nem
érkezett válasz. 

Mint ismeretes, a munkálatokat az Országos Beru-
házási Alap (CNI) finanszírozta 11,8 millió lej érték-
ben, a polgármesteri hivatal önrésze 2,8 millió lej
volt, amiből a környék közművesítését finanszírozták.
A jelek szerint még várni kell a csarnok átadására.
(vagy)

Még mindig húzódik 
a szászrégeni piaccsarnok átadása 

   2 NÉPÚJSÁG _______________________________________________ HÍREK – TUDÓSÍTÁSOK ________________________________________ 2021. június 16., szerda

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

hónapra a Népújság szerkesztőségében: 
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám, 

2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, naponta 9-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.  

Tel. 0742-828-647



Klaus Iohannis államfő meghívta Romániába Joe
Biden amerikai elnököt.

A brüsszeli NATO-csúcs után adott nyilatkozatában a
román államfő azt mondta, meghívta Romániába amerikai hi-
vatali kollégáját, hogy folytassák a beszélgetést, amelyet
2015-ben kezdtek el, amikor Joe Biden az Egyesült Államok
alelnökeként látogatott az országba.

Iohannis arról számolt be, hogy két beszélgetése is volt
Biden elnökkel a NATO-csúcs alkalmából. „Az első rögtön
az elején volt, amikor Duda elnök és én üdvözöltük Biden el-
nököt, és kifejeztük köszönetünket a B9-es csúcstalálkozón
való jelenlétéért. Nagyon tartalmas beszédet mondott. És nyil-
ván meg akartunk bizonyosodni arról, hogy továbbra is na-
gyon erős a stratégiai partnerségünk, és hogy az Egyesült

Államok mint stratégiai partner teljes figyelmét élvezzük a
keleti parton. Biden elnök úr biztosított minket arról, hogy na-
gyon elkötelezett Románia és Lengyelország támogatása és a
kapcsolat javítása mellett” – jelentette ki az államfő.

Mint elmondta, az amerikai elnök Romániába való invitá-
lása a második beszélgetés során történt. „Meghívtam Romá-
niába. Mondtam neki, hogy szeretném folytatni a 2015-ben
megkezdett beszélgetést. Akkor találkoztunk először, akkor
még Biden alelnök volt. Nagyon szeretném megerősíteni a
Románia és az Egyesült Államok közötti stratégiai partnersé-
get. Teljesen egyetértett abban, hogy próbáljunk megszervezni
egy ilyen találkozót, és ismételten biztosított arról, hogy el-
kötelezetten támogatja ezt a partnerséget” – tette hozzá Iohan-
nis. (Agerpres)

Még egy jól dolgozó kormánnyal is megeshet, hogy
elszámolja magát, s menet közben át kell szabnia a dol-
gokat, hogy jusson mindenre valamennyi a rendelke-
zésre álló forrásaiból. Az olyan csapnivalók, amilyenek
nálunk váltogatják egymást, azok mondanak nagyokat,
s aztán kapkodnak fejetlenül. 

A jelek világosan arra mutatnak, hogy a baj nem a
pénzzel van, hanem az ésszel. Mert időközben a pénz-
ügyminisztérium közvitára bocsátott egy tervezetet,
amely szerint 750 millió euróval támogatnának olyan
külföldi beruházókat, akik legalább százmillió euró ér-
tékű befektetést hoznának az országba. Innen látszik,
hogy itt olyanok hoznak döntéseket, akik a valós élet-
ben, a versenyszférában nem sokat tettek le az asztalra,
mert akkor fel kéne tudniuk mérni, hogy a már meglevő
és itt dolgozó cégek beruházásainak támogatásával sok-
kal hamarabb lehetne eredményt felmutatni, mintha kül-
földieket próbálnak idecsábítani. Az sem rossz ötlet, de
ahhoz elengedhetetlen lenne az is, hogy bizalomger-
jesztő képet mutassanak a potenciális befektetőknek az
országról és a lehetőségekről. Mert látva ezt a fejetlen
kormányzati kapkodást, nem valószínű, hogy a mágná-
sok egymás sarkát taposnák a határon.
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(Folytatás az 1. oldalról)

A kampánytól 
a valóságig

Iohannis államfő meghívta Romániába 
Joe Bident Első- és másodfokú 

árvízkészültség 15 megyében
Másodfokú (narancssárga) árvízriasztást adtak ki
kedden a hidrológusok Suceava, Neamţ, Iaşi, Boto-
şani, Vaslui, Bákó, Hargita, Kovászna, Vrancea,
Buzău, Brăila, Galac, Prahova, Tulcea és Konstanca
megyei folyókra, ami csütörtök délig érvényes.
Ugyanakkor kedd déltől csütörtök éjfélig elsőfokú ár-
vízriasztás érvényes számos folyó vízgyűjtő meden-
céjében, köztük a Maros felső folyásán és
mellékfolyóin (Hargita, Maros és Beszterce-Naszód
megye), a Kis-Küküllő és a Nagy-Küküllő felső folyá-
sán, valamint középső és alsó folyásának mellékfo-
lyóin (Hargita, Maros, Brassó, Szeben és Fehér
megye) is. Az Országos Meteorológiai Szolgálat ked-
den tizenhat megyére sárga, tizenkettőre narancs-
sárga riasztást adott ki a várható nagy mennyiségű
eső és a megerősödő szél miatt. (Agerpres)

A hideg időszak beálltakor újabb
fertőzéshullám kezdődhet

Cselekvési tervet készülnek kidolgozni a hatóságok
A város beoltja a vidéket elnevezésű projekt gyakor-
latba ültetésére – nyilatkozta kedden Valeriu 
Gheorghiţă, az oltáskampány vezetője. A katonaor-
vos azt mondta, fontos, hogy július végére a lakosság
tájékoztatását, illetve immunizálását végző csapatok
az ország mind a 2862 községében napi szinten
jelen legyenek, ugyanis az ősz beálltakor újabb meg-
betegedési hullám ütheti fel a fejét. Gheorghiţă be-
számolója szerint egyes megyékben már a
települések 70-80 százalékába eljutottak a mobil ol-
tócsapatok, más megyékben viszont ez az arány alig
10%-15%. A vidék beoltásának megszervezésére
tehát összehangoltabb cselekvésre van szükség,
amelynek tervét a vaccinare-covid.gov.ro platformon
is közzéteszik. (Agerpres)

Elutasították a miniszter ellen
benyújtott egyszerű indítványt

Elutasította kedden a képviselőház a Cristian Ghinea
európai projektekért felelős miniszter ellen benyújtott
egyszerű indítványt. A Szociáldemokrata Párt (PSD)
által kezdeményezett indítvány elfogadása mellett
143-an, ellene 171-en szavaztak, egy törvényhozó
tartózkodott. A 82 szociáldemokrata törvényhozó által
aláírt, a Cristian Ghinea – a nullától a szakadékig
című egyszerű indítványt hétfőn vitatta meg az alsó-
ház. (Agerpres)

Megvonta a bizalmat a nép
ügyvédjétől a parlament

Elutasította Renate Weber ombudsman tevékenységi
beszámolóját kedden a parlament együttes ülése,
megvonva a bizalmat a nép ügyvédjének nevezett
alapjogi biztostól. A kormánykoalíció értelmezése
szerint a döntés a tisztségviselő visszahívását jelenti.
Weber és az ellenzék ezt nem ismeri el, azt is alkot-
mányellenesnek tartja, hogy a parlament egyáltalán
szavazott a tevékenységi beszámolóról. Webernek
azt vetette a szemére a kormánykoalíció, hogy félre-
értelmezte hatáskörét, a hatósági visszaélések lelep-
lezése helyett a járványügyi intézkedések
hátráltatásával igyekezett médiafigyelmet szerezni.
Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes korábban
azt valószínűsítette, hogy a parlament szeptember-
ben választja meg Weber utódját. (MTI)

Ország – világ

Kreml: az orosz–amerikai csúcsnak elő kellene 
mozdítania a megértést néhány kérdésben

Az eredetileg tervezett jövő hétfői időponthoz ké-
pest négy héttel későbbre, július 19-re halasztotta
a brit kormány a koronavírus-járvány megfékezé-
sére elrendelt korlátozások teljes körű feloldását a
delta nevű vírusvariáns terjedése miatt – jelentette
be hétfő este Boris Johnson brit miniszterelnök.

Johnson a Downing Streeten tartott sajtótájékoztatóján
hangsúlyozta: a rendelkezésre álló tudományos adatok alapján
bízik abban, hogy nem lesz szükség a még érvényben lévő né-
hány korlátozás feloldásának négy hétnél hosszabb halasztá-
sára. Kijelentette ugyanakkor: ez a plusz időszak szükséges
ahhoz, hogy minél többen részesüljenek a koronavírus elleni
oltásban, különösen a fiatalabb korosztály tagjai közül, akik-
nek a körében gyorsabban terjed az először Indiában azono-
sított delta vírusvariáns. Hozzátette: a kormány naponta

vizsgálja a helyzetet, és ha két hét múlva úgy találja, hogy a
kockázat csökkent, akkor fenntartja a lehetőséget a július 19-
nél két héttel korábbi, július 5-i teljes nyitásra.

A brit kormányfő kiemelte ugyanakkor: egyértelmű, hogy
a koronavírus elleni oltások hatékonyak, és az oltási kampány
puszta kiterjedésének köszönhetően az ország most összeha-
sonlíthatatlanul jobb helyzetben van, mint a korábbi fertőzési
hullámok idején. Az oltások ugyanis nagymértékben csökken-
tik a vírus terjedését, és két oltási dózis nagyon magas szintű
védelmet nyújt a súlyos betegség kialakulása, illetve a Covid–
19 betegségből eredő halálozás ellen.

Több millióan azonban még nem részesültek az oltásban,
különösen a fiatalabb korosztályban, ezért most „egy kicsit
fel kell engedni a gázpedált” – fogalmazott a brit kormányfő
a korlátozások feloldásának lassítására utalva.

A brit kormány négy héttel elhalasztotta 
a korlátozások teljes feloldását

Az orosz–amerikai kapcsolatok állapota csaknem
kritikus, a két elnök szerdai genfi találkozójának elő
kellene mozdítania a megértést köztük néhány kér-
désben – jelentette ki Jurij Usakov, az orosz elnök
külpolitikai tanácsadója újságíróknak kedden
Moszkvában.

„A találkozó közben az elnökök ha nem is megállapodásra,
de megértésre fognak jutni. Természetesen ez hatással lesz az
orosz–amerikai kapcsolatok alakulására, amelyek mára zsák-
utcába jutottak, és amelyek állapota közel van a válságoshoz,
és ebben az összefüggésben nyilván valamit tenni kell majd”
– mondta Usakov.

Hozzátette, hogy mivel mindkét fél tudja, hogy „szét kell
szedni a beomlásokat” a kétoldalú kapcsolatokban, „praktikus
optimizmussal” tekint a találkozó elé, de nem naggyal. Usa-
kov szerint minden megállapodás, ha egyáltalán sikerül majd
ilyet elérni, kompromisszumos lesz, és hasznára válik majd a
viszonynak.

Usakov a Vlagyimir Putyin orosz és Joe Biden amerikai
elnök szerdán esedékes tárgyalásainak napirendjén szereplő
témakörök között említette meg az amerikai–orosz viszony
állapotát és fejlődési kilátásait, a stratégiai stabilitás, informá-
cióbiztonság, valamint a kiberbűnözés elleni küzdelem, a gaz-
dasági együttműködés, az éghajlat, az Északi-sarkvidék és a
koronavírus elleni küzdelem problémáit. Usakov szerint a
felek „desszertnek” a regionális kérdéseket hagyták meg, köz-
tük a Közel-Kelet, Szíria, Líbia, az iráni atomprogram, az af-
ganisztáni rendezés, a Koreai-félsziget, Hegyi-Karabah és
Ukrajna ügyét.

„Az elnökök bármilyen témát felvethetnek” – válaszolta a
tisztségviselő arra a kérdésre válaszolva, hogy  terítékre kerül-
e Alekszej Navalnij elítélt orosz politikus és Fehéroroszország
kérdése.

Úgy vélekedett, hogy noha a napirendet nem volt nehéz
összeállítani, tartalmilag nagyon nehéz tárgyalások várhatók.
A kétoldalú kapcsolatban megoldatlan kérdésnek nevezte,
hogy az amerikaiak a világ minden részén orosz állampolgá-
rokat „fogdosnak össze”, és a 2014 után bevezetett szankciók
közepette sok indokolatlan lépést tettek az orosz diplomáciai
képviseletek ellen. A történteket a tanácsadó az orosz tulajdon
ellopásának nevezte.

Usakov arra utalt, hogy az Egyesült Államok 2017. szep-
tember 2-án bezáratta a San Franciscó-i orosz főkonzulátust,
valamint a washingtoni kereskedelmi képviseletet és annak
New York-i kirendeltségét. (Az első két ingatlan diplomáciai
mentességet élvező orosz tulajdon, a harmadik bérlemény.) A
történteket Moszkva nyíltan ellenséges lépésként értékelte, és
követelte a vagyontárgyak visszaszolgáltatását. Fél évre rá,
2018. március 26-án Washington bezáratta a seattle-i orosz
főkonzulátust (bérlemény) és a főkonzul rezidenciáját (orosz
tulajdon) is.

Usakov megerősítette, hogy a tárgyalásokat követően a két
elnök a hagyományoktól eltérően nem közösen, hanem külön
tart majd sajtóértekezletet. Megemlítette, hogy az együttes tá-
jékoztatókat a szovjet időktől kezdve az amerikai fél szorgal-
mazta aktívabban.

Elmondta, hogy Putyin szerdán érkezik majd Genfbe, a
Biden által kezdeményezett csúcstalálkozóra, és elutazása
előtt találkozik Guy Parmelin svájci elnökkel is. Usakov a tár-
gyalások menetétől tette függővé azok időtartamát. Elmondta,
hogy a csúcsot fokozott járványvédelmi óvintézkedések mel-
lett fogják megtartani, a küldöttségek tagjai számára kötelező
a PCR-szűrés.

Dmitrij Peszkov elnöki szóvivő keddi tájékoztatása szerint
a tárgyalások mintegy 4-5 órán át fognak tartani, a szüneteket
is beleszámítva. A TASZSZ genfi keltezéssel azt jelentette,
hogy Putyin sajtótájékoztatója helyi idő szerint várhatóan 18
órakor kezdődik majd.

A hírügynökség úgy értesült, hogy a csúcs 13 óra 15 perc-
kor szűkkörű megbeszéléssel kezdődik majd a két elnök és a
két külügyminiszter részvételével. Ezután mintegy háromne-
gyed órával a két küldöttség két, mintegy kétórás fordulóban
ül tárgyalóasztalhoz bővített létszámban.

Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes az Izvesz-
tyija című napilapban kedden megjelent nyilatkozatában nem
zárta ki annak a lehetőségét, hogy a csúcs után a washingtoni
orosz és a moszkvai amerikai nagykövet visszatérjen állomás-
helyére. A két misszióvezető azt követően tért haza konzultá-
cióra, hogy Biden egy márciusi televíziós interjúban igenlően
válaszolt arra a kérdésre, hogy gyilkosnak tartja-e Putyint, és
azt hangoztatta, hogy Moszkvának „meg kell fizetnie” az
amerikai választásokba való beavatkozásáért.

„Feltételezem, hogy az eredmények egyike a vezetők azon
döntése lesz, hogy a nagykövetek visszatérnek, és hozzáfog-
nak az egyetértés vagy a csúcson elérendő megállapodások
megvalósításához. Ez fontos jelzés lenne, hogy egy nehéz ol-
dalt átlapoztak, és valami új kezdődik” – mondta a lapnak a
magas rangú diplomata.

Rjabkov azt mondta, hogy amerikai részről nem tapasztalt
készséget a külképviseletek normális munkájához való vissza-
térésre, ám ha ennek jelét adják, Moszkva nyitott a tárgyalások
haladéktalan elindítására. Kijelentette: az a feltétele Egyesült
Államok eltávolításának az Oroszországgal szemben barát-
ságtalan országok listájáról, hogy Washington felhagy az
orosz ügyekbe való durva beavatkozással.

Kifejezte Moszkva készségét, hogy az Európa Tanács vo-
natkozó egyezménye és a kölcsönösség alapján Oroszország-
ban elítélt amerikai állampolgárokat szolgáltasson ki az
Egyesült Államoknak, de, mint mondta, a névsorban a kém-
kedés címén börtönbe zárt Paul Whelan volt tengerészgyalo-
gos nem szerepel. Peszkov azt mondta, hogy a fogolycsere
konkrétumairól mindaddig, amíg a csúcson szóba nem kerül,
ha szóba kerül, „nem helyénvaló” beszélni. (MTI)



A család jövedelme függvényében
differenciált gyermeknevelési tá-
mogatás bevezetését javasolta a
koalíciós pártok hétfői ülésén Ke-
lemen Hunor.

Az ülést követően az RMDSZ elnöke
rámutatott, a gyermekpénz kapcsán
egyetértés van a koalíciót alkotó pártok
között abban, hogy – amint azt a szená-
tus által első házként már elfogadott ter-
vezet is előírja – legközelebb jövő év
elejétől nő a juttatás összege, 20 száza-
lékkal.

A szövetség ugyanakkor javaslatot tett
arra, hogy a család jövedelmétől tegyék
függővé a gyermekpénz összegét, illetve
hogy az legyen leírható a személyi jöve-
delemadóból – mondta Kelemen, aki sze-
rint az elképzelést az év folyamán még
megvitatják, és 2023-tól léphetne ér-
vénybe.

Az USR–PLUS társelnöke, Dan Barna
megerősítette, hogy érkezett egy ilyen ja-
vaslat az RMDSZ részéről, még nem tár-
gyaltak róla részletekbe menően, de meg
fogják vitatni a lehetőséget. (Agerpres)
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Jó volt látni, mekkora kedvvel, milyen felsza-
badultan kapcsolódtak rá szombaton az élő kul-
túrára a marosvásárhelyiek. Olyanok is, akik nem
kimondottan vevők az ilyesmire. De mindenki
örült a nyitásnak, nyüzsgésnek, pezsgésnek, úgy
éreztük, újra igazi élet van a városban. Az időjá-
rás is kegyes volt a Múzeumok Éjszakájához, he-
veskedett a szél, de nem mosta el vihar,
felhőszakadás a rendezvényeket. Éjszakát mond-
tam, de már reggeltől benépesült a vár és kör-
nyéke, és aztán mind többen forgolódtak a
meghirdetett számos esemény helyszínein, a Kul-
túrpalota, a múzeumok, galériák, a színház, az
előadótermek és színpadok, a könyvtárak és más
rendezvényterek háza táján. Minden korosztályt,
valamennyi érdeklődési kört figyelembe vettek a
szervezők és a felkért vagy önként jelentkező köz-
reműködők, ők is épp olyan lelkeseknek tűntek,
mint a kikapcsolódásra, a korlátozásoktól mentes
élményszerzésre vágyó közönség. Minden elvá-
rást biztos nem sikerült kielégíteni, előfordulhat,
hogy voltak csalódott, elégedetlen „kultúrafo-
gyasztók” is, egészében véve azonban eredmé-
nyes, emlékezetes és biztató volt ez a
hagyományossá vált nagy kulturális megnyilvá-
nulás, amelyen érték és mérték, szellem és tehet-
ség, egyén és közösség, tudás és művészet kellő
számban és szinten, igazán vonzó változatosság-
ban mutatkozhatott meg. Persze az elvárások a
továbbiakban is ehhez igazodnának. Nyilván túl-
zás volna ilyen folyamatosan csúcsra járatott kí-
nálatra számítani, nem lehet állandóan ilyen
sokszínű, ennyi embert és intézményt megmozgató
művelődési, művészeti eseménysort fenntartani,
hiszen e mostani egynapos fesztiválnak csupán a
programfüzete harminc tömött oldalt töltött tele.
De azt a mindennapos rendezvénysűrűséget és
változatosságot, amelyet Marosvásárhelyen a ka-
ranténos időszak előtt megszoktunk, újra hamar
el lehetne érni. Sőt túl is lehetne szárnyalni, mert

kiaknázatlan tartalékai bőven vannak még ennek
a városnak. Nem fedezem fel a spanyolviaszt,
sokan és sokszor tették már szóvá, hogy Vásár-
hely olyan különleges település, amelyet nem
nyomnak a nagy igényű művészeti és művelődési
intézmények eltartásának terhei. A múzeum,
könyvtár, filharmónia, színházak, művészegyütte-
sek, folyóiratok stb. megyei, illetve minisztériumi
hatáskörben működnek, miközben mindezeknek
elsősorban a város lakói, a művelődni, szórakozni
vágyó marosvásárhelyi polgárok a haszonélvezői.
Hasznos és hatékony lépés lenne, ha valamikép-
pen a város is megnyitná a pénztárcáját, és az ed-
digieknél konkrétabban, számottevőbben
próbálná ösztönözni az alkotó, művészkedő egyé-
niségeket, közösségeket, segítene kiteljesíteni, fel-
lendíteni a helyi kulturális életet. Tudom, rengeteg
dolgon kellene javítani minél hamarabb, helyre-
hozni, feledtetni olyan káros jelenségeket, ame-
lyek a korábbi felelőtlen, önfejű városvezetés
miatt honosodtak meg itt. Azt is tudom, hogy a
köztisztaság, a közszállítás, a közoktatás, a köz-
egészség életvitelünk szempontjából fontosabb a
kultúránál, és még bőven sorolhatnék hasonló
életbevágó „ügyeket”, de a kulturális közérze-
tünk se kutya, arról se feledkezzünk meg a sok
egyéb visszahúzó örökség közepette. Több olyan
hazai megyeszékhelyet, megyei jogú várost em-
líthetnék, ahol úgy gazdálkodnak, hogy a helység
tisztes szellemi, művészeti életének fellendítésére
is jut némi pénz. Sőt még olyan díjakra, elisme-
résekre is, amelyekkel az arra érdemes kiemel-
kedő egyéniségeket évről évre rendszeresen
jutalmazzák. Az eltelt években Vásárhelyen is in-
dult ilyen kezdeményezés. Hamar feledésbe me-
rült. Fel lehetne újítani. Az új városgazda igazi
kultúrember, a csapata is a kiemelkedő szellemi
teljesítmény, az alkotómunka és a művészetek
híve, barátja. Jó volna ezt tényekkel is alátá-
masztani. (N.M.K.)

Erről jut eszembeA differenciált gyermeknevelési 
támogatás bevezetését javasolja 

az RMDSZ

Bár korábban Florin Cîţu minisz-
terelnök, valamint Ludovic Orban
PNL-elnök is arról beszélt, hogy
2022 januárjától 20%-kal emel-
kedik a gyermeknevelési pótlék,
a képviselőház munkaügyi bi-
zottsága kedden úgy döntött,
hogy 2022. január elsejétől csak
az infláció mértékének megfele-
lően növelik a gyermeknevelési tá-
mogatást.

A testület módosítások nélkül hagyta
jóvá a szenátustól érkező, a 2020/123-as
sürgősségi kormányrendeletet jóváhagyó
jogszabálytervezetet.

Az alsóház munkaügyi bizottságának
elnöke, Oana Ţoiu elmondta, legközelebb
2022. január elsején fog nőni a gyermek-

pénz az inflációs ráta mértékével. A jog-
szabálytervezetről szerdán szavaz a kép-
viselőház plénuma.

Ţoiu becslése szerint jövő év január el-
sejétől valamivel több mint 10 lejjel fog
nőni a gyermekpénz.

A gyermeknevelési pótléknak egy ko-
rábban elfogadott jogszabály szerint 2021
júliusában, valamint 2022 elején is növe-
kednie kellett volna. Ezt a jogszabályt
azonban a kormány decemberben módo-
sította.

A 2 és 18 év közötti gyermekek után
járó gyermeknevelési pótlék 2021 január-
jától havi 214 lej, míg a 2 év alatti, vala-
mint a 18 év alatti fogyatékkal élő
gyermekek esetében havi 427 lej.
(Agerpres)

Mégsem nő 20%-kal a gyermekpénz
januártól

Idén immár 13. alkalommal
szervez ingyenes táborozta-
tást a marosvásárhelyi Soli-
daris Egyesület azoknak a
gyerekeknek, akiknek a vaká-
cióban nincs lehetőségük ki-
rándulni, nyaralni menni.
Kezdeményezésüket minden
évben sok jó szándékú sze-
mély karolja fel, nemcsak te-
hetősek, vállalkozók, hanem
kisnyugdíjasok is, akik ese-
tenként félve kérdezik meg:
megoldható-e, hogy két rész-
letben fizessék ki a felkínált
összeget? Az egyesület idén
két tábort szervez Bedében,
összesen hatvan gyerekkel,
és ehhez támogatókat keres-
nek, bárki felvállalhatja egy-
egy gyerek táboroztatásának
költségeit.

A terv szerint idén két csoportban
szeretnék táborozni vinni őket, au-
gusztus első, illetve utolsó hetében,
először a 6 és 10 év közöttieket,
aztán a 10–14 éves korosztálybeli-
eket. Idén sem lesz ottalvós a tábor,
hiszen ehhez még nem adottak a
körülmények az egyesület által
nemrég Bedében közadakozásból
megvásárolt táborhelyen, hanem a
tavalyi gyakorlat szerint reggel 8-
kor kiviszik a gyerekeket a Maros-
vásárhelytől nem messze fekvő
településre, és este 8 óra körül ha-
zaszállítják őket. Az utaztatásukat
tavaly a Nyárádgálfalvi Polgármes-
teri Hivatal támogatásával oldották
meg, az iskolabusszal – tudtuk meg
Sajó Norberttől, a Solidaris Egye-
sület vezetőjétől. Egy gyerek ötna-
pos táboroztatása, utaztatással,
étkezéssel és a programokkal együtt
300 lejbe kerül. Ezeknek a kiadá-
soknak a fedezésére indított gyűj-

tést az egyesület, szeretnének hat-
van olyan személyt találni, akik fel-
vállalnák egy-egy gyerekre a
költségeket. Tavaly harminc főre
hirdették meg a tábort, de végül
harmincnyolc gyerek jelentkezett,
és természetesen senkit sem utasí-
tottak vissza.
Nem csak a tehetősek segítenek

Sajó Norbert hangsúlyozta, min-
den évben megérinti őket, hogy kik
adományoznak erre. Vannak vissza-
térő támogatók, vállalkozók, akikre
számíthatnak, azonban mellettük
mindig vannak, meglepetésre, kis-
pénzűek is, például kisnyugdíjas
hívta fel őket azzal, hogy szeretné
felvállalni egy gyerek táboroztatá-
sának költségeit, de nem tudja egy-

szerre kifizetni az összeget, meg-
oldható-e két részletben. Ezek a tör-
ténetek a bizonyítékai annak, hogy
valójában nem az a kérdés, van-e
valakinek elég pénze, hanem hogy
szeretne-e segíteni – jegyezte meg
az egyesület vezetője.

Az előző években olyan városi
gyerekek számára hirdették meg a
tábort, akiknek nem volt lehetősé-
gük a nyári vakációban kirándulni,
nyaralni, idén vidéken élő gyereke-
ket is várnak, az elképzelések sze-
rint fele-fele arányban. Vállald fel
egy gyerek életre szóló élményét
jelmondattal hirdették meg a felhí-
vást, amely fedi a valóságot,
ugyanis az eddigi évek tapasztalata
az, hogy általában a részt vevő gye-

rekek nyolcvan százaléka nehéz
családi körülmények között él,
nincs lehetőségük elutazni nyaralni.
Sok családban nemhogy nyaralásra
nem futja, a mindennapi betevő biz-
tosítása is gyakran gondot jelent. 

Az előző táborokban tapasztal-
ták, hogy vannak gyerekek, akik,
bár már rég vége az ebédnek, még
mindig ülnek és esznek. Ugyanak-
kor vannak szülők, akik nincsenek
rászorulva, de szeretnék, ha a gye-
rekük részt venne a táborban, mert
úgy érzik, olyan dolgokat tanulhat
ott, amiket talán máshol nem, hi-
szen ez a tábor nem arról szól, hogy
kinek van márkásabb cipője, drá-
gább telefonja. Emellett vannak
gyerekek, akiknek szülei jólszituál-

tak, azonban különböző okokból
nem tudtak elutazni vakációzni, így
az egyesület számukra is biztosít
egy élménydús hetet a bedei tábor-
ban.
A nélkülözés hátterében 
gyakran rossz döntések állnak

Sajó Norbert elárulta, nemrég
magyar állami támogatásban része-
sültek, amiért ezúton is köszönetet
mondott Kelemen Hunor miniszter-
elnök-helyettesnek a közbenjárá-
sért, valamint három egyházi
felekezet vezetőinek az ügy felka-
rolásáért. A támogatásból igyekez-
nek javítani Bedében a tábori
körülményeken. Eddig, közadako-
zásból, elkészült a focipálya, igye-
keztek felújítani a csűrt, a
következő lépésben pedig bizton-
sági szempontok miatt be szeretnék
keríteni a telket, amely az erdő szé-
lén fekszik.

A mintegy hatezer négyzetméte-
res telken – amely amellett, hogy
táborhelyként szolgál, és idővel,
három-négy éven belül ottalvós tá-
borokra alkalmas helyszínné szeret-
nék tenni – indítanák el az erdélyi
népfőiskolát is. Az egyesületnek 
régóta dédelgetett álma ez, ugyanis
a több mint tíz év alatt, amióta a
nehéz helyzetben lévők megsegíté-
sén munkálkodnak, sokszor szem-
besültek azzal, hogy a nélkülözés
hátterében rossz döntések sorozata
áll, a szegénység összefonódik a tu-
datlansággal. Szeretnének segíteni
az embereknek, hogy jobb döntése-
ket hozzanak, olyanokat, amelyek-
kel kedvező irányba alakítják az
életüket. Az erdélyi népfőiskola le-
hetőséget teremtene arra, hogy fel-
nőtteknek különféle képzéseket
szervezzenek, vagy szakmabeli
meghívottak révén tanácsokkal lás-
sák el őket például a hatékonyabb
pénzbeosztással kapcsolatosan.

Idén hatvan kiskorút táboroztatnának
„Vállald fel egy gyerek életre szóló élményét”

Menyhárt Borbála



Tíz napra ismét benépesedik a fürdőtelepi
villa, ugyanis július elején Szovátán megren-
dezik a Rengeteg Színház- és Filmfesztivált.
A Rengeteg fesztiválok is részét képezik
annak a művészettámogatási elképzelésnek,
amelyet a villa tulajdonosa, Sándor Béla indí-
tott útjára, és amely Mikházán szárba szök-
kenni látszik. Nagyon jó dolog fesztiválokat
szervezni, de azoknak kell legyen egy oktató,
fejlesztő tartalma is – véli a kezdeményező,
aki megálmodta és útjára indította ezeket a
fesztiválokat. A tavalyelőtt a Rengeteg népze-
nefesztivál keretében a nyárádmenti népzené-
vel, tánccal és népi kultúrával ismerkedhetett
a nagyközönség, de volt Rengeteg színházfesz-
tivál is. Mindez az idei nyáron is folytatódik,
de bővül is. A részletekről Kaj Ádám, a feszti-
vál partnereként jelen levő esztergomi Babits
Mihály Színház vezetője, a fesztiválokat szer-
vező Sándor Művészeti és Oktatási Egyesület
alelnöke számolt be a Népújságnak.
Lehetőséget adni a tehetségeknek

Az idei Rengeteg Színház-és Filmfesztivál
július 3–11. között lesz. Az első napon, szom-
baton a Babits színház két női főszereplője
előadásában láthatjuk Vörös István Presszó-
szonáta című darabja alapján a Presszó-Szo-
váta című komédia erdélyi bemutatóját, míg
másnap Bohumil Hrabal Sörgyári capriccio
című művét élvezheti a közönség. A színházi

minifesztivál mellett, ahogy tavalyelőtt is, jú-
lius 5–10. között minden este kertmozi is lesz,
ahol kortárs és klasszikus magyar filmeket
lehet megtekinteni. 

Az ezt követő teljes hét színházi és filmes
tábor lesz, amelynek egyik célközössége a
szovátai Szent József-gyermekotthon lakói,
akik 2019-ben is aktívan bekapcsolódtak a tá-
bori foglalkozásokba, továbbá a marosvásár-
helyi művészeti líceumból is érkeznek dráma
szakos diákok, és ebben az évben film szakos
egyetemi hallgatókat is várnak a Sapientia
EMTE-ről, sőt anyaországi egyetemistákat is. 

A táborozóknak Kaj Ádám lesz a mentora,
őt Bánföldi Szilárd, a budapesti Újszínház fi-
atal színművésze segíti munkájában. Az alap-
szituációt Giovanni Boccaccio Dekameron
című műve adja, utalva egyúttal a járványra
is. Ugyanis ebben a firenzei gazdag fiatalok a
pestisjárvány elől egy vidéki kúriába mene-

külnek, és a maguk és egymás szórakoztatá-
sára mesélnek. E klasszikus mű alapján a fil-
mes és színházi kis csoportoknak az előre
kiválogatott novellákat kell szakmai útmuta-
tás mellett, de önállóan feldolgozniuk, és
ezekből egy-egy színházi, illetve filmjelenetet
kidolgozniuk a hét folyamán. Mindezeket a
tábor és fesztivál zárónapján, július 10-én mu-
tatják be, az érdeklődők felváltva láthatják az
előadásokat, ezzel is érzékeltetve az alapmű
novellafüzér jellegét. 
Missziójuk van

Ez az egyesület célkitűzéseit is megteste-
síti, amely szerint számukra misszió, hogy a
helyi fiatalok, akik színházi vagy akár filmes
pályára készülnek, kapjanak egy szakmai fó-
rumot és bemutatkozási lehetőséget. Itt ta-
nulhatnak a pályán lévőktől, hiszen
különböző gyakorlatok, műhelymunkák is
lesznek, elméleti és szakmai tudást nyerthet-

nek, és megmutathatják a bennük levő ké-
pességet, tehetséget. Ugyanakkor az egyesü-
let szándéka, hogy a szovátai, sóvidéki,
Maros és Hargita megyei közönség minőségi
filmes és színházi produkciókat láthasson.
Fontos vállalásuk, hogy az anyanyelvű kul-
túra széles körben elérhető legyen Erdélyben
is – részletezte Kaj Ádám. A fesztivál és
tábor helyszíne a fürdőtelepi Sándor-villa, itt
zajlanak majd a szakmai tevékenységek és a
bemutatók.
Rengeteg zene is lesz

A tavalyelőtti Rengeteg népzenei feszti-
vál után idén is lesz zenei fesztivál, ezúttal
azonban a régizenére fektetik a hangsúlyt.
A szeptember utolsó hétvégéjére tervezett
rendezvény előadásai rávilágítanak majd
a régizenének az egyházi és népzenére
gyakorolt hatásaira is. Anyaországi és er-
délyi együtteseket várnak, a budapesti
Góbé zenekart is – tudtuk meg Sándor 
Bélától.
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K iadó – hirdették a nagy, fekete
betűk a lakótelepi turkáló ablaká-
ban. A kiürült térben semmi sem

emlékeztetett a pár nappal korábban még
meleg fészekhangulatot árasztó ruhaerdőre,
amelyben ritmikusan váltották egymást a ká-
vébarna, meggypiros és mélykék árnyalatok. 

Természetesen a bolt nélkülözhetetlen
,,tartozéka”, a bejáratnál üldögélő, a váll-
fákkal teli állványok közt néha egészen ,,el-
kukkanó”, kedves arcú, kicsi asszony is
eltűnt. Pedig már csak miatta, a lényéből
áradó nyugalomért is megérte betérni a
használt öltözékek jellegzetes szagától átjárt
helyiségbe. Ő sohasem hagyta válasz nélkül
a kérdezőt, és – egyes, kényelmesebb keres-
kedőktől eltérően – nemcsak a fejével bökött
a keresett árucikk irányába, hanem vette a
fáradságot, és a vásárlóval együtt igyekezett
megtalálni az elképzelésnek leginkább meg-
felelő darabot. Ha kérték, tanácsot is adott,
de sohasem volt erőszakosan tolakodó. Ami-
kor viszont új áru érkezett, és tudta, hogy van
közötte régóta várt holmi, kérés nélkül szólt
visszatérő vevőinek, akikből – kicsit sem
meglepő módon – jó pár akadt.

A környékemen lakott, így rendszerint a
bolton kívül is találkoztam vele. Miután
azonban az üzlet bezárt, hetek teltek úgy el,
hogy nem láttam. Nemrég a postán, sorban
állás közben figyeltem fel a jól ismert, eny-
hén rekedtes hangra. Bélyeget vásárolt,

ugyanabból a narancssárga hattyúsból egy-
szerre tízet. Ráköszöntem, amikor kifelé in-
dult. Derűsen üdvözölt, és kérésemre
megvárt az épület előtt.

– Rég nem láttam. Siet? – tudakoltam be-
szélgetésünk elején.

– Én aztán nem – mo-
solyodott el az egykori
árus. – Mióta nem dol-
gozom, mindenre van
időm.

– Sajnálom, hogy bezárt a turkáló. Szeret-
tem oda járni – biztosítottam együttérzésem-
ről és a hely iránti rokonszenvemről.

– Hát, tudja, a pandémia ezeknek a vál-
lalkozásoknak is betette az ajtót – szakadt fel
a sóhaj az apró asszonyból. – A járvány el-
ijesztette az embereket a kéz alatt kapható
termékektől, pláne a használt ruhaneműtől.
Tavaly márciusban hónapokig zárva volt a
bolt, aztán szép lassan kinyithattunk, de a
vevők közül sokan nem tértek vissza. Olya-
nok is távol maradtak, akik azelőtt hetente
bejártak ezért-azért. Az eladás így borzasz-
tóan visszaesett, a hely használatáért azon-
ban ugyanannyi bérleti díjat kellett fizetni. A
főnöknőm már az év elejétől mondogatta,
hogy ez így nem mehet tovább, de valahogy
mindig sikerült tovább tolni a szekeret. Mos-
tanra azonban egyértelművé vált, hogy be

kell zárni a boltot. Ismerősöktől tudom, hogy
sok turkáló került hasonló helyzetbe. 

– Most dolgozik valahol? – érdeklődtem.
– Őszintén szólva még nem indultam el

munkát keresni – emelte rám melegbarna te-
kintetét az asszony. –
Hat évet töltöttem el a
turkálóban, nagyon a
szívemhez nőtt. Úgy
gondoltam, adok egy

kis időt magamnak, hogy lélekben is ki tud-
jak lépni azon az ajtón. – Pár percre elhall-
gatott, mintha ízlelgette volna magában a
szavakat, aztán folytatta: – Az az igazság,
hogy rám fért már a pihenés. Tudja, érettségi
után folyamatosan dolgoztam, hol a vendég-
látóiparban, hol a kereskedelemben, pár évet
Magyarországon is, egy kétgyermekes csa-
ládnál, mint házvezetőnő. Sohasem voltam
költekező fajta, így van megtakarított pén-
zem, anyagilag nem érzem meg ezt az
,,áramszünetet”. Amúgy is csak magamról
kell gondoskodnom, és nincsenek extra igé-
nyeim. Családdal, persze, más lenne, akkor
én is igyekeznék mihamarabb visszaállni a
mókuskerékbe. Igaz, a turkálós mindennapo-
kat sosem éreztem megerőltetőnek vagy egy-
hangúnak. Mindig volt kivel szót váltani, és
nemcsak kabátokról, cipőkről, szoknyákról.
Annyian megajándékoztak a bizalmukkal,

miközben életük legnehezebb pillanatairól
meséltek, hogy már önmagában azért hálás
lehetek.

– Hogyan telnek most a napjai? – tettem
fel az újabb kérdést.

– Olvasgatok, filmeket nézek és tervezem,
hogy megpróbálkozom a sofőrvizsgával. Ez
régi álmom, édesapám ugyanis buszsofőr-
ként dolgozott, és kislánykoromban titokban
engem si tanítgatott a vezetésre. Csak aztán
elváltak a szüleim, és anyukám meg a neve-
lőapám mellett egészen más irányt vett az
életem. De ez hosszú történet, talán majd
egyszer elmesélem. Viszont, hogy szavamat
ne felejtsem, lett egy új hobbim is: a levele-
zés. Az interneten találtam rá egy volt isko-
latársamra, akivel mindig is jóban voltunk.
Ő Németországban él, és szenvedélyes bé-
lyeggyűjtő. Megegyeztünk, hogy hagyomá-
nyos, postai úton tartjuk a kapcsolatot, és
mindegyre küldök neki az itteni bélyegekből,
hogy legyen mivel cserélnie. Egyúttal a régi,
lánykori kézírásomat is próbálom vissza-
nyeri, aminek annak idején az egész osztály
csodájára járt. 

– Ezek szerint nem unatkozik – vontam le
a következtetést.

– Az biztos – mosolyodott el újra beszél-
getőtársam. – Persze, szívesen visszamennék
a régi helyemre, ha lenne hova, de úgy
érzem, ennek az ,,áramszünetnek” is éppen
olyan fontos szerepe van az életemben, mint
eddig bárminek.

Narancssárga hattyúk
A tavalyi szünet után ismét színházi előadások születhetnek a villában Fotó: a Rengeteg közösségi oldala

Visszatér a kultúra a fürdőtelepre

(Folytatás az 1. oldalról)



Sajtótájékoztató

Erdélyben nőtt a kereseti különbség
a régiók között

Digitális Jólét Program
Digitális megoldások 

a falvakért
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Június 3-án indult el az erdé-
lyi megyékben a Digitális
Jólét Program. Jobbágy László,
a Digitális Jólét Nonprofit
Kft. ügyvezetője Marosvá-
sárhelyen jelentette be,
hogy elindítják Erdélyben a
Digitális Falu Program intéz-
kedései közül a Település-
szondát. 

A Településszonda fontos eleme
a helyi stakeholder-igények és pre-
ferenciák empirikus kutatása, a
felhasználói szempontok felmé-
rése, a koronavírus okozta válság
által a korábbinál még jobban a fó-
kuszba kerülő digitalizáció állapo-
tának vizsgálata, valamint helyi
problématérkép készítése a kör-
nyezeti és gazdasági fenntartható-
ság szempontjából. A Kultúrpalota
kistermében megtartott bemutatón
és sajtótájékoztatón részt vett
Balla László, a Digitális Jólét
Nonprofit KFT. ügyvezető-helyet-
tese, Tamás Sándor, Kovászna
Megye Tanácsának elnöke, Incze
Csongor, Hargita megye mene-
dzsere, Péter Ferenc, Maros
Megye Tanácsának elnöke, vala-
mint Besenyei Sarolta, a Digitális
Jólét Nonprofit KFT. erdélyi kép-
viseletének vezetője.

Jobbágy László a sajtótájékoz-
tatón arra is kitért, hogy a digitali-
záció egyrészt egyszerű, hiszen
tudják, hogy mit szeretnének el-
érni, a kérdés – és egyben a kihí-
vásokkal teli szakasz –, hogy ezt
hogyan tudják megvalósítani. Fon-
tosnak tartják, hogy a mesterséges
intelligencia és az új technológiák
segítségével megkönnyítsék a fal-
vakban élő emberek mindennap-
jait. Az ügyvezető ugyanakkor
említést tett arról is, hogy Magyar-
országon számos kistelepülés évi
3000 eurónál kisebb összegből
kell gazdálkodjon, ami semmiféle
fejlesztést nem tesz lehetővé. A
program célkitűzései közé tartozik
az 5000 főnél kisebb települések
támogatása, hogy sikerrel tudják
lehívni az európai uniós, illetve
hazai forrásokat. Ezek segítségé-
vel elindulnának az okosfaluvá
válás útján. Az ügyvezető el-
mondta, hogy már másfél évvel
ezelőtt tervben volt a program er-
délyi elindítása, a késés a korona-
vírus-járványnak tudható be.

Balla László, a Digitális Jólét
Nonprofit KFT. ügyvezető-helyet-
tese elmondta, hogy rendelkezésre
kell álljon a megfelelő kompeten-
cia és tudás, hiszen csak így lehet
fejlesztéseket végrehajtani. Az igé-
nyek pedig településről településre

változnak. Az ügyvezető-helyettes
hozzátette, hogy a rendelkezésre
álló erőforrásokat is lehet, illetve
kell digitalizálni. Az erdélyi me-
gyékben is mindent meg szeretné-
nek tenni, hogy elinduljon a
fejlődés, ebben számítanak az ön-
kormányzatok segítségére.

Tamás Sándor, Kovászna
Megye Tanácsának elnöke a cél
konkrét meghatározását tartja a
legfontosabbnak, hiszen csak fej-
lődéssel lehet a vidéki térségekben
tartani az embereket. Tamás Sán-
dor hangsúlyozta, hogy az elmúlt
években Kovászna megyében na-
gyobb hangsúlyt fektettek a falvak
fejlesztésére, mint a városokéra.
Továbbá hozzátette, hogy Szé-
kelyföldön nagy az igény és a fo-
gadókészség az információra,
valamint a tudástranszferre.

Incze Csongor, Hargita megye
menedzsere szerint a térség min-
denben partner. Ugyanakkor meg-
látása szerint a jelenlegi időpont
tökéletes a tervezésre, hiszen 10
évvel korábban a Hargita megyei
falvakban élő emberek 80%-ának
nem volt szélessávú internete, ami
komoly gondot jelent a digitalizá-
ció fejlődésében. Mára Hargita
megyében közel 100%-os lett a
szélessávú internethez való hozzá-
férés Gyergyó környékén, illetve
90% a megye többi részén. A me-
gyemenedzser véleménye szerint
két úton lehet a digitális jólétet
megközelíteni: az első a helyi em-
berek kiképzése arra, hogy a digi-
tális világban eligazodjanak, az ne
legyen számukra idegen. A máso-
dik, hogy mindezt úgy tegyék,
hogy közben ne felejtsék el a tör-
ténelmi értékeiket, valamint azok
gondozását, illetve próbálják eze-
ket is átmenteni az online térbe.
Példaképpen felhozta a nemrégi-
ben elindult panorámatúrákat és a
közeljövőben induló turisztikai ös-
vények és útvonalak digitalizálá-
sát.

Péter Ferenc, Maros Megye Ta-
nácsának elnöke megfogalmazta,
hogy a térségben ezen a területen
voltak és vannak kezdeményezé-
sek, illetve számos eredmény is.
Az elmúlt másfél év ráébresztette
az embereket arra, hogy mennyire
fontos a digitális világ mind a vál-
lalkozói szférában, mind a ma-
gánéletben. Egy stratégiai döntés-
ben mindkét fél véleménye számít,
hiszen csak így születhetnek inno-
vatív fejlesztések. Továbbá a ta-
nácselnök kiemelte, hogy a
digitalizációnak köszönhetően a
kapcsolattartás is egyszerűbb
lehet. Hozzátette, hogy minden jó
ötlet és tapasztalat hasznos Erdély
számára.

Nagy-Bodó Szilárd

Az alkalmazásban állók száma Erdélyben
2021 márciusában 1994 ezer főt tett ki, mely
az előző év azonos időszakához képest 
0,2%-os, 3,3 ezer főnyi csökkenést jelent. A
csökkenés elsősorban a szolgáltatási szektort
érintette.

2021 márciusában Erdélyben az egy főre eső nettó
átlagkereset 3265 lej volt, mely az előző év márciusá-
hoz képest 8,7%-os (262 lejes) növekedést jelent. A na-
gyobb arányban magyarlakta régiók között nőttek a
kereseti különbségek: Székelyföldön 2672 lej volt a
nettó átlagkereset, ami 6,1%-os bővülést jelent. Ezzel
szemben a Partiumban 2831 lej (8,9%-os növekedés),
Közép-Erdélyben pedig 3941 lej (10,4%-os növeke-
dés) volt márciusban a nettó átlagkereset (és az éves
növekedés).

A regisztrált munkanélküliek száma 2021 márciusá-
ban 84,3 ezer fő volt Erdélyben, egy év alatt 18,5 ezer
fővel (28,1%-kal) nőtt az álláskeresők száma.
Alkalmazottak száma

Az alkalmazásban állók száma Romániában 2021
márciusában 4951 ezer főt tett ki, mely az előző év azo-
nos időszakához képest 0,5%-os, 24,9 ezer fős csökke-
nést jelent. A megyei statisztikai hivatalok által
publikált adatokat összesítve megállapíthatjuk, hogy
Erdélyben ennél valamivel kisebb mértékű, 0,2%-os
egy év alatti csökkenést követően 1994,1 ezer főt tett
ki az alkalmazásban állók száma márciusban. Az idei
év január–márciusa között az alkalmazotti létszám
enyhe emelkedése figyelhető meg, márciusban az
előző hónaphoz viszonyítva 7 ezerrel többen dolgoztak
alkalmazottként.

Erdélyben az alkalmazottak 56,9%-a a szolgáltatási
ágazatokban, 40,7%-a az iparban és építőiparban,
2,4%-a a mezőgazdaságban és erdőgazdálkodásban
volt foglalkoztatva a márciusi adatok szerint. A szol-
gáltatási szektorban alkalmazottak létszáma a tavalyi
év márciusához viszonyítva mintegy 2,2 ezer fővel 
(-0,2%), az ipari, építőipari foglalkoztatottság pedig 1,1
ezer fővel (-0,1%) volt kevesebb. A mezőgazdaság, er-
dőgazdálkodás foglalkoztatottsága egy év alatt néhány
fővel nőtt.

A jelentős arányban magyarlakta régiók közül Szé-
kelyföldön, Partiumban, valamint Közép-Erdélyben az
erdélyi átlagnak megfelelő mértékben, 0,2%-kal apadt
az alkalmazottak száma.
Nettó keresetek

Romániában 2021 márciusában az országos egy főre
jutó nettó átlagkereset 3547 lej volt, mely a 2020 azo-
nos hónapjához képest 7,7%-os növekedést mutat az
ugyanebben az időszakban megfigyelt 3,1%-os pénz-
romlás mellett. Az országos átlaghoz képest valame-
lyest elmaradt a 3265 lej értékű erdélyi nettó
átlagkereset, amelynek bővülése azonban átlag feletti
volt: 8,7%. Az erdélyi átlagkeresetnek az országostól
való elmaradását a bukaresti nettó átlagkereset (4748
lej) magyarázza, amely kiemelkedően magas Románia
többi részéhez viszonyítva, így felfele téríti a romániai
átlagot.

Az adatok értelmezéséhez fontos figyelembe venni,
hogy a koronavírus-járvány alatti időszakban nagyobb
valószínűséggel olyanok veszítették el munkájukat (el-
sősorban szolgáltatásban és az iparban dolgozók), akik
alacsonyabb bérrel rendelkeztek, így korábban lefelé
húzták az átlagkeresetet. Tovább torzíthatja a kereseti
adatokat, hogy pont a válság alatt bezárt, tevékenysé-
güket felfüggesztett cégektől sok esetben nem érkeztek
be a statisztikai adatok. Így a kereseti statisztika ked-

vezőbb képet mutathat a valóságnál. A keresetek növe-
kedéséhez ugyanakkor hozzájárult a minimálbér és az
ételjegyek összegének év eleji emelése is.

2021 márciusában az összes alkalmazott 3265 lejes
nettó átlagkeresetétől valamivel alacsonyabb átlag jel-
lemezte a mezőgazdaságot (2793 lej), az ipart és épí-
tőipart (3102 lej), míg a szolgáltatási ágazatban
magasabb (3411 lej) volt a nettó átlagkereset. 2020
azonos hónapjához képest a nagyobb arányú keresete-
melkedés a mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halá-
szati szektort jellemezte Erdélyben (14,1%). A
szolgáltatási és az ipari ágazatokban 8,5, illetve 8,8%-
os volt a növekedés.

Az elmúlt évben a nagyobb arányban magyarlakta
erdélyi régiók között nőttek a kereseti különbségek:
Székelyföldön 6,1%, Partiumban 8,9%, Közép-Erdély-
ben pedig 10,4% volt a bővülés. 2021 márciusában Er-
dély régiói közül Közép-Erdélyt jellemezte a
legmagasabb nettó átlagkereset, 3941 lej, a szolgálta-
tási szektor a 4698 lejt is elérte, ezt követi az ipari szek-
tor (3478 lej) és a mezőgazdaság (3007 lej). Ehhez
képest a Partiumban 2831 lejt vitt haza átlagosan egy
személy.

Székelyföldön 2672 lej volt a márciusi nettó átlag-
kereset, amely 593 lejjel maradt el az erdélyi átlagtól,
annak 82%-át tette ki. A lemaradás az ipar és építőipar
alkalmazottai esetében jelentős (az erdélyi átlag 79%-
át teszi ki), a szolgáltatások esetében 84%, a mezőgaz-
dasági, erdőgazdálkodási ágazatban pedig szintén 79%
az arány. Székelyföld helyzete annyiban javult, hogy
2021 márciusában, bár csak minimális mértékben, de
a nettó átlagkeresetek meghaladták az észak-erdélyit,
az utóbbi régióban ugyanis az éves növekedés mértéke
csupán 4,7% volt.
Regisztrált munkanélküliek száma és munkanélküliségi ráta

Romániában a regisztrált munkanélküliek száma
291 ezer főt tett ki 2021 márciusában, mely 16%-kal
nőtt a tavalyi év azonos időszakához képest. Erdélyben
a regisztrált munkanélküliek száma 84,3 ezer fő volt,
amely az előző év azonos időszakához képest 28,1%-
kal emelkedett (abszolút értékben ez 18,5 ezer főt je-
lent), ami jóval az országos átlag feletti. Az idei évben
a regisztrált munkanélküliek számának februárig tartó
növekedése márciusban enyhe csökkenésbe fordult,
ekkor az előző hónaphoz viszonyítva 537 fővel keve-
sebben voltak regisztrálva munkanélküliként.

Az előző év márciusához viszonyítva Erdély minden
régiójában nőtt a regisztrált munkanélküliek száma.
Közép-Erdélyben 21,4%, Székelyföldön 35,3%, Parti-
umban 36,0% volt a növekedés a tavalyi év azonos idő-
szakához képest. 

Említésre méltók a nemek közötti eltérések: míg a
férfiak körében „csak” 22,4%-kal, addig a nők esetén
34,2%-kal nőtt márciusra a regisztrált munkanélküliek
száma az előző év márciusához képest. 

A munkanélküliségi ráta – mely a regisztráltak
arányát a gazdaságilag aktív népességhez1 méri – or-
szágos átlaga 3,3%-ot mutatott 2021 márciusában. A
tavalyi év azonos időszakához képest országos szinten
0,4%-ponttal nagyobb a munkanélküliségi ráta. Erdély-
ben ennél alacsonyabb ez az érték, 2,7%, de a növeke-
dés nagyobb (2020 márciusához képest 0,59%-pont).

Erdélyen belül a legmagasabb, 4,6%-os munkanél-
küliségi ráta a Székelyföldön volt, amely 1,2%-ponttal
nagyobb a tavalyi évinél. (Erdélystat)

1Gazdaságilag aktív népesség: ide tartoznak a civil foglal-
koztatottak és a munkanélküliek

      
 

    
    

   
      

    
     

 
     

    
   
   

   
   

    
     

     
     

     
   
   

    
     

   
  

    
      

    
    

  
     

    
     

   

     
    

   
     
     
    

    
      

    
      
 

     
      

    
    

   
     

     
    

   
    

     
   

      
    

    
      

  
   

      
     

   
    

 
    

    
      

     
    

    
   
    
  
  

   
    

    
  

    
   

 
    
   
     

   
   

   
   
    

 
   

  
    

   
   

  
   

    
  

   
    
 

  
  

     
    

     
    

    
  

    
   
    
   
    

          

     
    

   
    

     
    

     
     
       

   
     
     

     
      

   
     

    
      

    
     

      
      

    

    
     

        
   

     

   
  

      
   

  
     

       
    

      
     

      
       

  
      

     
     
       

     
     

     
      

      
        

      
          

      
      

     

     
       

     
       
     
      

      
      

      
     

      
      

      
        

   
       

       
        

     
      

     
   

      
    

       
       

     

  

     
      

     
  

      
     

   
     
     

      
      

      
       

    
      

    
         

      
       
       

        
  
      

        
      

      
     

      
      

   

     

   
  

  
    
 

   
   

    
   

   
 

   
    

   
  
     

   
   

   
      
 

   
    
      

   
  

    
      
       
     

      
     

     
      

        
 

        
   

           
            

         
          

   

   
     

   
    

   
      

      
  

   
      
    

       
 

   
     

   
     

  

      

 

     

      

 



Nem került be az élvonalba a ma-
rosvásárhelyi kosárlabdacsapat.
Most mindegy, hogy milyen név
alatt szerepelt, a város kosárlab-
dasportjának a hagyományait kép-
viselve maradt alul az ezzel a céllal
rendezett tornán. Nem jutott fel,
mert a város NEM AKARTA, hogy
így történjen.

Rengeteg részlet vezet erre a kö-
vetkeztetésre. Egyrészt a keret ösz-
szeállítása, amely kizárólag helyi
játékosokra, plusz a Marosvásárhe-
lyen letelepedett Martinićra és
egyetlen „importra”, Șolopára ala-
pozott. Önmagában ez teljes mér-
tékben rendben van, hisz a srácokra
nem lehet panasz, tették, amit tud-
tak, és ami várható volt tőlük
(Șolopa az egyetlen kivétel, de erre
még visszatérünk). Egy feljutást
célzó csapat összeállítása azonban
tekintettel kell legyen a kiegyensú-
lyozottságra is, nem állhat szinte ki-
zárólag egyes-kettes poszton játszó
játékosokból (Martinić, Bölöni,
Steff, Engi-Rosenfeld, de a fiatalab-
bak zöme is), hogy a palánk alatt
csupán Șolopára (aki szintén inkább
hármas, mint négyes-ötös) és tizen-
éves fiatalokra támaszkodjék.

Másrészt a keret ily módon tör-
ténő kialakításában az is szerepet
játszott, hogy a csapat vezetői fo-
lyamatosan arról voltak meggyő-

ződve, hogy nem juthatnak fel idén.
Hiába írtuk többször is, erősítettük
meg személyes beszélgetéseken is,
hogy ilyen szabály nem létezik, az
csak abban az idényben volt érvé-
nyes, amikor a bajnokságot egyet-
len közös ligában szervezték mind
a 24 csapat számára, ezt csak a
ploiești-i döntő torna előtt tisztáz-
ták, ám a hegy alatti abrakolás nem
jött be.

És nem jött be többek között
azért, mert január óta a klub nem
tudta fizetni a játékosokat, akiknek
munkát kellett vállalniuk, és csak
szabadidejükben jártak edzésre. Így
történt, hogy a második számú játé-
kos a palánk alatt, Blaga, munkahe-
lyi kötelezettségei miatt el sem
utazott Ploiești-re. Șolopa pedig,
szinte egyetlenként a keretből, aki-
nek más jövedelme nincs, és kosár-
labdázni jött Vásárhelyre, eleve
azzal a lelki teherrel utazott a döntő
tornára, hogy hat hónapja gyakorla-
tilag a társai támogatásával tengette
az életét, a klubtól ugyanis egy fi-
tyinget sem látott.

Ilyen körülmények között történt
az a sajnálatos eset az első mérkő-
zésen, amely miatt a torna további
mérkőzéseiről kizárták Șolopát, és
ami gyakorlatilag a feljutás meghi-
úsulását eredményezte.

És végül a tavaszi nincstelensé-
get követően mi garantálta volna,
hogy az ősztől meglett volna a meg-

felelő anyagi háttér az országos li-
gában való szerepléshez? Miből te-
remtődött volna hirtelen elő több
százezer euró, ami minimálisan
szükséges ehhez? A feljutás mostani
elnapolása gyakorlatilag megköny-
nyebbülés azok számára,
akiknek a feladata lenne
ennek a pénznek a meg-
szerzése! Egy újabb érv az
akarat hiánya mellett!

Ha ezt a csapatot eleve
úgy indították volna útnak,
hogy Marosvásárhelynek
ott a helye az élvonalban,
úgy menedzselték volna az
első perctől, hogy ezt a célt
elérje, a fentiek alapján
elég egyértelmű, hogy si-
került is volna, azonban
nem volt hozzá akarat,
ezért marad egy újabb évet
a másodosztályban.

Az anyagi háttér bizto-
sításának hiánya azonban
felveti a kérdést, hogy ez
az akarat valóban megszü-
letik-e legalább a követ-
kező idényre? Sikerül-e
biztosítani az anyagi hátte-
ret? A városi sportklub ide-
iglenes vezetője, Szász-
gáspár Barnabás szerint az
egyetemi klub és a városi
sportklub együttműködé-
séből születhet megoldás,
miután sikerül stabilizálni

a városi klub pénzügyi helyzetét is.
Ha a mostani kerethez csatlakozik
Borșa és Sánta, ahogy erre van
esély, a költségvetést pedig sikerül
a minimális szinten biztosítani, a
feljutás kivívása gyerekjátéknak

tűnik. Onnantól azonban minden a
jövő ködébe vész. Magántámo-
gatók bevonása nélkül ugyanis nem
lehet olyan csapatot összeállítani,
amely a legjobbak között helyt-
álljon.

Nem jutott fel a kosárlabdacsapat, mert nem volt rá valós akarat

A cseh válogatott Patrik Schick dup-
lájával 2-0-ra legyőzte Glasgow-ban a
skót csapatot a labdarúgó-Európa-baj-
nokság D csoportjának hétfői összecsa-
pásán.

A találkozó elején ugyan a skótok
futballoztak lendületesebben, de a cse-
hek fokozatosan jöttek bele a meccsbe,
és a félidő közepére teljesen kiegyenlí-
tett lett a játék. A vendégek a hajrában
Schick fejesgóljával kerültek előnybe.

A fordulást követően a skótok kis
híján egyenlítettek, de Hendry előbb a
kapufát találta el, majd Vaclik védett
óriásit. Nem sokkal ezután jött az Eb

egyik legszebb megmozdulása, Schick
a félpálya közeléből növelte a csehek
előnyét. Az ilyen jellegű statisztikákat
1980 óta mérik, és a Bayer Leverkusen
támadójának 45,44 méteres találata a
legtávolabbi az Eb-ken. A régi rekordot
a német Torsten Frings tartotta 35,3 mé-
terrel, aki 2004. június 15-én a Hollan-
dia elleni portói csoportmeccsen talált
be.

A folytatásban a skótok mindent
megtettek, de a csehek közül mindig
volt egy védő vagy a kapus, aki a kulcs-
fontosságú pillanatokban menteni tu-
dott, így az eredmény nem változott.

Cseh győzelem Skóciában, 
Schick történelmi találata

Nem igazán van unalmas mérkőzés a labda-
rúgó-Európa-bajnokságon, hétfőn is három
remek meccset láthattunk.

Alighanem be fog vonulni az Európa-bajnok-
ságok történetébe a cseh Schick második gólja a
Csehország–Skócia összecsapáson. Noha a hazai
pályán játszó skótokat tartották többen egy picit
esélyesebbnek, az ellenfél Schick révén kétszer
is bevette Marshall kapuját, miközben Vaclík há-
lója érintetlen maradt. A cseh játékos szerepe a
csapata győzelmében megkérdőjelezhetetlen.
Ugyanakkor a Hampden Park nézőinek örökre az
emlékezetébe vésődik, amint Schick átveszi a
labdát a felezővonalnál, majd nemes egyszerű-
séggel átíveli a bőven kimozduló skót kapus fö-
lött.

A nap második találkozója, a szlovák–lengyel
mérkőzés hozta az eddigi legnagyobb küzdelmet.
Noha a lengyelek játéka tűnt összeszedettebbnek,
az első félidő kulcsjelenetét a Ferencváros szlo-
vák csatára, Robert Mak szolgáltatta, aki egy-
szerre két védőt csapott be a balszélen, és éles
szögből, a kapufa és Szczęsny kapus segítségével
– akinek a hátáról pattant be a labda – bevette a
lengyel kaput. Újrakezdés után úgy tűnt, hogy
helyreáll a rend, hiszen szinte azonnal egyenlített
Linetty, ám Krychowiak kiállítása, akinek Ovidiu

Ha\egan játékvezető igen könnyű kézzel osztotta
ki a második sárga lapot, ismét mindent megvál-
toztatott, és az emberfölényt kihasználva Škriniar
újabb szlovák gólt szerzett. Az utolsó tíz percben
kilenc mezőnyjátékossal is nagyon nyomott a
lengyel gárda, de Lewandowskit sehogy sem si-
került helyzetbe hozni, akik pedig ziccerbe kerül-
tek, azoknak nem volt meg a sztárcsatár
pontossága.

A sevillai lengyel–svéd azt a játékot hozta,
amire mindenki várt: nyomasztó spanyol birtok-
lás és mezőnyfölény, azonban, noha Olsen kapu-
jánál is voltak lehetőségek, az első félidő
legnagyobb helyzetét mégis a svéd Isak hagyta
ki. A szünet után sem változott sok minden. A
nulla-nullára berendezkedett skandinávok min-
dent kivágtak a kapujuk elől, amit csak lehetett,
és ha mégse, akkor Olsen hárított bravúrral. Sőt
a svédek akár nyerhettek is volna, ha Berg nem
ügyetlenkedi el Isak gólpasszát. Mindezt egy
olyan meccsen, amelyen 80%-os volt a spanyol
birtoklás, de nem volt egyetlen befejezőembere
sem Luis Enrique csapatának.

Tény, hogy a végső győzelemre is esélyesnek
tartott csapatok közül Spanyolország bemutatko-
zása volt a legkevésbé meggyőző ezen az Eb-n.
Igaz, ez szinte semmit sem jelent, mert nyertek
már világ- és Európa-bajnokságot gyengén kezdő
csapatok.

Gól a félpályáról

A társházigazda spanyol válogatott gól nélküli
döntetlent játszott a svéd csapattal a labdarúgó-
Európa-bajnokság E csoportjának hétfői első for-
dulós mérkőzésén, Sevillában.

A hazaiak kezdőcsapatában helyet kapott a 18
esztendős Pedri, aki minden idők legfiatalabb
spanyol Eb-szereplő futballistája lett.

Komoly spanyol fölénnyel indult a találkozó,
mezőnyben és helyzetekben is messze ellenfelük
fölé kerekedtek az ibériaiak, míg a skandinávok
jószerével csak kirúgások és a rivális labdaeladá-
sai után jutottak hozzá a játékszerhez. Lehetősé-
geikkel azonban nem tudtak élni a szünetig a
háromszoros Eb-győztes spanyolok, a svédeknek
pedig a pontszerzés reményében a biztonság volt
az elsődleges szempontjuk a játékszervezésnél.
Ezzel együtt is az északi gárda járt közelebb a ta-
lálathoz az első játékrészben: egy váratlan helyzet
végén hazai kapufán csattant a labda. A spanyol
fölényt jól mutatja, hogy az első félidőben három
hazai labdarúgó is több passzt adott, mint a teljes
svéd válogatott (59).

A nagy melegben zajló találkozó igazán sport-

szerű volt: a második félidő elején 29 fokot mu-
tattak a hőmérők, mikor svéd időhúzás miatt
megszületett a találkozó egyetlen sárga lapja. A
folytatásban is számos helyzetet eredményezett a
spanyol dominancia, ennek ellenére gól nem esett
az andalúz éjszakában, így megszületett az Eu-
rópa-bajnokság első 0-0-s döntetlenje.

Nem született gól a spanyol–svéd mérkőzésen

Szlovákia 2-1-re legyőzte Len-
gyelországot a labdarúgó-Európa-
bajnokság csoportkörének első
fordulójában, az E csoport hétfői,
szentpétervári mérkőzésén.

Az első félidőben mindkét
csapat számos alkalommal került
helyzetbe, de Robert Mak remek
egyéni megmozdulása előtt és
után minden játékos rendkívül
pontatlanul célzott.

A második felvonásban csu-
pán harminc másodperc kellett a
lengyelek egyenlítéséhez, ám ké-
sőbb emberhátrányba kerültek,
amit a szlovákok hét perc alatt
kihasználtak. A hátralévő időben
Lengyelország sokat tett az
egyenlítésért, több nagy lehető-
sége is volt, de újabb találat már
nem született.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó-Európa-bajnokság, E csoport, 1.
forduló: Spanyolország – Svédország 0-0
Sevilla, La Cartuja Stadion, 12.517 néző, ve-
zette: Slavko Vincic (szlovén).
Sárga lap: Lustig (55.).
Spanyolország: Simón – M. Llorente, Laporte,
Torres (74. Oyarzabal), Alba – Koke (87.
Ruiz), Rodri (65. T. Alcántara), Pedri – Torres,
Morata (66. Sarabia), Olmo (74. Moreno).
Svédország: Olsen – Lustig (75. Krafth), Lin-
delöf, Danielson, Augustinsson – Larsson, Ols-
son (84. Cajuste), Ekdal, Forsberg (84.
Bengtsson) – Berg (69. Quaison), Isak (69.
Claesson).

Jegyzőkönyv
Labdarúgó-Európa-bajnokság, D csoport, 1. forduló: Csehország – Skócia 2-
0 (1-0)
Glasgow, Hampden Park, 9847 néző, vezette: Daniel Siebert (német).
Gólszerző: Schick (42., 52.).
Csehország: Vaclik – Celustka, Coufal, Kalas, Boril – Darida (87. Sevcik), Ma-
sopust (72. Vydra), Soucek, Jankto (72. Hlozek), Kral (67. Holes) – Schick (87.
Krmecnik).
Skócia: Marshall – O’Donnell (79. Forrest), Robertson, Cooper, Hanley, Hendry
(67. McGregor) – McTominay, McGinn, Armstrong (67. Fraser) – Dykes (79.
Nisbet), Christie (46. Adams).

Jegyzőkönyv
Labdarúgó-Európa-bajnokság, E csoport, 1.
forduló: Szlovákia – Lengyelország 2-1 (1-
0)
Szentpétervár, Kresztovszkij Stadion, 12.862
néző, vezette: Ovidiu Haţegan (román).
Gólszerzők: Szczesny (öngól, 18.), Skriniar
(69.), illetve Linetty (46.). Sárga lap: Hubo-
can (20.), illetve Krychowiak (22., 62.). Ki-
állítva: Krychowiak (62.).
Szlovákia: Dubravka – Pekarik (Koscelnik,
79.), Satka, Skriniar, Hubocan – Kucka, Hro-
mada (Hrosovsky, 79.), Hamsík, Haraslin
(Duris, 87.), Duda (Gregus, 91.) – Mak (Sus-
lov, 87.).
Lengyelország: Szczesny – Bednarek, Rybus
(Puchacz, 74.), Glik, Bereszynski – Linetty
(Frankowski, 74.), Krychowiak, Klich
(Moder, 85.), Zielinski (Swiderski, 85.), Joz-
wiak – Lewandowski.

Fotó: A CSU Medicina közösségi oldala (archív)

Bálint Zsombor

2021. június 16., szerda _________________________________________________ SPORT _______________________________________________________ NÉPÚJSÁG 77

Öngól és kiállítás is kellett a szlovákok
sikeréhez

Bálint Zsombor



A számtalan lakótelepi probléma közül ezút-
tal a kiskorúaknak bejelentett személyként
való kötelezettségét, valamint a lépcsőház-
felelős önkéntes alapon végzett tevékenysé-
gét próbáltuk tisztázni. Többek között arra
kerestük a választ, hogy a három év alatti
gyerekeket kötelező módon beszámítják-e
vagy sem a rezsiköltségbe, illetve igényt
tarthat-e bármilyen fizetségre szomszédaitól
vagy a lakótársulás költségvetéséből a lép-
csőházfelelős? 

Tömbházlakásban élő marosvásárhelyi olvasóink
érdeklődtek, van-e érvényben törvényrendelet arról,
amelynek alapján kiskorú gyermekeket (nulla –
három év közöttieket) kivonhatnak a rezsiköltség lis-
tájáról. Az általunk megkeresett lakótársulások
ügyvezetői hangsúlyozták, hogy egy időben, helyi ta-
nácsi határozatra hivatkozva, egyes tulajdonosi társu-
lásoknál valóban nem írták be a csecsemőket a
fogyasztásba. A 2007. évi 230-as számú törvényt mó-
dosították, a 2018. évi 196-os számú, a lakótársulások
megalapítását és működését szabályozó törvény pedig
ilyen jellegű rendelkezéseket nem tartalmaz, és ezt
minden ügyvezetőnek tiszteletben kell tartania. Az új
törvény alapján 2018 szeptemberétől még ott is beje-
gyezték a csecsemőket a fogyasztásba, ahol azelőtt
mentesítették a fiatal családokat a három év alattiak
után való fizetés alól. A Lakótársulások Szövetségé-
nek Maros megyei elnöke, Dumitru Rus megkeresé-
sünkre elmondta, annak gyakorlata, hogy a
csecsemőket nem írják be a közös költségbe, jogsze-
rűtlen. A 2018. évi 196-os törvény – mely a lakótár-
sulások létesítését, megszervezését, működését és a
közös lakófelületek ügykezelését szabályozza –
egyáltalán nem tartalmaz ilyen kitételt. Aki törvényes
előírásokra hivatkozva önkényesen vesz ki személye-
ket a közös költségek listájáról, az kihágást követ el,
a csecsemő ugyanis a megszületését követően egy
személynek számít. (Sz.m.: Ilyen meggondolásból
példának okáért az ágyban fekvő, mozgásképtelen
személyek is mentesülhetnének a lépcsőházi takarítás
fizetése alól, mert ők valóban nem használják nap
mint nap a lépcsőt.) A szenátus elfogadta ugyan azt a
törvényjavaslatot, amelynek értelmében a három év
alatti gyerekek mentesülnének a közös költségbe való
bejegyzés alól, de a képviselőház döntő fórumként ezt
még nem fogadta el. A törvénykezdeményezést azzal
indokolták, hogy legyen egységes a rendelkezés,
mivel egyes tulajdonosi társulások a gyerekeket szü-
letésüktől kezdve beleszámítják a közköltség képle-
tébe, máshol később kerül fel a közköltséget összegző
listára a gyerek, ugyanakkor eddig is voltak olyan tár-
sulások, ahol a gyerekek hároméves koráig érvényes
volt a kedvezmény. Egyelőre a javaslat a képviselőház
munkabizottságának az asztalán van, amennyiben el-
fogadják, és megjelenik a Hivatalos Közlönyben, azt
követően mentesülhetnének a szülők a három év alatti
gyerekekre számított közös költségek alól.
Lépcsőházfelelősség önkéntes alapon 

Az új törvény nem ismeri el a lépcsőházfelelősi fel-
adatkört sem, következésképpen az, aki elvállalja,

nem mentesülhet a közköltség fizetése alól, illetve jut-
tatásra sem tarthat igényt. Egyes tömbházakban tevé-
kenykedő lépcsőházfelelősök azért a csekély
ténykedésért, amit esetenként el sem kell végezzenek,
úgy gondolják, alanyi jogon jár nekik anyagi juttatás,
vagy egy személlyel kevesebb a rezsiköltség kiszámí-
tásánál, a többi lakó terhére. Pedig a valóságban nem
jár fizetség, sem anyagi előny, ugyanis a lakótársulá-
sok működését szabályozó törvény ilyen értelemben
nem rendelkezik. Az, aki a közösségért nem hajlandó
önkéntes munkát végezni, leadhatja a lakók nyilván-
tartását, a háztömbkönyvet, és lemondhat erről az
egyébként önként vállalt „funkcióról”. A tulajdonosi
társulások létesítéséről szóló 2018-as kiegészített és
módosított törvény értelmében a „blokkfelelősként”
ismert státus fölöslegessé is vált, ilyen szerepkört
egyáltalán nem ír elő a törvény. Egyes tulajdonosi tár-
sulások vezetőtanácsa a közgyűlés elé terjeszthet
olyan jellegű határozatot, amely a lépcsőházfelelősö-
ket bizonyos feladatokkal ruházza fel, de ez nem jel-
lemző. A feladatok nagy részét át kell vállalja a
tulajdonosi társulás, amelynek keretében mindenek-
előtt a végrehajtó bizottságé a főszerep, ezért az el-
nöknek, az adminisztrátornak és a cenzornak van
kiemelt szerepe, akik a rájuk bízott feladatokért a költ-
ségvetésből a közgyűlés által megszavazott anyagi
juttatásban részesülnek, akárcsak a szerződéses vi-
szonyban álló alkalmazottak.

Azok a lakók, akik szabálytalanságokat észlelnek,
a tulajdonosi társulásnál írásban kell jelezzék a rend-
ellenességeket, és amennyiben a társulás vezetősége
érdemben nem intézkedik, az önkormányzat jogi, lo-
gisztikai és tulajdonosi társulásokkal foglalkozó szol-
gálatánál kérhetnek eligazítást a Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal első emeleti irodájában – tájé-
koztatott Dumitru Rus elnök.

A MOL Románia és A Közösségért Ala-
pítvány tizenhatodik alkalommal hir-
dette meg a MOL Tehetségtámogatót.
A pályázatokat online lehet benyúj-
tani június 19-ig. A program kereté-
ben kiváló eredményeket elért fiatal
sportolók és művészek nyerhetnek tá-
mogatást eszközbeszerzésre vagy
versenyeken való részvételhez. 

Az országos program támogatási alapja
560.000 lej, amelyre 8-18 éves sportolók és
művészek, illetve 18 év fölötti fiatalok pá-

lyázhatnak versenyeken való részvételi és
utazási költségek fedezésére vagy eszközbe-
szerzésre.

A pályázatokat online lehet benyújtani jú-
nius 19-ig A Közösségért Alapítvány
www.kozossegert.ro honlapján. Pályázni
egyénileg és csoportosan is lehet, mind a mű-
vészeti, mind a sport kategóriában. A pályá-
zatnak tartalmaznia kell az eredmények
bemutatását, a pályázó célkitűzéseit, a felké-
szítő tanár vagy edző ajánlólevelét, a pályázó
aktuális igényeit, valamint a pályázat megva-

lósításának költségvetés-tervezetét. A MOL
Tehetségtámogató program keretében egy pá-
lyázó legtöbb 10.000 lej támogatást nyerhet
a művészeti vagy sporttevékenységével kap-
csolatos utazási költségek fedezésére, illetve
eszközbeszerzésre. A szakzsűrik több szem-
pont alapján bírálnak, így figyelembe veszik
a pályázati költségvetés és a felvázolt célok
közötti arányosságot is.

A 16. kiírás támogatási kerete 220.000 lej
a sport kategóriában, 200.000 lej a művésze-
tiben, 140.000 lej pedig azok rendelkezésére

áll, akik az elmúlt években sikeresen pályáz-
tak, de időközben betöltötték 18. életévüket.
Részletes tájékoztató a www.kozossegert.ro
és a www.molromania.ro honlapokon talál-
ható.

Az eddigi 15 kiírásban 2.766 fiatal spor-
toló és művész nyert támogatást több mint
4.900.000 lej értékben, 2.223 sikeres pályá-
zattal – tájékoztatott  András Imre, A Közös-
ségért Alapítvány ügyvezetője és Felméri
Erzsébet, a MOL Románia PR-koordinátora.
(szer)

Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület 
Ösztöndíjpályázati felhívás

Ösztöndíjra pályázhatnak a
2020/2021-es tanévben a ro-
mániai magyar közoktatás-
ban részt vevő, 6–10.
évfolyamon tanuló, tehetsé-
ges és szociálisan hátrányos
helyzetű tanulók szülei/
gyámja. Az ösztöndíj folyósí-
tása októbertől kezdődik, és
egy évre szól, meghosszabbí-
tási lehetőséggel.

A Nyilas Misi-ösztöndíjra azok
pályázhatnak, akiknek igazolhatóan
jó képességű gyermeke a
2020/2021-es tanévben a romániai
közoktatásban magyar nyelven ta-
nult 6., 7., 8., 9. vagy 10. osztályban
(beleértve a szaklíceumi oktatást és
a szakoktatást is), a tanév végi álta-
lánosuk legalább 8,50, és teljesítik
a feltételeket. Olyanok pályázatát
várják, akiknek a család anyagi
helyzete megnehezíti a gyermek to-
vábbtanulását; az egy családtagra
eső reális jövedelem nem haladja
meg a havi nettó 1.200 lejt. A szülő
vállalja, hogy támogatás esetén leg-
alább érettségiig (szakoktatásban
tanulmányai befejezéséig) biztosítja
gyermeke továbbtanulását a romá-
niai magyar közoktatásban. Csak
olyan tanulók szülei pályázhatnak,
akiknek gyermeke a most lezárult
tanév végén legalább 8,50-es álta-
lánost ért el. Arra kérik az érdekel-
teket, hogy ne pályázzanak
olyanok, akik rendezett, jó körül-
mények között élnek, mert ezzel
visszaélnek a támogatók szándéká-
val, és az igazán rászorulókat foszt-
hatják meg a segítségtől. Azok se
pályázzanak, akik vállalkozóként,
iparosként vagy mezőgazdasági jö-
vedelemből biztosítani tudják csa-
ládjuk megélhetését, rájuk
támogatóként számítanak. A pályá-
zat kizárólag a 2021/2022-es támo-
gatási évre szóló pályázati
adatlapon nyújtható be, amelyhez
mellékelni kell az adatlap végén
felsorolt dokumentumokat. A pá-
lyázati csomag (felhívás, adatlap,
űrlap a tanuló jellemzéséhez) letölt-
hető a www.nyilasmisi.ro honlap-
ról, illetve e-mailen kérhető a
nyilas_misi@yahoo.com címen. A
pályázat postai úton vagy elektroni-
kusan nyújtható be az alábbi címre:
Asociaţia de Protejare a celor Talen-
taţi „Nyilas Misi” 400095 Cluj-Na-
poca, str. Iuliu Maniu nr. 2, ap. 
3, jud. Cluj, illetve a
nyilas_misi@yahoo.com e-mail-
címen. A hiányos pályázatokat az
ösztöndíjbizottság nem veszi figye-

lembe. A pályázat részleteiről a
0264/531-153, valamint a 0787-
671-137-es telefonszámon lehet
érdeklődni munkanapokon 10–16
óra között, vagy a
nyilas_misi@yahoo.com e-mail-
címen. A pályázatok beérkezésének
határideje 2021. augusztus 31. 
Alap- és érdemösztöndíj

Az elnyerhető alapösztöndíj, 
a havonkénti 18.000 forintnak 
megfelelő összeg mellett a legkivá-
lóbb eredményekkel rendelkező ta-
nulók érdemösztöndíjat nyerhetnek
el. Ennek összege évi 324.000 (havi
27.000) forint. Erre a frissen pá-
lyázó tanulók is jogosultak lehet-
nek. Az ösztöndíjakat havonta
utalják át lejben az érvényes
forint/lej árfolyamnak megfelelően.
Az alapösztöndíjat és az érdemösz-
töndíjat az egyesület ösztöndíjbi-
zottsága ítéli oda a felajánlott
támogatások és a pályázók számá-
tól függően, egységes értékelés
alapján. A pályázókat az egyesület
a pályázati adatlapon feltüntetett e-
mail-címen értesíti a döntésről.
Amennyiben jelentős eltérés mutat-
kozik a pályázati kérelemben fel-
tüntetett jövedelem és a család
reális jövedelme között, az egyesü-
let kuratóriuma akár támogatási év
közben is megszüntetheti a tanuló
ösztöndíját.

A kolozsvári székhelyű nonprofit
szervezet 2003 óta támogat ösztön-
díjprogram keretében tehetséges és
szociálisan hátrányos helyzetű tanu-
lókat, diákokat. Évente több száz
ösztöndíjas folytatja tanulmányait a
világ számos pontján élő támogatók
anyagi hozzájárulásának köszönhe-
tően. A támogatók személyesen is
figyelemmel követhetik pártfogolt-
jaik tanulmányi előmenetelét, il-
letve a családok szociális helyzetét.
Az ösztöndíjprogram célja, hogy a
nehézségekkel küzdő, hátrányos
helyzetű családok tehetséges gyer-
mekei is tovább tanulhassanak, kö-
zépiskolát végezhessenek és
érettségizzenek, egyetemi diplomát
szerezzenek vagy szakmát tanulja-
nak. Egy tanuló ösztöndíja havon-
ként 18.000, évi szinten 216.000
forintnak megfelelő támogatást je-
lent. A legjobb eredményeket fel-
mutató ösztöndíjasok akár havi
27.000 forint értékű támogatásban
is részesülhetnek. Sikeres érettségit
követően az ösztöndíjasok felső-
fokú tanulmányait is segíthetik a tá-
mogatók – tájékoztatott Dénes Ida
programszervező. (pálosy)

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska
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A hároméves kor alatti kedvezmény egyelőre nem alkalmazható
Lakótelepi dilemmák

Fotó: Simon Andrea

16. MOL Tehetségtámogató program
Művészeti és sporttevékenységek támogatása

Szer Pálosy Piroska
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A hét végén tartották a 
Mathias Corvinus Collegium
(MCC) erdélyi Középiskolás
Program (e-KP) 2020–2021-
es tanévének záróeseményét,
ahol az erdélyi diákokon kívül
szép számban voltak jelen
résztvevők a Kárpát-medence
más térségeiből is. 

A június 12-i eseményen a prog-
ram diákjai Farkas Krisztina pszi-
choterapeuta Értelem az életben. Az
értelem megalkotása egy értelmet-
len világban és Varga Anikó Viktó-
ria doktorandusz (Bowling Green
State University, Ohio, USA) Kül-
földön tanulás és iskolai nehézsé-
gek. Hogyan reagáljunk hatékonyan
a stressz-szórókra? című műhely-
munkáin vehettek részt. Az interak-
tív foglalkozásokat egy szakmai
program és ünnepélyes programbi-
zonyítvány-átadás zárta. 

Az erdélyi Középiskolás Program
(e-KP) idei tanéve több szempontból
is rendhagyónak bizonyult, egyrészt
az online képzési alkalmakon az er-
délyi diákokon kívül lehetőség nyílt
a határon túli diákoknak is bekapcso-

lódni, így eseményeink egyfajta kap-
csolatépítésként is szolgáltak. Más-
részt, az online térbe való
költözésnek hála, olyan neves szak-
emberek és oktatók adtak elő esemé-
nyeinken, mint dr. Markó Bálint
egyetemi tanár, a Babeş–Bolyai Tu-
dományegyetem rektorhelyettese, dr.
Fónagy Zoltán, az Eötvös Loránd Tu-
dományegyetem tanára, dr. Rab
Árpád, a Budapesti Corvinus Egye-
tem docense, az NKE Információs
Társadalom Kutatóintézetének vezető
kutatója, dr. Bereczkei Tamás egye-
temi tanár, a Pécsi Tudományegye-
tem oktatója. A Mathias Corvinus
Collegium erdélyi tevékenységért fe-
lelős igazgatója, Talpas Botond gra-
tulált az e-KP végzőseinek, és
elismerését fejezte ki a képzési prog-
ram munkaközösségének. Elmondása
szerint „az erdélyi intézményhálózat-
nak az a célja, hogy a tehetséges fia-
talok Erdélyben maradjanak.
Segítünk, hogy itthon kiépíthessék
kapcsolataikat annak érdekében, hogy
ebben a régióban érvényesülni tudja-
nak, és közösségük fejlesztésében is
aktívan közreműködhessenek”.

A neves előadók mellett nagy
hangsúlyt fektettünk arra, hogy
interaktív képzéseink, workshop-
jaink aktuális, a gyakorlatban is
hasznosítható tudást nyújtsanak.
A programkínálatunkban diákja-
ink számtalan izgalmas témakör-
rel találkozhattak: amerikai
belpolitika, a nagy világjárvá-
nyok történelmi tanulságai és tár-
sadalmi következményei, média-
fogyasztási trendek, információs
társadalom, rendezvényszervezés,
evolúciós pszichológia, migrációs
folyamatok, tudatos internethasz-
nálat, az eutanázia jogi és etikai
vetülete, tudatos pályaválasztás
és még sorolhatnánk. Zsiga Ka-
rola, az e-KP koordinátorának el-
mondása alapján „annak ellenére,
hogy a képzési alkalmaink online
zajlottak, a programtagok lelkese-
dése hónapról hónapra növeke-
dett”.

Az MCC ott kezdődik, ahol a ha-
gyományos oktatás véget ér. A Kö-
zépiskolás Programon belül a
diákok amellett, hogy tovább mé-
lyíthetik tudásukat, olyan készsége-
iket fejleszthetik, amelyek későbbi

tanulmányaik, karrierjük során is
hasznosak lehetnek. 

„Az online, e-learning alapú kép-
zések mellett havonta készségfej-
lesztő napokat is tartunk, amikor a
diákoknak lehetőségük nyílik ismert
és elismert szakértők által tartott elő-
adásokon, gyakorlatias tréningeken
és műhelymunkákon részt venni. A
járvány idejére sikeresen ültettük át
digitális környezetbe fejlesztő mód-
szertanainkat” – nyilatkozta Witt-
mann Zsolt, a Középiskolás Program
(KP) megbízott programigazgatója.
Ez az országos szintű esemény Ma-
gyarországon budapesti, míg Erdély-
ben kolozsvári helyszínen valósul
meg, valamint kihelyezett vidéki
képzéseink tehetségtáborokkal, ta-
nulmányi kirándulásokkal, angol és
román nyelvi kurzusokkal is színesí-
tik a programkínálatot.

Az e-KP 2013-ban kezdte meg
működését Erdélyben, idén ősztől a
program tevékenységei az alábbi
erdélyi városokban lesznek elérhe-
tők: Arad, Csíkszereda, Kolozsvár,
Marosvásárhely, Nagyvárad, Sepsi-
szentgyörgy, Szatmárnémeti, Szé-
kelyudvarhely. (közlemény)

148 erdélyi diák végzett idén az MCC erdélyi Középiskolás Programjában

Közeledik az érettségi, és szá-
mos diák nem tudja még,
hogy milyen egyetemi kép-
zést válasszon, valamint azt
sem, hogy valóban illik-e
hozzá az adott szak. Ezekre a
kérdésekre még Péter és
Zsolt, a Szak-ma alapítói sem
tudnak válaszolni, azonban
mindent megtesznek annak
érdekében, hogy segítsenek.
Huszonkét marosvásárhelyi
végzős egyetemistát kérdez-
tek meg arról, hogy milyen
volt az adott képzésen ta-
nulni, melyek a pró és kontra
érvek, illetve mivel maradtak,
miután befejezték az alap-
képzést. Ezt pedig videóra
vették, és közzétették. Mind-
ezt azért, hogy segítsenek
azoknak, akik még nem dön-
töttek.

A Szak-máról és az Operation 1-
E-temről Szövérfi Pétert, a Szak-ma
társalapítóját kérdezte a Népújság.

– Hogyan tudnád meghatározni a
Szak-ma projektet?

– A Szak-ma egy „szerelempro-
jekt”, abból a meggondolásból ké-
szült, hogy mi, Péter és Zsolt, 27
évesen még mindig nem tudnánk
válaszolni arra a kérdésre, hogy:

„Mi szeretnél lenni, ha nagy le-
szel?”. Ezekkel a kis videóinterjúk-
kal szeretnénk segíteni a fiatalokat,
hogy valamivel könnyebben tudják
megválaszolni a kérdést. Az Opera-
tion 1-E-tem ugyanezen az ötleten
indult. Mi is elkövettük azt a hibát,
hogy nekifogtunk, elvégeztünk több
egyetemet, mégsem azt, amit sze-
rettünk volna. Reméljük, hogy
ezekkel a videókkal segítünk má-
soknak meghozni a helyes döntést,
jelentse ez a szak kiválasztását vagy
akár az egyetem halasztását, ha nem
érzi magát eléggé felkészültnek az
illető.

– Június 14-én indult az Opera-
tion 1-E-tem projektetek, ahol 22
végzős egyetemistával beszélgettek
a különböző egyetemi szakokról. Mi
a fő célja ezeknek a beszélgetések-
nek?

– A fiatalok segítése a tudatos és
valóban informált döntések megho-
zatalában. Sok esetben távol áll a
valóság attól, amit a kis programfü-
zetek leírnak. Ezt a különbséget
próbálják áthidalni ezek a videók,
és valós képet nyújtani a tanulni
akaróknak.

– Hol lehet megtekinteni ezeket a
videókat?

– Videóink fent vannak a Szak-
ma Facebook-, illetve YouTube-ol-
dalán. A következő linkeken lehet
megtalálni őket: https://www.face-
book.com/szakma.ma és
https://www.youtube.com/c/szak-
ma

– A jövőben elérhetők marad-
nak? Gondolok itt elsősorban arra,
hogy akik még távolabb állnak az
egyetem-, szakmaválasztástól, ők is
tudjanak majd tájékozódni.

– A videók fent maradnak az ol-
dalainkon, tehát amíg megtalálha-
tóak vagyunk az interneten, addig a
videók is elérhetők lesznek. Nem
áll szándékunkban letörölni sem-
mit.

– Egy-egy beszélgetés során mire
helyezitek a fő hangsúlyt?

– A beszélgetéseknek négy na-
gyobb témájuk van: Azt kapták-e az
egyetemtől, amire számítottak, ami-
kor jelentkeztek?; milyen a légkör?;
milyenek a tantárgyak, tanárok?;
mit tudnak kezdeni a diplomával,
amikor kézhez kapják?

– Milyen szakokat mutattok be?
– A Sapientia Erdélyi Magyar

Tudományegyetemről az informa-
tika, mechatronika, kommunikáció,
automatizálás, számítástechnika,
kertészmérnöki, gépészmérnöki,
fordító és tájépítészet szakokat. A
marosvásárhelyi George Emil Pa-
lade Orvosi, Gyógyszerészeti, 
Tudomány- és Technológiai Egye-
temről bemutatjuk a sport és felépü-

lés, a táplálkozás és dietetika, a fog-
orvostudomány, gyógyszerészet, in-
formatika, testnevelés és sport,
illetve fogtechnika szakokat. A Ma-
rosvásárhelyi Művészeti Egyetem
kínálatából a korszerű zenei kon-
cepció, a teatrológia, a rendező, a
drámaírás mesterképzés, illetve az
audiovizuális kommunikáció, for-
gatókönyv- és reklámírás média
szakokról lehet tájékozódni.

– Nem gondoltatok arra, hogy ta-
nárokat is elhívtok, hogy a nézők
megismerkedjenek az ő vélemé-
nyükkel is?

– Egyelőre ez egy pilótaprojekt
volt, amiből ennyi sikeredett. Ter-
mészetesen, ha nagy érdeklődés
lesz a videók iránt, megpróbáljuk
bővíteni a palettát. Most a legfonto-
sabb az volt, hogy érettségi előtt si-
kerüljön egy valós képet adni a
Marosvásárhelyre készülő egyete-
mistáknak, és úgy érzem, ez többé-
kevésbé sikerült.

– A jövőben még terveztek az 1-
E-temhez hasonló projektet?

– Nem gondolkodtunk még to-
vábbi tervekben, egyelőre kive-
szünk egy kis szabadságot, és
meglátjuk ennek a projektnek az
eredményeit. De annyit elárulha-
tok, hogy közben folyamatban
vannak beszélgetések a Sapientia
egyetemmel, illetve még kilátás-
ban van 2-3 podcast. 
(Nagy-Bodó Szilárd)

Illik hozzám az adott egyetem?
Operation 1-E-tem
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A svájciak most nem szívesen költe-
nek környezetvédelemre, ez volt a
közvélemény első reakciója a múlt va-
sárnapi referendum eredményének
láttán. 

A politikusok nyilatkozataiból azonban az
derül ki, hogy a kérdés ennél bonyolultabb:
sokuk szerint a kormány rosszul nyúlt a cél-
zott problémákhoz.

Az egyik javaslat, ha célzottan is, de meg-
adóztatná a környezetszennyezést. A „szén-
dioxid-törvényként” emlegetett előterjesztés
a „szennyező fizet” elven alapszik, csakhogy
óhatatlanul áremelkedéshez vezetne szinte
minden téren. Úgyhogy ez a terv ezért bukott
meg a hét végi népszavazáson.
„Az emberek jól döntöttek”

A legnagyobb svájci parlamenti párt, a
Svájci Néppárt egyik képviselője, Christian
Imark szerint az emberek jól döntöttek. Min-
dig is tudták, hogy nekik, vagyis a Néppárt-
nak sokkal jobb érveik vannak, mint azoknak,
akik támogatják ezt az elképzelést. De nem

volt egyszerű átnyomniuk ezeket az elfogult
sajtón, megmagyarázni a lakosságnak, hogy
ez mennyire rossz megoldás a problémára:
sokba fog kerülni, és nem lesz jobb tőle a le-
vegő.
Nem akarták, hogy a törvény tiltásokkal 
érje el a célját

A referendum végeredménye 51,6 százalék
a „nem” javára, vagyis alig több mint másfél
százalékos különbséget mutat, de így is sok-

kolta az egyébként környezettudatos állam
közvéleményét.

A szabaddemokratákat mindenképpen.
Egy luzerni politikusuk, Damian Müller azt
magyarázta az eredmény bejelentése után,
hogy számukra nagyon fontos a környezetvé-
delem, ugyanakkor nem akarták, hogy ez a
törvény tiltásokkal érje el a célját. Ezt sikerült
keresztülvinniük. Azt mondták, olyan tör-
vényt akarnak, amely közvetlenül a szennye-

zőt bünteti. Ez is átment. A terv költségvon-
zatán rengeteget vitáztak, és még mindig nem
biztosak abban, hogy végül majd nem az
kerül többe, ha nem foglalkoznak környezet-
védelemmel.

Két másik elképzelés is kudarcot vallott a
vasárnapi svájci népszavazáson. Az egyik be-
tiltotta volna a mesterséges növényvédő sze-
reket, a másik az ivóvíz minőségének javítása
érdekében pénzzel támogatta volna azokat a
gazdákat, akik nem használnak vegyszereket.
Az emberek most nem mernek bevállalni
semmit…

A kudarc azért is meglepő, mert a svájciak
amúgy büszkén hirdetik környezettudatossá-
gukat. Elemzők is csak azzal tudják magya-
rázni a referendum kimenetelét, hogy az
emberek most nem mernek bevállalni sem-
mit, ami csak egy kicsit is visszavetheti a ki-
lábalást a járvány okozta válságból.

Ezzel összefüggésben egy másik elképze-
lést jóváhagytak vasárnap, és ez a vállalko-
zások állami támogatásával függ össze.
Helyeslik, hogy a kormány vissza akar venni
a válság miatt fizetett pénzekből.

Forrás: Euronews

A svájciak nem szívesen költenek környezetvédelemre
Nemet mondtak három törvényjavaslatra is 

Mózes Edith

A NATO-nak megfelelő egyensúlyt kell ta-
lálnia a Kínához fűződő kapcsolatokban,
nem lebecsülve, de nem is túlbecsülve az
országot – jelentette ki Angela Merkel
német kancellár Brüsszelben hétfőn, az
észak-atlanti szerződés tagállamai vezető-
inek egynapos csúcstalálkozóját követően
tartott sajtótájékoztatóján.

„Ha megnézzük a kiberfenyegetéseket és a hibrid
fenyegetéseket, ha Oroszország és Kína együttmű-
ködését vizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy a szövet-
ség nem hagyhatja figyelmen kívül Kínát” –
fogalmazott Angela Merkel.

Azt mondta, Kína számos területen vetélytárs, de
sok más területet érintően szövetséges. A NATO-
nak fel kell készülnie a fenyegetésekre, de nagyon
fontos, hogy Oroszországhoz hasonlóan fenntartsa
a politikai párbeszéd lehetőségét Pekinggel – jelen-
tette ki Merkel.

Emmanuel Macron francia elnök óvatosságra in-
tett a távol-keleti országgal kapcsolatos határozatok
megfogalmazása vonatkozásában. Azt hangsú-
lyozta, hogy Kínának nincs köze az észak-atlanti
térséghez, a NATO-tagországok nem katonai kap-
csolatokat tartanak fenn Pekinggel. Mint emlékez-
tetett, a NATO-csúcs hétfői zárónyilatkozatában a
tagállami vezetők aggodalmukat fejezték ki Kína
katonai fellépése, valamint technológiai tevékeny-
sége miatt.

Nem szabad elfogultnak lenni a Kínával való
kapcsolatokat illetően, nem szabad hagyni, hogy a
kérdés elterelje a szövetségesek figyelmét a NATO-
n belüli kihívásokról – mondta Macron.

Alexander De Croo belga miniszterelnök a Kí-
náról folytatott megbeszélésről azt mondta, a távol-
keleti ország világhatalommá válik mind gazdasági,
mind katonai értelemben. Ez azt jelenti, hogy a szö-
vetségnek tisztában kell lennie a prioritásaival Pe-
king vonatkozásában. Világosnak kell lenni a
tekintetben, hogy a NATO értékalapú szervezet,
amely az emberi jogok tiszteletben tartását és a de-
mokrácia erejét hangsúlyozza. Gazdasági oldalon
az üzenet szintén világos: a közösség nyitott az üz-
leti tevékenységre Kínával, de kölcsönösségre tart
igényt – mondta.

De Croo azt is hangsúlyozta, hogy szoros együtt-
működésre van szükség Washingtonnal, azonban –
mint mondta – az elmúlt évek egyértelművé tették
azt is, hogy az európaiaknak ki kell bújniuk az

Egyesült Államok árnyékából, és meg kell határoz-
niuk a saját prioritásaikat.

Recep Tayyip Erdogan török elnök sajtótájékoz-
tatóján azt hangoztatta: a Törökország és Görögor-
szág között régóta fennálló vitás ügyek rendezése
érdekében folytatott, csaknem öt éve megszakadt
tárgyalások újjáélesztése a „stabilitást és a jólétet”
szolgálja a földközi-tengeri régióban.

A Földközi-tenger keleti medencéjében felfede-
zett nagy kiterjedésű földgázmezőre vonatkozó jo-
gaik kapcsán kiújult feszültségekkel
összefüggésben Erdogan azt mondta: Görögország
Ankara „szomszédja és szövetségese, a párbeszéd
csatornáinak felélesztése és a kétoldalú kérdések
megoldása régiónk stabilitását és jólétét szolgálja”.

A török elnök tájékoztatóján nehezményezte,
hogy a szövetségesek nem támogatják kellőképpen
Törökországot a terrorizmus elleni küzdelmében.
Törökország az összes vonatkozó nemzetközi plat-
formon, különösen a NATO-ban a terrorizmus el-
leni küzdelem élvonalában áll, az Iszlám Állam
nevű terrorszervezet mintegy négyezer harcosát
„semlegesítette” a határokon átnyúló műveletek-
ben – hangsúlyozta. Törökország az egyetlen
NATO-szövetséges, amely szemtől szemben küz-
dött és fiait adta a terrorizmus leküzdésének sike-
réért – mondta. Sajnálatát fejezte ki, hogy országa
nem kapta meg azt a szolidaritást a szövetségesei-
től és partnereitől, amelyet várt a terrorizmus elleni
harcban – közölte Erdogan. (MTI)

Merkel: megfelelő egyensúlyt kell találni 
a Kínához fűződő kapcsolatokban

A NATO-tagországok vezetői ál-
lást foglaltak a szövetség meg-
erősítése mellett, új fejezetet
kezdenek a transzatlanti kap-
csolatokban, a védelem, vala-
mint a biztonság megszilár-
dításában – jelentette ki Jens
Stoltenberg NATO-főtitkár hétfőn
Brüsszelben.

Jens Stoltenberg a 30 államot tömö-
rítő észak-atlanti szövetség csúcstalál-
kozóját követően tartott sajtó-
értekezletén hangsúlyozta: minden
tagállami vezető egyetértett abban,
hogy a globális verseny időszakában
és az egyre gyakrabban jelentkező ki-
hívások közepette Európának és
Észak-Amerikának szoros kapcsolatot
kell fenntartania a közös érdekek és
értékek védelme érdekében.

A szövetségesek közötti együttmű-
ködés fontosságát hangsúlyozva a fő-
titkár kijelentette: a közös munka
elengedhetetlen, amikor olyan tekin-
télyelvű rezsimek, mint Oroszország
és Kína fenyegetik a szabályokon ala-
puló nemzetközi rendet. Kiemelte: a
NATO kapcsolatai Oroszországgal a
hidegháború vége óta a legalacso-
nyabb szintre csökkentek, Moszkva
„agresszív cselekedetei” veszélyt je-
lentenek a szövetségesek biztonsá-
gára. A szövetség fenntartja a
védelemre, elrettentésre és a párbe-
széd fenntartására támaszkodó politi-
káját Oroszországgal kapcsolatban –
mondta.

Hozzátette: a NATO üdvözli, és tel-
jes mértékben támogatja az Egyesült
Államok és Oroszország között létre-
jött, a nukleáris leszerelést célzó Új
START-szerződés ötéves meghosz-
szabbításáról szóló megállapodást, és
támogat minden párbeszédet a jövő-
beli fegyverellenőrzésről.

A Kínáról folytatott megbeszélésről
elmondta, a szövetség lehetőséget lát
a fegyverellenőrzés és a klímaválto-
zás elleni küzdelem terén való együtt-
működésben, ugyanakkor egyre
nagyobb, több területet érintő befo-
lyása és nukleáris erejének növeke-
dése, valamint a hamis hírek
terjesztése komoly kihívást jelent a

tagállamok biztonságára. A vezetők
egyetértettek abban, hogy a kihívá-
sokra a szövetségnek közös válaszo-
kat kell adnia, és meg kell védenie
érdekeit – emelte ki. Hozzátette: a
szövetségesek felelős magatartásra
szólították fel Pekinget, beleértve a
világűrben és a kibertérben kifejtett
tevékenységét is.

Elmondta: a tagállamok vezetői
nagyratörő terveket fogadtak el a
2030-ig tartó időszakra vonatkozóan.
Megvalósításuk képessé teszi a szö-
vetséget a fenyegetések, a kihívások
elleni hatékony fellépésre és megoldá-
sukra – hangsúlyozta. Döntést hoztak
egyebek mellett az elrettentés és a vé-
dekezés politikájának további alkal-
mazásáról, a társadalmi
ellenállóképesség nö- veléséről, a tag-
országok között jelentkező technikai
hiányosságok megszüntetéséről, a sza-
bályokon alapuló nemzetközi rend
megerősítéséről a partnerországokkal
és új partnerségek kialakításáról, az
Európai Unióval ápolt kapcsolatok
megerősítéséről, a kiképző missziók
folytatásáról a terrorizmus és a támo-
gatott országok békéje és stabilitása
szavatolása érdekében, és a klímavál-
tozás elleni közdelem fenntartásáról.
A tagállamok emellett politikai köte-
lezettséget vállaltak a katonai művele-
tekkel járó nettó zéró
károsanyag-kibocsátásra – mondta. A
szövetségesek egyetértettek abban,
hogy ezeket az elhatározásokat meg-
felelő forrásokkal kell alátámasztani a
honvédelmi kiadások és a NATO
közös finanszírozása révén – tette
hozzá.

A főtitkár hangsúlyozta azt is, hogy
a NATO-csapatok kivonása számos
biztonsági kihívást jelent Afganisztán
számra, a misszió munkájának befeje-
zésével és a kivonulással azonban a
szövetség nem hagyja magára az or-
szágot. A szövetség meghosszabbítja
és megerősíti az afgán nép, a helyi ha-
tóságok és az őket segítő civil sze-
mélyzet támogatását, illetve nem hagy
fel az afgán biztonsági erők képzését
folytató misszió munkájával sem –
tette hozzá Stoltenberg. (MTI)

Stoltenberg: a tagországok 
vezetői új fejezet megkezdését

határozták el a transzatlanti 
kapcsolatokban

Damian Müller szabaddemokrata képviselő 
Forrás: Wikimedia

Christian Imark (Svájci Néppárt) 
Forrás: Facebook
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RABLAPROGRAMBA illő autót vá-
sárolnék. Az elszállítását és forga-
lomból való törlését vállalom. Tel.
0748-882-828. (12172-I)

VÁSÁROLUNK új és használt bake-
litlemezeket. Tel. 0740-280-126. (-)

LAKÁS

KIADÓ 2 szobás lakás plusz
mellékhelyiségek, hasznos felület 60 m2,
teljesen bebútorozva, Kolozsváron, a
Gheorghe Dima utca 37. szám alatt, II.
emelet, azonnal beköltözhető. A Zorilor
negyedben van, az orvosi és építészeti
egyetem közelében. Tel. 0744-638-238.
(12185)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (22563-I)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag
és alumíniumredőnyöket, szalagfüg-
gönyöket, belső redőnyöket, szúnyog-
hálókat. Tel. 0744-121-714, 0766-214-
586. (11908)

TETŐFEDŐ KFT. Baj van a tetővel?
Ázik be a háza? Minőségi munkát
szeretne? Ha minőségi munkát sze-
retne, akkor válasszon minket! Bár-
milyen munkát vállalunk. Cégünk
garanciás munkát vállal. Tel. 0742-
734-062, Krisztián. (12110-I)

VÁLLALUNK cserépforgatást, tető-
felújítást, Lindab lemezből tetőkészítést
és bármilyen munkát. Tel. 0754-553-856,
Jani. (12099)

MEGEMLÉKEZÉS

Kegyelettel és szomorú szívvel
emlékezünk június 16-án dr.
BARTHA JÚLIA – Jutka – szová-
tai fogorvosra halálának hetedik
évfordulóján.  Nyugodjon béké-
ben! Emlékét őrzik szerettei.
(sz.-I)

Fájdalommal emlékezünk június
16-án a drága férjre, édesapára,
nagyapára, LÁSZLÓ KÁROLYRA
(Kari) halálának 7. évfordulóján.
Nyugodjon békében! Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (12158-I)

Halálának 20. évfordulóján szere-
tettel emlékezünk JÁNOSI 
GERGELY (Gerő) nyugdíjas taní-
tóra. Nyugalma legyen csendes!
Lányai, Zsuzsi és Edi, veje, uno-
kái és dédunokái. (sz.-I)

Az élet elmúlik, de az emlékek
élnek, amíg élünk, őrizzük őket.
A bánat, a fájdalom örökre meg-
marad, velünk lesz szép emléke,
az idő bárhogy is halad.
Kegyelettel emlékezünk az Ima-
tex volt dolgozójára, MOLNÁR
JÓZSEFRE halálának 14. évfor-
dulóján. Emlékét őrzi lánya, 
Ildikó, veje, Csaba, imádott uno-
kája, Betike, testvére, Ica és csa-
ládja, sógora, Sándor, sógornője,
Annuska. (12171-I)

Szomorú szívvel emlékezünk jú-
nius 16-án FOGARASI JÁNOSRA
halálának 25. évfordulóján. Nyu-
godjon békében! Szerettei.
(12187-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Szovátára, Kálmán Dénesnek
és gyászoló családjának
vigasztalódást, EDITNEK békés
nyugodalmat kíván Molnár
Ilona és családja Marosvá-
sárhelyről. (12180-I)
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MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ 
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.

Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással. 
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás. 

Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal 
a 0799-998-899-es telefonszámot. (65669-I)

A Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér 
2021. július 8-án 10 órakor versenytárgyaláson bérbe ad

21.000 négyzetméter területet
(telekkönyvszáma 51365/Nyárádtő/Maros megye).  

Az ajánlatok benyújtásának határideje: július 7., 16 óra.
Felvilágosítást június 22-én 16 óráig nyújtanak. 

Részletek a www.aeroportultransilvania.ro  oldalon, 
telefon:  0265/328-888. 

A Marosvásárhelyi Közszállítási
Vállalat Rt. alkalmaz

AUTÓ-VILLANYSZERELŐT
Követelmények:
– autó-villanyszerelői szakképesítés
– autó-elektronikai ismeretek
– legalább 3 év gyakorlat a szakmában 
A kérvény önéletrajzzal, a végzettséget/szakmai képesítést iga-

zoló irat másolatával, esetleg ajánlással a cég Marosvásárhely,
Béga utca 2. szám alatti székhelyén, a titkárságon nyújtható be
hétfőtől péntekig 8–15 óra között, vagy e-mailen a 
resurseumane@transportlocal.ro címen. 

Csak a kiválasztott jelentkezőket hívják állásinterjúra. 
A cég fenntartja a jogot, hogy ellenőrizze a jelentkezők deklarált

kompetenciáját. 
Bővebb felvilágosítás a 0265/269-077 vagy a 0747-558-546-os te-

lefonszámon. 

A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok 

tartalmáért a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

A PLASMATERM RT. alkalmaz ELEKTRONIKUS MÉRNÖKÖT
és KARBANTARTÁSI VILLANYSZERELŐT, valamint VIASZ-
ÉS KÉREGKÉSZÍTŐ MŰHELYÜNKBE, illetve ÖNTÉSI UTÓ-
MUNKÁLATOKRA ALKALMAS SZEMÉLYT. A munka három
váltásban történik, a betanítást vállaljuk. Érdeklődni naponta a kö-
vetkező telefonszámokon: 0730-708-011, 0265/268-712. Önéletraj-
zokat a  secretariat@plasmaterm.ro e-mail-címre vagy személyesen
a cég székhelyén, a Bodoni utca 66A szám alatt várunk. (65673-I)
A TIMKO PÉKSÉG SZEMÉLYZETET alkalmaz. Érdeklődni lehet
a cég székhelyén: Marosvásárhelyen, a Bodoni utca 85. szám alatt
vagy a 0756-128-310-es és a 0756-128-313-as telefonszámon.
(65665-I)
SOFŐRT alkalmazunk B kategóriával 3,5 tonnás autóra 8 órás mun-
kaprogrammal. Érdeklődni hétköznap 9-17 óra között a 0746-108-
701-es telefonszámon. (p.-I)
KFT. RAKTÁRI MUNKÁST alkalmaz. Tel. 0721-458-860. (sz.-I)
MAROSVÁSÁRHELYI CÉG HOLLANDIAI MUNKAPONTRA
alkalmaz ASZTALOSOKAT, ÁCSOKAT 15 eurós órabérrel. Tel.
0762-986-532. (22639-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlatAz Ausztriában nagy vitát ki-
váltó „iszlámtérkép” más-
fél hét szünet után, kedd
óta újra elérhető az inter-
neten.

A felfüggesztés oka az volt,
hogy technikai módosításokat haj-
tottak végre az oldalon. A kedden
újra elérhetővé tett honlapon to-
vábbra sem szükséges a regisztrá-
ció, és bárki rákereshet az
Ausztriában működő muzulmán
hitközösségekre, egyesületekre,
szervezetekre. A térképen feltün-
tetett 623 intézmény mindegyiké-
hez részletes háttérdokumentáció
tartozik irányultságukról, tevé-
kenységi körükről, céljaikról,
múltjukról, jelenükről, sőt külföldi

kapcsolataikról is, továbbá rávilá-
gít egyes szervezetek összefonó-
dásaira a politikai iszlám
ideológiájával, szervezeteivel és
hálózatával.

Susanne Raab integrációs mi-
niszter május végén tárta nyilvá-
nosság elé a térképet, amelynek
megjelenése óta – elsősorban kö-
zösségi médiaplatformokon – több
halálos fenyegetést kapott. Az Eu-
rópa Tanács felszólította Ausztriát,
hogy vonja vissza a térképet. Az
ausztriai iszlám hitközösség ifjú-
sági szervezete (MJÖ) pedig nyílt
levélben szólította fel a tárcát a
térkép végleges visszavonására, és
feljelentést is kilátásba helyezett.
(MTI)

Ausztriában újra elérhe-
tővé tették a nagy vitát 

kiváltó „iszlámtérképet”

A koronavírus-fertőzésveszély miatt
kialakult rendkívüli egészségügyi helyzetre való tekintettel

felhívjuk hirdetőink figyelmét, hogy hirdetéseket feladhatnak 
a szerkesztőségben

és a nepujsag.ro weboldalon levő
online felületen is, vagy beküldhetik e-mailen 

a reklam@e-nepujsag.ro címre. 
Érdeklődni a 0265/268-854-es

vagy 0742-828-647-es telefonszámon, 9–14 óra között. 

Hirdetőink figyelmébe!

MAROS MEGYEI TANÁCS

MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

MUNKÁLATKÖVETÉSI SZOLGÁLAT

Közlemény

A MAROS MEGYEI TANÁCS a „Vasbeton híd javítása
a 153-as megyei úton, Alsóbölkény, 7+155 kilomé-
terszelvény” projekt birtokosaként értesíti az ér-
dekelteket a Maros Megyei Környezetvédelmi
Ügynökség besorolási szakaszra vonatkozó dönté-
sének meghozataláról. A terv kivitelezhető a kör-
nyezetre gyakorolt hatást értékelő tanulmány
nélkül, Maros megyében, a 153-as jelzésű, Szász-
régen – Nyárádremete – Szováta megyei út 7+155
kilométerszelvényénél, Alsóbölkény község, Alsó-
bölkény falu területén.

A besorolási döntés tervezete és annak indoklása a
következő internetes oldalon tanulmányozható:
http://apmms.anpm.ro. 

Az érdekeltek a besorolási döntés tervezetével
kapcsolatos megjegyzéseiket/észrevételeiket 
elküldhetik elektronikus levélben az
office@apmms.anpm.ro címre a Maros Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökség internetes oldalán
való közléstől számított 10 napon belül.

Az ELNÖK nevében Paul Cosma 
Szász Zoltán Tibor főjegyző
megyemenedzser

Ovidiu Georgescu alelnök
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KOBAK KÖNYVESBOLT

Marosvásárhely, Győzelem tér 18. szám, 

www.bookyard.ro


