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Mosókonyha-patália

Ne feledje
idejében
megújítani
előfizetését!
Ha előfizet,
biztosan
kézhez kapja,
FÉLÁRON!

Kinek van igaza?

Minden megváltozik, a diákok
maradnak
Az is biztos már, hogy elmaradnak a
félévi dolgozatírások, és a diákoknak
egyetlen általánosuk lesz a tanév
végén. Év közben a tanárok felmérőket
írathatnak, és valamennyi tantárgyból
az órák száma plusz három jegye kell
hogy legyen minden tanulónak.

____________4.
Svájci termékeket
értékesít
svájciaknak
Balavásárról

Miután 2018-ban hazaköltöztek, először egyedül, egy kis irodában kezdett dolgozni, majd egy idő után arra
kérte a főnöke, hogy próbálja bővíteni
a helyi csapatot, ami meg is történt.
Ma már hatan dolgoznak, hárman a
nappali, hárman pedig az éjszakai
váltásban.

Fotó: Nagy Tibor

Érdekes és nem mindennapi helyzet alakult ki a Dózsa György
utca egyik tömbházában. A három lépcsőházas épületet még
az ötvenes években építették, és két mosókonyha is helyet
kapott benne. Az évtizedek során számos lakás tulajdonost
váltott, de a közös helyiséget senki nem foglalta el. Egészen
2011-ig, amikor egy újonnan érkezett építkezési vállalkozó
több ingatlant is felvásárolt a lépcsőházban, és a két mosókonyha közül az egyiket kifestette.

Nagy-Bodó Szilárd

A tömbház adminisztrátora, Nagy Domokos lapunknak elmondta, hogy
ezelőtt 11 éve beköltöztek a mosókonyhába, amit így a lakók nem használhatnak. Az adminisztrátor azt állítja, hogy önkényesen és törvénytelenül foglalták el a helyiséget, és a fogyasztásba, illetve a tömbház
karbantartásába sem fizetnek be. Nagy Domokos jogi eljárást indított az
ott lakókkal szemben, viszont elveszítette a pert.
A kialakult helyzet további érdekessége, hogy a mosókonyhában lakó
személynek bírósági döntése van arról, hogy ott lakhat, azonban arra
nincs lehetősége, hogy a helyiséget megvásárolja.
(Folytatás a 2. oldalon)

____________6.
Élelmiszer-támogatási utalvány

Június 6-tól fogadják a rászoruló személyek kérelmét a szociális utalványok elektronikus úton történő
odaítélésére. A szociális utalvány
alapján nyújtott elektronikus alapú támogatás 250 lej névértékű, kéthavonta egyszer folyósítható alapvető
élelmiszerek vásárlására és/vagy
meleg étel biztosítására.

____________8.

Utazás a szabadság felé
Kaáli Nagy Botond
1990 nyarán egy rossz, de megtalálhatatlan alkatrész miatt folyamatosan fűtő, zárt pozícióba ragadt hátsó ablakú piros kombi Daciával három generáció tagjai utazták be Nyugat-Európát,
nagyszülők, szülők és unokák, utóbbiak között voltam én. Nem számított, hogy kényelmetlen, hogy Svájcban leszakadt a kipufogó, hogy
úgy néztek, mint a lőtt medvét, a végre megszerzett szabadság és
annak érzése, az utazás és a nyugati világ iránt érzett, addig visszafojtott vágyakozás beteljesülése mindent felülírt. Két évvel később
civilizáltabb körülmények között, egy faros T3-as Volkswagen kisbusszal tettünk újabb nyugat-európai túrát, ugyanazok, akik azelőtt
is voltunk. Gyermek- és ifjúkorom legszebb élményei között szerepel
ez a két út, amely jelentős mértékben hozzájárult az azóta is sok mindent felülíró, áldásos dromomániámhoz, amely viszont ahhoz segített
hozzá, hogy a vén kontinens megannyi sarkába eljussak motoron,
autóval, vitorlással, néha pedig – muszájból – repülővel. Nem számított, hogy az akkori, kilencvenes évekbeli hazai infrastruktúra Mogadishu külvárosaiéhoz hasonlított, hogy csak Kolozsvárig két órát
kellett döcögni, hogy át kellett vágni az összes, útba eső város főterén, hogy az általános keleti szegénység miatt csak a legszükségesebbeket vásárolhattuk meg, és hogy órákig kellett szinte
mindenkinek szobrozni a határnál a nyári hőségben, fullra járatott
légykondicionáló berendezéssel (azaz lehúzott ablakokkal, hogy a
(Folytatás a 3. oldalon)

2 NÉPÚJSÁG _______________________________________________ HÍREK – TUDÓSÍTÁSOK

________________________________________ 2022. június 15., szerda

Az algoritmusok hatásai a mindennapjainkra
15., szerda

A Nap kel
5 óra 29 perckor,
lenyugszik
21 óra 17 perckor.
Az év 166. napja,
hátravan 199 nap.

Ma JOLÁN és VID,
holnap JUSZTIN napja.
JUSZTIN: Jusztin latin eredetű,
jelentése: igazságszerető férfi. Női
párja a Jusztina.

IDŐJÁRÁS
Felhőátvonulások
Hőmérséklet:
max. 23 0C
min. 11 0C

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2022. június 14.
1 EUR
4,9439
1 USD
100 HUF
1 g ARANY

4,7337
1,2403
277,5769

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,
2. emelet, 72-es iroda, naponta 9-14 óra között,
szombat – vasárnap zárva. Tel. 0265/268-854.

Megyei hírek
Fotókiállítás a Víkendtelepről
Június 17-én 10 órától A Víkendtelep története képekben
címmel rendhagyó kültéri fotókiállítás nyílik a Víkendtelep
Maros felőli bejáratánál (eső esetén a Corner Studio teraszán). A Víkendtelep évtizedek óta a marosvásárhelyiek
kedvelt nyári szabadidőközpontja, a kiállítás a fotográfia segítségével 50 nagy méretű táblán felvázolja a telep mintegy
70 éves fejlődését. A tárlat az Azopan Fotóarchívum és az
Oracler cég közös rendezvénye, partnerek a Marosvásárhely Polgármesteri Hivatal és a Maros Sport- és Szabadidőkomplexum, támogatók az Aquaserv Rt. és a Multinvest
Kft. A tárlatot Portik Vilmos alpolgármester, valamint Szőcs
Edgár kurátor nyitja meg.

Rocksuli-gálaműsor
Szerdán, június 15-én 18 órától tartja gálaműsorát a Kultúrpalotában a Rocksuli; fellépnek azok a tanulók, akik sikeresen elvégezték a kemény zenei tanfolyamot. Díszvendég:
Keresztes Ildikó.

Mea culpa
Ma 19 órától a Deus Providebit Tanulmányi Házban bemutatják Csata Éva Mea culpa című regényét. A Bookman
Kiadó által gondozott könyvről a szerzővel Csatlos Tünde
és Lazsádi Csilla pszichológus beszélget.

Megerősített rendőri jelenlét volt
ortodox pünkösdkor
A Maros megyei rendőrség megerősített jelenléttel felügyelt
arra, hogy az ortodox pünkösdkor ne történjenek kihágások.
Mind a közrendészeti, mind a bűnügyi, illetve a közlekedési
rendőrök vigyáztak a rendre. Ebben az időszakban 365 alkalommal büntettek, a bírságok összértéke 189.730 lej volt.
Visszavontak 30 gépkocsivezetői jogosítványt és 15 forgalmi engedélyt, 11 kihágásért eljárást kezdeményeztek a
közlekedési rendőrök. Többek között június 11-én délelőtt
Segesváron egy 31 éves férfi a forgalomból törölt járművel
közlekedett. Másnap éjjel a marosvásárhelyi Dózsa György
utcában állítottak meg egy 31 éves férfit, aki ittas állapotban
ült kormánykerék mögé. Nem sokkal később ugyanott hasonló ok miatt vontak felelősségre egy 23 éves fiatalt.

Szimfonikus hangverseny
Június 16-án, csütörtökön 19 órától a Kultúrpalota nagytermében a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia szimfonikus
zenekarát Radu Postăvaru vezényeli, szólista ifj. Csíky Boldizsár zongoraművész. Műsoron: Bartók Béla – Weiner Leó:
Tíz darab a Gyermekeknek című sorozatból, M. Ravel: Gdúr zongoraverseny, Weiner Leó: f-moll szerenád, op.3.

Be lehet nevezni a Retro Racingre
Június 25-én, szombaton 8 órától a Transilvania Motor Ringen sor kerül a retró autók országos bajnokságának harmadik fordulójára, amelyre a megfelelő kategóriájú régi
járművel bárki benevezhet a https://www.romanianretroracing.com/inscrieri-etapa-3-2022 elérhetőségen.
Hírszerkesztő: Vajda György

Minden döntés a miénk?
Senkinek nem újdonság az, hogy az online világ
minden rezdülésünket ismeri. Az algoritmusok
nagy valószínűséggel képesek meghatározni,
hogy mi az, ami érdekel minket. Ezáltal pedig ösztönöznek minket vagy tartalomfogyasztásra,
vagy -vásárlásra. Az algoritmusok hatásairól tartott előadást a DeepDive-on dr. Csala Dénes egyetemi oktató.

Nagy-Bodó Szilárd
Elmondása szerint az algoritmusok nagymértékben befolyásolják a mindennapjainkat. Ezek befolyása viszont
nem egy esetben rejtett. Hiszen akár tudat alatt is képesek
befolyásolni a mindennapi döntéseinket. Ezen rejtett algoritmusok közé tartozik a Google keresési algoritmusa, vagyis az, hogy
mi alapján ajánlja a találatokat. A
keresőmotor optimalizálására egy
egész iparág van kiépítve, és hatalmas befolyásoló szerepe van. De
ugyanezt el lehet mondani az Amazon vagy az Emag esetében is, hatalmas jelentőséggel bír, hogy
melyik termék ugrik fel a leghamarabb.
A szakember az előadásában arra
is kitért, hogy mi a különbség a
mesterséges intelligencia és a gépi
tanulás között. Sokan azt gondolják,
hogy a virtuális asszisztensek mesterséges intelligencia alapon működnek, pedig ebben az esetben
csak gépi tanulásról van szó. Azaz
nem ők találják ki a gondolatainkat,
hanem megtanulják a rutinjainkat,
mint például, hogy minden reggel 8
és 8.15 között megkérdezzük az aznapi időjárás-előrejelzést.
Csala Dénes azt is elárulta, hogy
az algoritmusoknak nem az az elsődleges célja, hogy befolyásolják a
döntéseinket. Például, ha a YouTube feldob nekünk egy macskás
videót, akkor nem az a célja, hogy
a társadalomra ráerőszakolja a
macskás videókat, hanem az ő statisztikáik alapján azok, akik macskás videókat néznek, több időt Dr. Csala Dénes
töltenek el a platformon, ezáltal

több reklámot is néznek, vagyis több profitot generálnak
a YouTube számára. Tehát ezek profitalapú döntések. A
kérdés az, hogy mennyire bízunk meg ennek a profitalapú
döntésnek a valóságtartalmában, hiszen mindaddig nagyon
vicces a példa, ameddig macskás videókról van szó, de
változik a helyzet, ha a koronavírus-járvány vagy az
orosz–ukrán háború témáját vesszük elő.
A jövő a mesterséges intelligenciáé, azonban ez még nagyon messze van. De ez csak az egyik fontos irány lesz. A
másik nyomvonal a megmagyarázható mesterséges intelligencia, hiszen nagyon sok algoritmus annyira összetett,
hogy nem értjük, miért éppen azon a módon hozzák meg
a döntéseiket, ahogy meghozták. Ezen döntések megértésére viszont nagyon nagy szükség van, vélekedett dr. Csala
Dénes.

Forrás: DeepDive

Kinek van igaza?
(Folytatás az 1. oldalról)
Elmondása szerint erre vár, és az anyagi háttere is megvan. Továbbá állítása szerint neki felkínálták eladásra a
mosókonyhát, és az összegből szerették volna felújítani a
tömbházat. A tömbház felújítása időközben megtörtént,
azonban a helyiséget továbbra sem fizethette ki az ott lakó
nő, így – bár törvényszéki végzése van arról, hogy jogszerűen lakik ott –, a tulajdoni lapon nem szerepel a neve.
Talán a legabszurdabb a helyzetben, hogy az illető
nőnek a birtokában van egy lap, amelyet mindhárom lépcsőházból az összes lakó aláírt, és amelyen az szerepel,
hogy eladják neki a mosókonyhát. Nagy Domokos viszont

RENDEZVÉNYEK
Összenéztünk...
A Felsővárosi esték című rendezvénysorozat keretében
június 16-án, csütörtökön 19 órától a Marosvásárhelyi
V. Felsővárosi Református Egyházközség (Szentgyörgyi – 1989. December 22. út 49. szám alatti) gyülekezeti termében bemutatják Barabás László – Bálint
Zsigmond Összenéztünk, értettük egymást című néprajzi és fotókötetét. A könyvet méltatja és a szerzőkkel
beszélget dr. Tekei Erika kultúrakutató, szerkesztő, Kilyén Ilka Magyar Örökség díjas színművész Kányádi
Sándor-verseket szaval. Áhítatot tart Benkő Mihály lelkipásztor.

Tanúhegyek – népzene-előadás
Június 16-án, csütörtökön 19 órától a Maros Művészegyüttes kövesdombi előadótermében a Spectrum

azt állítja, hogy az aláírások egy részét (köztük az övét is)
meghamisították.
A mindkét fél számára előnytelen patthelyzet már több
mint egy évtizede tart, és nem tudni, mikor fog végleges
megoldás születni. A jelenlegi felállás arról tanúskodik,
hogy az ott lakó nőnek bírósági végzése van arról, hogy
törvényesen van ott, papírja van arról, hogy el akarták adni
neki a mosókonyhát, viszont ezzel szemben ott van az az
álláspont is, hogy Nagy Domokos szerint az aláírásokat
meghamisították, illetve, ami biztos, hogy a helyiség nincs
kifizetve, így jogi értelemben az illető nem nevezhető tulajdonosnak.
Színház, a Maros Művészegyüttes és Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány eseményeként a Fonó együttes Tanúhegyek című előadása tekinthető meg, amely
azt igazolja, hogy Trianon után is megmaradt ősformájában a magyar népzene a Kárpát-medencében.

Farmer market
Június 17-én, péntek reggel 8 órától a Petry cég a Petry
Látványműhely és Múzeum udvarán újra megszervezi
vásárát, ahol ezúttal is hagyományos helyi termékekből
(úgymint hús- és tejtermékek, sajtok, mézek, lekvárok,
szörpök, gyümölcslevek, borok, pálinkák, zöldségek,
gyümölcsök, teák) lehet válogatni.

Hobó 77 koncert
Június 23-án, csütörtökön 20 órától a Jazz&Blues Club
vendége Földes László Hobo, aki ezúttal koncertjén a
77. születésnapja alkalmára írott önéletrajzi könyvét is
bemutatja.
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A schengeni határellenőrzés új szabályairól állapodtak meg az EU-tagok

Korlátozza
a külső határokon lévő határátkelőhelyek számát
A schengeni térségen belüli határellenőrzés új sza- megindokolva azt. Egyben meg kell jelölnie azt az időpontot
bályairól állapodtak meg az uniós tagországok bel- is, amikor várhatóan feloldja az ellenőrzéseket. A bizottság
ezt követően ajánlást ad ki.
ügyminiszterei.

A megállapodás új intézkedésként korlátozza a külső határokon lévő határátkelőhelyek számát, illetve nyitvatartási idejét, valamint a határőrizet fokozásával igyekszik
hatékonyabban fellépni az illegális migráció ellen.
A Tanács továbbá eljárásokat határoz meg a belső határellenőrzések újbóli bevezetésére, szigorúbb biztosítékokkal. Figyelembe veszi az unió nemrégiben hozott döntését, amely
megerősítette a schengeni térségen belüli szabad mozgás
elvét, ugyanakkor meghatározza a belső határellenőrzések újbóli bevezetésének feltételeit.
Amennyiben a belső határellenőrzés szükségességének
fennmaradása két és fél év után is indokolt, az érintett tagállamnak értesítenie kell az Európai Bizottságot a belső határellenőrzés további meghosszabbításának szándékáról,

A rendelet továbbá új eljárást vezet be az illegális határátlépéssel érkezett menekülők unión belüli, engedély nélküli
mozgásának kezelésére.
Az érintett tagállamok önkéntes fellépésén alapuló rendszer
keretében ez az eljárás lehetővé teszi a tagállamok számára,
hogy a határ menti térségben elfogott és a területén illegálisan
tartózkodókat a határokon átnyúló rendőrségi együttműködés
keretében átadják annak a tagállamnak, ahonnan érkeztek.
A tagállami belügyminiszterek nagy többsége az önkéntes
szolidaritási mechanizmust támogatja, amelynek alapján a
tagállamok önkéntesen befogadhatják a Földközi-tenger térségében fekvő tagállamokba érkező menekülőket, illetve más
segítséget, például pénzügyi támogatást ajánlhatnak fel számukra. (Euronews)

Elindította az újabb függetlenségi népszavazás
kampányát a skót miniszterelnök
Hivatalosan elindította az újabb függetlenségi népszavazás kampányát kedden a skót miniszterelnök.
Nicola Sturgeon kijelentette: a skót kormány szándékai szerint a referendumot 2023 végéig meg kell
tartani.

Skóciában 2014-ben már tartottak egy népszavazást a függetlenné válásról, de akkor a résztvevők 55 százaléka még
arra voksolt, hogy Skócia ne szakadjon el Nagy-Britanniától.
Az újabb népszavazás kiírása azonban ismét folyamatosan
napirenden van, különösen a brit EU-tagságról hat évvel ezelőtt tartott népszavazás óta, amelyen országos átlagban szűk,
51,89 százalékos többség a kilépésre, a skótok 62 százaléka
viszont a további EU-tagságra szavazott.
Nicola Sturgeon, a Skóciában kormányzó függetlenségpárti
Skót Nemzeti Párt (SNP) vezetője azóta sokszor hangoztatta
azt a véleményét, hogy az EU-népszavazás eredménye miatt
elengedhetetlenné vált az újabb skót függetlenségi referendum, mivel Skóciát egyértelműen kinyilvánított bennmaradási
szándéka ellenére London „kirángatta” az Európai Unióból.
Sturgeon hasonló érveléssel indította el keddi edinburghi
sajtótájékoztatóján az újabb függetlenségi népszavazás kampányát. Kijelentette: ha a skót választók 2014-ben tudták
volna, hogy a későbbi években az Egyesült Királyság milyen
irányt vesz, már az akkori népszavazáson a függetlenné válásra szavazott volna a többség.
A skót kormányfő határozott igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy várakozása szerint 2023 végéig meg lehet-e rendezni az újabb függetlenségi népszavazást.
Hangsúlyozta ugyanakkor azt is, hogy a referendumot ki-

zárólag törvényes és demokratikus keretek között lehet előkészíteni és megtartani.
Hozzátette: ennek megfelelően készen áll a tárgyalásokra
Boris Johnson konzervatív párti brit miniszterelnökkel az
újabb skóciai függetlenségi népszavazás törvényi feltételeinek
kialakításáról.
Johnson azonban már többször is határozottan elvetette az
újabb referendum kiírását, azzal érvvel, hogy Nicola Sturgeon
és elődje, Alex Salmond előző skót miniszterelnök személyes
ígéretei szerint a 2014-ben tartott népszavazás eredménye egy
teljes nemzedéknyi időre szól.
Nicola Sturgeon ugyanakkor a keddi kampányindítón kijelentette: a skót választók egyértelmű felhatalmazást adtak a
függetlenségi népszavazás újbóli kiírására, amikor a tavaly
májusi skóciai parlamenti választáson a függetlenséget pártoló
erőket juttatták többségbe.
Az SNP-nek és a Zöldeknek együtt 72 képviselőjük van a
129 tagú skót törvényhozásban, és a zöldpárt is egyértelműen
elkötelezte magát az újabb függetlenségi népszavazás megtartása mellett a jelenlegi parlamenti időszak végéig.
A skót kormány kedden közzétett egy tanulmányt is, amely
a függetlenné válás mellett szóló indokokat sorolja. A pontokba szedett érvek között szerepel, hogy a Skóciával összehasonlítható adottságú független országok „gazdagabbak,
egyes esetekben jóval gazdagabbak”, mint az Egyesült Királyság, jövedelmi egyenlőtlenségeik kisebbek, a szegénységben
élők aránya alacsonyabb, gazdasági termelékenységük és üzleti beruházásaik értéke ugyanakkor kivétel nélkül magasabb.
(MTI)

Olaszországban a jobboldal nyerte a helyhatósági
választásokat, az Öt Csillag 5 százalék alá süllyedt
A jobboldal szerepelt a legjobban az önkormányzati
választásokon Olaszországban, míg a parlamentben
a legnagyobb frakcióval rendelkező kormányerő, az
Öt Csillag Mozgalom (M5S) öt százalék alá süllyedt
a belügyminisztérium kedd reggeli adatai szerint.

A szavazatszámlálás végleges összesítése előtti utolsó adatok szerint a Giuseppe Conte vezette M5S 2 és 5 százalék között teljesített azokban az önkormányzatokban, ahol
egyáltalán jelöltet állított.
A római parlamentben az M5S a Mario Draghi vezette kormány „tartóereje”: a pártnak van továbbra is a legnagyobb
frakciója, miután a legutolsó, 2018-as parlamenti választáson
több mint 32 százalékot szerzett.
Az utóbbi öt évben az M5S két kormányt alakított Conte
vezetésével, először a jobboldali Ligával, majd a baloldali Demokrata Párttal (PD) lépve koalícióra. 2021 februárja óta az
M5S a Mario Draghi vezette nemzeti egységkormány tagja.
Giuseppe Conte hétfő esti sajtótájékoztatóján hangoztatta,
hogy az M5S a gyenge választási eredmények ellenére sem
adja fel kormányzati szerepét.
A Draghi-kormánynak vége – jelentette ki a jobboldali Giorgia Meloni, az ellenzéki Olasz Testvérek (FdI) elnöke azt
szorgalmazva, hogy szövetségesei, a Liga és a Hajrá, Olaszország! (FI) lépjenek ki a kormányból.
A Corriere della Sera című napilap rámutatott, hogy az országban alig támogatott M5S-szel Mario Draghinak nehéz
lesz folytatnia a kormányzást a 2023-as tavaszi választásokig,
főleg ami az addig megvalósítandó gazdasági reformokat illeti.

A jobbközép 10:3-ra nyerte a helyhatósági választásokat –
összegezte az Il Giornale a nagyobb városokban született
eredményről, további tizenhárom kiemelt önkormányzatban
a június 26-i második fordulóban folytatódik a verseny a jobbés a baloldal között. A Liga, az FdI és a FI alkotta jobboldali
szövetség 43,8 százalékra tett szert a baloldali koalíció 41,9
százalékához képest.
A jobbközép szövetség húzóerejének az FdI bizonyult,
amely több, még a Liga fellegvárának számító északi tartományokban is maga mögött hagyta a Liga jelöltjeit. Ahol viszont az FdI egyedül indult, nem tudott győzni.
„Az egységes jobbközép a győztes” – hangoztatta Matteo
Salvini, a Liga vezetője, hozzátéve, hogy ott maradtak alul,
ahol nem közös jelöltet állítottak. Úgy vélte, „a jobboldali pártoknak nem egymás között, hanem a baloldallal szemben kell
harcolniuk”.
Egyedüli baloldali erő a PD maradt, amely tíz év után elveszítette Palermo városának polgármesteri székét. Így a jobboldal veszi át a dél-olaszországi migráció egyik központjának
számító térség vezetését.
A PD-nek fel kell adnia az M5S-szel kötött szövetséget, ha
a baloldal esélyt akar a 2023-as választásokon, a centrummal
kell szövetkeznie – hangoztatta Matteo Renzi volt PD-főtitkár,
az Élő Olaszország (IV) vezetője.
A vasárnapi helyhatósági választási forduló eredményeit
hétfő délután kezdték el összeszámlálni: a majdnem ezer önkormányzatban rendezett voksolásra jogosult több mint 9 millió olasz 54,7 százaléka járult az urnákhoz, kevesebben mint
öt évvel ezelőtt. (MTI)
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Ország – világ
Önkéntes véradásra szólít fel
az egészségügyi minisztérium
A transzfúziókhoz szükséges kellő mennyiségű vér
és vérkészítmény nélkülözhetetlen az életmentéshez
– hívja fel a figyelmet az egészségügyi minisztérium
a véradók világnapja alkalmából. Keddi Facebookbejegyzésében a szaktárca véradásra szólít fel,
ugyanakkor köszönetet mond mindazoknak, akik
megértették a véradás fontosságát, és segítenek az
életmentésben. A minisztérium kiemeli továbbá, hogy
ezen a területen is reformokra van szükség. Egy, az
Európai Bizottsággal együttműködésben zajló program keretében romániai és más államokbeli szakértők dolgoznak a transzfúziós kapacitás növelésén és
a lakosság véradáshoz való hozzáférésének javításán. „Vérre mindenhol szükség van, és a hatóságok
célja a betegek életminőségének javítása, de a donorok segítsége nélkül az orvosok nem tudják teljesíteni ezt a célkitűzést” – áll a bejegyzésben.
(Agerpres)

Egyszerű indítvány az oktatási
miniszter ellen
Egyszerű indítványt nyújt be a Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) Sorin Cîmpeanu oktatási
miniszter ellen – az alakulat országos bürójának
keddi döntését Cătălin Drulă ügyvivő elnök jelentette
be. Az USR a tárcavezetőt tartja felelősnek amiatt,
hogy több mint 40 ezer diák nem iratkozott fel az
érettségire, illetve hogy nőtt az iskolaelhagyók
aránya. Felróják neki továbbá, hogy nem terjesztette
ki a Meleg ételt az iskolákban, illetve az Iskola az iskola után programot, hogy „csak vonogatja a vállát”,
amikor a PISA-tesztek eredményeiről kérdezik, és „a
plágiumot védi ahelyett, hogy az akadémiai integritás
őre lenne”. (Agerpres)

Utazás a szabadság felé
(Folytatás az 1. oldalról)
huzat is elvégezhesse a dolgát az arcüregben), a tudat,
hogy végre mehetünk és megyünk, a várakozás a csodálatos ismeretlen csodáira, a felfedezés izgalma, az akkori keleti és nyugati világ közötti, áthidalhatatlannak
tűnő különbség és az e különbség pozitív oldalának
megtapasztalása által okozott eufória minden kényelmetlenséget felülírt. Ma valószínűleg ötven kilométert
sem tennénk meg hasonló körülmények között. Akkor
három hétig voltunk úton.
Mindaz, ami mára megvalósult, akkoriban teljesen
hihetetlennek tűnt volna. Nem csak a (szégyenteljesen
kezdetleges, de mégis létező) hazai autópálya-hálózat,
hanem (és főként) az a fantasztikus megvalósítás, amit
schengeni övezetnek nevezünk. Daciás és VW-buszos
családi hippitúránk idején útlevéllel kellett menni, minden ország minden határátkelőjénél megállni, kontrollt
elszenvedni, satöbbi – Romániától Magyarországon és
Ausztrián keresztül Németországig, Franciaországig,
Svájcig és vissza. Gondoltuk volna-e, hogy mindez mára
már a múlté? Persze, rebesgették a nyugati ismerősök
(sokuk fontos társadalmi pozíciót töltött be, és tudta,
hogy miről beszél), hogy készülőben van egy olyan államközi rendszer, amely, ha életbe lép, megszünteti a
belső határokat sok ország között, és nem kell többé útlevél, de az akkor olyannak tűnt, mint telket venni a Vénuszon.
1985. június 14-én írta alá a megállapodást az Európai Gazdasági Közösség öt tagja egy hajó fedélzetén.
Ezt 1990-ben bővítették ki a végrehajtási egyezménnyel,
e kettő pedig 1995-ben lépett hatályba, akkor még hét
ország részvételével. Harminckettő és huszonkilenc
évvel ezelőtti csodálatos utazásunk mintegy átmenet volt
a világtörténelem két korszaka között. Természetesen
nem tudtuk, hogy a leomlott duális világrendet csak pár
év választja el a szabad mozgásában fokozatosan egységessé váló Európától, mi pedig éppen ezen átmeneti
években kóboroljuk be a számunkra szinte felfoghatatlanul gazdag, ám akkor még jóval szigorúbban ellenőrzött ismeretlent – amelynek belső vidékein ma már
szabadon utazhat bárki, aki jogosult rá. Csodálatos
dolog volt annyi negatívum után megérni és megélni
egy ilyen, globális jelentőséggel bíró, milliók életét
jobbra fordító változást... amelyet ma már természetesnek veszünk. Pedig az 1990-es júliusi hőségben a vámkontrollból szabaduló, a svájci autópályán vánszorgó
piros Dacia beragadt hátsó ablakán keresztül az elszáguldó Testarossát kikerekedő szemmel bámuló kiskamasz számára még egyáltalán nem volt az.
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A Bethlen Gábor Kollégium alapításának
a 400. évfordulóját ünnepelték Nagyenyeden
A Bethlen Gábor Kollégium
megalapításának a 400. évfordulóját ünnepelték szombaton Nagyenyeden.
Erdély egyik első felsőoktatási
intézményét eredetileg Gyulafehérváron alapította meg 400 évvel
ezelőtt Bethlen Gábor fejedelem;
az intézményt 40 évvel később
Apafi Mihály fejedelem Nagyenyedre költöztette, ahol ma református kollégiumként működik.
A szombat délutáni jubileumi
ünnepségen Potápi Árpád János, a
Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára elmondta: a
magyar kormányt is Bethlen Gábor
fejedelem intézményalapítási sikere ihlette, amikor 12 éve a nemzetpolitika fő pilléreként határozta
meg az erős oktatási intézményrendszer létrehozását. „Ebben az
intézményrendszerben a Bethlen
Gábor Kollégium kimagasló bástyának bizonyult és bizonyul most
is” – jelentette ki.
Az államtitkár úgy vélte, a magyarságnak cselekvő nemzetként
ragaszkodnia kell gyökereihez.
Közölte: Magyarország kormánya

ma világszerte 300 ezer diák minőségi magyar oktatását teszi lehetővé vagy segíti. Ehhez a határon
túli magyarok is hozzájárultak a
szavazataikkal – mondta.
Kelemen Hunor romániai miniszterelnök-helyettes nemzedéke
feladatának azt jelölte meg, hogy
jobb állapotban hagyja a magyar
intézményeket, mint amilyenben
megörökölte azokat. Úgy vélte, ez
az erős fundamentum, örökség segíti majd a későbbi generációkat a
további építkezésben. A Bethlen
Gábor Kollégium – megállapítása
szerint – az itt tanuló nemzedékek
transzilván Oxfordja volt, és az impozáns, korszerű épület ma is
ennek a szellemiségnek a hordozója.
Kató Béla erdélyi református
püspök a reformáció érdemének
nevezte, hogy Erdélyben is felismerték az oktatás jelentőségét.
Megállapította: Bethlen Gábor fejedelem a Collegium Academicum
létrehozásával bekapcsolta Erdélyt
Európa kulturális vérkeringésébe.
Az értelmiség képzésének nagyszerű hagyománya a szórványba

került magyarságban sem vész el –
hangoztatta.
A megemlékezést indító református áhítat prédikátora, Szegedi
László püspökhelyettes – a kollégium egykori diákja – azt nevezte
a tanintézet erősségének, hogy tanárai évszázadokon keresztül mindig többet tettek, többet adtak a
diákjaiknak, mint amennyit a kötelesség kért tőlük.
Lőrincz Helga, Nagyenyed alpolgármestere kijelentette, a 25
ezer lakosú kisváros jelentőségét a
kollégium adja, a kollégium pedig
nem lenne olyan jelentős Bethlen
Gábor szellemisége nélkül.
Több szónok is sorolta a magyar
tudományosság, kultúra nagy alakjait, akik a kollégiumban tanultak.
Többször elhangzott Kőrösi
Csoma Sándor Kelet-kutató, Bolyai Farkas matematikus, Barabás
Miklós festő, Áprily Lajos költő,
Sütő András drámaíró neve.
A Bethlen Gábor Kollégium jubileumára a városba hívták a tanintézet valamennyi egykori diákját,
akik megtöltötték az iskola belső
udvarát. (MTI)

Azonosították az első majomhimlős esetet Romániában
Romániában is diagnosztizálták az első majomhimlő-fertőzéses esetet – közölte
hétfőn az egészségügyi minisztérium.

A vírust egy 26 éves bukaresti
férfi szervezetében mutatták ki. A
férfi vasárnap éjjel jelentkezett a
kórházban, betegsége négy nappal
azelőtt kezdődött. A laboratóriumi
vizsgálatokat hétfőn végezték el,
ezek kimutatták, hogy szervezetét
megfertőzte a majomhimlő.
A páciens állapota jó, jelenleg
karanténban van. A közlemény
megjegyezte, hogy a férfi élettársa
májusban több olyan európai országban járt, ahol számos majomhimlős esetet tartanak nyilván. A
minisztérium felhívta a figyelmet,
hogy a betegség nem terjed könynyen.
Májusban egy rădăuţi-i nő és az
egyik athéni kórházba beutalt
román férfi esetében is felmerült a
majomhimlő gyanúja, a tőlük levett vizsgálati minták azonban nem
igazolták a fertőzést, mint kiderült,
ők a bárányhimlőt kapták el.
Az Egészségügyi Világszervezet

(WHO) szerdán ismertetett adatai
szerint több mint ezer majomhimlős esetet regisztráltak olyan országokban, ahol a vírus nem honos. A
közép- és nyugat-afrikai térségen
kívül a fertőzés 29 országban bukkant fel, eddig senki nem halt meg
a szövődményekben.
Uniós biztos: az EU 110 ezer adag
oltóanyagot vásárol
Az Európai Unió kedden mintegy 110 ezer adag majomhimlő elleni oltóanyag vásárlására vonatkozó megállapodást írt alá –
közölte Sztella Kiriakídisz, az Európai Bizottság egészségügyért felelős biztosa Luxembourgban
kedden.
Kiriakídisz az EU-tagországok
egészségügyi minisztereinek luxembourgi találkozójára érkezve
azt mondta, hogy a megállapodás
értelmében az oltóanyagokat uniós
forrásokból vásárolják meg, és június végétől szállítják az EU tagállamaiba. Hozzátette, ez lesz az első
alkalom, hogy az uniós bizottság
úgy fog EU-forrásokat mozgósítani vakcinavásárlásra, hogy aztán

az oltóanyagokat szétosztják a tagállamok között.
Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) június elején közölte,
hogy kapcsolatban áll a dániai
székhelyű Bavarian Nordic biotechnológiai céggel olyan kísérleti
adatok elemzését illetően, amelyek
alátámaszthatják az Imvanex oltás
alkalmazásának engedélyezését a
himlőn túl a majomhimlőre is.
Információk szerint egyes EUtagállamok, köztük Németország
és Spanyolország, már rendeltek
majomhimlő elleni oltóanyagot.
Az uniós tagállamok egészségügyi miniszterei Luxembourgban
keddi tanácsülésükön – tekintettel
az elmúlt évek egészségügyi fejleményeire, köztük a koronavírusjárvány okozta válságra – egyebek
mellett tanulmányozni fogják az
Európai Bizottságnak az EU jelenlegi globális egészségügyi stratégiája aktualizálására vonatkozó
javaslatát. Emellett vitát folytatnak
a határokon át terjedő egészségügyi veszélyekről szóló uniós rendelettervezet jelenlegi állásáról.
(hírösszefoglaló)

Részben megújult
az alkotmánybíróság
Letette a hivatali esküt az alkotmánybíróság három új
tagja Klaus Iohannis államfő
előtt, a részben megújult testület pedig új elnököt is választott szombaton Marian
Enache személyében.

Az alkotmánybíróság tagjainak
mandátuma kilenc évre szól. A testületbe háromévente nevezhet ki
egy-egy tagot a képviselőház, a szenátus és az államfő.
A kétkamarás parlamenttől a
nagykoalíció jelöltjei – a szenátus
részéről a Nemzeti Liberális Párt
(PNL) által javasolt Iuliana Scantei,
a jogi bizottságának elnöke, a képviselőház részéről pedig a Szociáldemokrata Párt (PSD) által jelölt
Bogdan Licu, a legfőbb ügyész helyettese – kaptak kilencéves alkotmánybírói megbízást. Iohannis az
elnöki hivatal jogi osztályának eddigi vezetőjét, Mihaela Ciochina elnöki
tanácsost
nevezte
ki
alkotmánybírónak.
Az alkotmánybíróság részleges
megújulásakor háromévente elnököt is választ a régi tagok közül a
következő három évre. A most elnökké választott Enache 2016-ban
a szenátus jelöltjeként, a PSD támogatásával került az alkotmánybíróságba.

A jászvásári születésű 68 éves jogász a rendszerváltás előtt ügyvédként tevékenykedett, 1990-től
1992-ig a Nemzeti Megmentési
Front képviselőjeként Románia első
szabadon választott, az új alkotmányt is megalkotó parlamentjének
alelnöke volt. 1993-ban Ion Iliescu
államfő rövid időre elnöki tanácsossá nevezte ki, majd nagyköveti
megbízást kapott, és Románia moldovai külképviseletét vezette 1996ig. Alkotmánybíróvá választásáig
ügyvédként folytatta pályáját, és két
további ciklusban (1996–2000,
2012–2016) parlamenti képviselő is
volt.
Enache a volt szociáldemokrata
házelnök Valer Dorneanut váltja az
alkotmánybíróság élén.
Az alkotmánybíróság a parlament, a kormány és a helyhatóságok által hozott jogszabályok felett
gyakorol alkotmányossági kontrollt, az állami intézmények közötti
alkotmányos vitákat hivatott eldönteni. Mivel határozatai megfellebbezhetetlenek, a román pártok
gyakran viszik egymással folytatott
politikai vitáikat az alkotmánybíróság elé, amely ily módon számos
politikai konfliktus végkimenetelét
határozta meg. (MTI)

Ezentúl hetente jelentenek
a koronavírus-járványról
Romániában ezentúl heti jelentéseket ad ki az Egészségügyi
Minisztérium
a
koronavírus-járvány alakulásáról – közölte hétfőn Alexandru Rafila tárcavezető.

A miniszter közleménye szerint
az új fertőzések, a kórházban kezelt
koronavírusos páciensek, valamint
a súlyos esetek számának kedvező
alakulása teszi lehetővé, hogy ezentúl úgy tájékoztatnak a koronavírusról,
amiként
a
szezonális
influenzáról.
Alexandru Rafila a G4media.ro
portálnak elmondta: ha a helyzet
megkívánja, visszatérnek majd a
napi jelentésekre.
Romániában a járvány kezdete

óta 2,91 millió koronavírusos megbetegedést diagnosztizáltak, az elmúlt héten 2154 új fertőzést
jegyeztek fel, voltak napok, amikor
kevesebb mint 170, másokon viszont több mint 400 személynél
észlelték a vírust. A napi esetszám
csütörtök óta enyhén növekedett. A
járvány eddig 65 714 ember életét
követelte.
Az elmúlt héten átlagosan napi
két halálesetet jelentettek. Jelenleg
457 koronavírusos beteget ápolnak
kórházban, közülük 48-an szorulnak intenzív terápiás ellátásra. Az
elmúlt héten átlagosan napi tízezer
tesztet végeztek, amelyeknek
három százaléka mutatta ki a vírust.
(MTI)

Minden megváltozik, a diákok maradnak
Ígérete szerint „fenekestül
felforgatja” az oktatásügyet
Sorin Cîmpeanu, a tisztségben
lévő közoktatási miniszter.
Már lassan kiszámíthatatlan,
hogy hányadik reformnak vagyunk a tanúi, nem is beszélve
a megvalósítatlan elképzelésekről, mint amilyen az Ecaterina Andronescu miniszter
asszonyé volt, aminek ismertetésével bejárta az országot.
A jelenlegi tárcavezető a népszerűsítő körutak helyett állandóan
új
ötletekkel
bombázza a közvéleményt.

Bodolai Gyöngyi
Az újabb változtatásokkal nyilatkozatai szerint két célt szeretne elérni: az iskolaelhagyás – ami
valóban ijesztő méreteket öltött –
felszámolását, valamint a funkcionális analfabetizmus, az értő olvasás hiányának a kiküszöbölését.
Ezért tartja fontosnak, hogy minél
hamarabb törvénycikkelyekbe foglalja az államfő Művelt Románia

programjának az előírásait, amelyeket majd közvitára bocsát.
Ami biztos: megváltozik a tanév
szerkezete, ami szeptember 5-én
kezdődik, és öt oktatási egységből,
modulból fog állni. Az első október
24-ig tart, és következik az első
szünidő október 30-ig. Ennek nem
örül túlságosan sem a pedagógusok,
sem a diákok egy része, mert mire
a nyári vakáció után „belejönnek a
tanulásba”, meg is szakad az első
oktatási időszak. December 23. –
január 8. között lesz a téli szünidő,
majd egy újabb tanulási egységet
szakít meg februárban a sívakáció.
Ennek időpontját minden tanfelügyelőség önállóan dönthette el. A
megyék többségében, szám szerint
30-ban (köztük Marosban is) február utolsó hetére szavaztak, tíz megyében a hónap második hetére. A
februári mozgó szünidő után folytatódik a tanítás április 7-ig. Ekkor
kezdődik a tavaszi szünidő, ami április 18-án ér véget. Április 19-től
június 16-ig tart az utolsó tanítási
időszak, amit a nyári szünidő követ.
Kivételt képeznek az általános isko-

lák VIII. osztályának végzősei, akik
június 9-én zárják a tanévet, a XIIXIII. osztályosok pedig június 2-án,
a szakoktatásban részt vevő diákok
június 23-án.
Az is biztos már, hogy elmaradnak a félévi dolgozatírások, és a diákoknak egyetlen általánosuk lesz a
tanév végén. Év közben a tanárok
felmérőket írathatnak, és valamenynyi tantárgyból az órák száma plusz
három jegye kell hogy legyen minden tanulónak. A végső jegyet az év
végi országosan egységes felmérőre
kapott átlag fogja eldönteni. Felmérőt írnak a diákok a tanév elején is.
A miniszter szerint a kettő együtt lényeges segítség lehet a pedagógusok számára, hogy pontos képet
kapjanak a diákok képességeiről és
felkészültségéről, és az eredmények
függvényében személyre szabottan
tudják meghatározni a teendőket.
Ugyanakkor az egységes felmérés
kiküszöböli azt a korábban hangoztatott kifogást, miszerint a fővárosban adott 10-es nem minden
esetben egyenlő egy vidéki iskolában kapott maximális jeggyel – ma-

gyarázta a miniszter. Az egységesített felméréseket megyénként hat
központban fogják megszervezni,
köztük a pedagógusképző iskolákban.
Gyakori televíziós nyilatkozataiban Sorin Cîmpeanu kifejtette,
hogy a tananyag túlságosan sok és
nehéz, a tantárgyak egyes fejezetei
nem lényegesek, és tele vannak
olyan ismeretekkel, amelyek elsajátítása már nem fontos a diákok számára, amire egy mértanból vett
fejezetet hozott fel példának. Hibáztatta elődeit, hogy nem tettek többet
azért, hogy nemcsak formaságból,
hanem valóságosan is szellősítsék a
tantervet. Sajnos korábbi ígéretei ellenére ő is meghátrált, és a 2024-es
tanévre tolta ki a határidőt.
Ezt előkészítendő, május 30. és
június 10-e között százezer I-XI.-es
diák vett részt az egységesített digitális felmérésen román nyelvből,
matematikából és történelemből a
saját vagy az iskolák által a rendelkezésükre bocsátott eszközökön. A
felmérést jövőtől kiegészítik a többi
tantárgyból is, az eredmények pedig

jelezni fogják a teendőket a pedagógusoknak és az iskoláknak egyaránt.
A
miniszter
szerint
megkönnyítik az új, szellősebb tantervek kidolgozását, hogy a most
hetedik osztályt végzett diák tudását
már az új elvárások szerint mérjék
az érettségi vizsgán. A pedagógusok
pedig tudni fogják, hogy hol vannak
a gyenge pontok, hol kell beavatkozni az osztályoknál vagy az egyes
diákoknál – hangsúlyozta több alkalommal is. A nevelésügyi szakértők
pedig az általános tennivalókat látják majd világosabban.
Sorin Cîmpeanu szerint az új tantervek lehetőséget biztosítanak a
középiskoláknak, hogy bizonyos
tantárgyak nagyobb súlyt kapjanak
az adott tanintézményben, és a diákok 30 százalékban olyan tantárgyakat választhassanak, amelyekből úgy gondolják, hogy nagyobb
teljesítményre képesek – válogattunk a tárcavezető ígéretei közül.
Kíváncsian várjuk, hogy ezekből
mennyi teljesül, és milyen eredménnyel.

2022. június 15., szerda __________________________________________ KULTÚRA – KÖZÉLET _______________________________________________ NÉPÚJSÁG

5

Újraindítanák a rendszeres találkozókat
Hat kórus részvételével szerveztek dalostalálkozót a hét
végén
Nyárádszeredában,
ahol ezúttal a gyerekeké volt
a főszerep. A legtávolabbi
résztvevők Kovásznáról érkeztek.

Gligor Róbert László
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
és Nyárádszereda önkormányzata
támogatásával szervezte meg a rendezvényt a helyi Deák Farkas Általános Iskola és a Bocskai István
Dalkar, a szakmai szervezést pedig
az iskola két pedagógusa, Nagy
Eszter Gizella és Ferencz Örs végezte. Nem mindennapi pillanat
volt a gyermekkórusok főtéri felvonulása szombaton délután, néhány
éve nem volt már hasonló a kisvárosban. A művelődési ház színpadán pedig egymást váltották a
fellépők: az alig három éve működő
nyárádszentimrei Liliom citerazenekar (vezető: Losonczi Noémi) katonadalokkal örvendeztette meg a
közönséget, csodálatos hangokat
csalogatva elő ezen ősi népi hangszerekből, míg a marosvásárhelyi
Művészeti Szaklíceum tavaly alakult kórusa (vezető: Kerekes Szász
Emese) arról is vallomást tett, hogy
„mindörökké hű az Úr”. A nép- és
gyermekdalok mellett a kovásznai
Kőrösi Csoma Sándor középiskola
gimnazistáiból álló Magnificat
kórus (vezető: Gyerő Katalin)
ugyancsak hozott vallásos énekeket
a népdalok mellett, míg a Fölszállott a páva válogatójában és a Kreativitás
megmérettetésein
is
tapasztalatot szerzett, öt éve működő nyárádremetei Gyöngyszemek (vezető: Fodor Flóra) Bartók
Béla által gyűjtött felső-nyárádmenti népdalokkal állt a színpadra.
Hatalmas tapsot kapott a nyárádszeredai elemi iskolások, a Kicsinyek
kórusa (vezető: Nagy Eszter Gizella), amelynek előadásában a
gyermek- és népdalok mellett fel-

A

Gyermekkórusok énekeltek Nyárádszeredában

hangzott Vuk és a Nagy ho-ho-horgász közismert dala, de francia és
angol nyelven is énekeltek. A hangversenyt az 1957-ig visszanyúló kóruséneklő múlttal rendelkező Deák
Farkas Általános Iskola ifjúsági
kara (vezető: Ferencz Örs) zárta
magyar költemények zenés-hangszeres feldolgozásával, majd, miután felhangzott a kedvenc jelszó,
hogy „legyen miénk a grund”, a
csapat oklevéllel mondott köszönetet azoknak a nyolcadik osztályt
végzett diákoknak (Bíró-Sânpetrean
Alexia, Fekete Virág, Siklódi Réka,
Bustya Bence), akik legalább négy
éven át kitartóan dolgoztak az
együttesben.
A találkozó két jobbágytelki népdal közös éneklésével zárult.
A zene által megszépül a világ
„A zene lelki táplálék, és semmi
mással nem pótolható. Aki nem él
vele, lelki vérszegénységben él és
hal” – hangzott el Gáspár Ildikó felvezetőjében, hiszen a zene békét
hoz a szívekbe (egyes afrikai törzseknél a szeretet dalával és nem

Hat kórus lépett színpadra szombaton

nyár a könnyed átváltozások és önfeledt találkozások ideje. A legszebb,
amikor a kettő egyszerre történik, egymást
fedi. Amikor hirtelen azzal a gondtalan, kalandvágyó és tiszta álmú kisgyermekkel nézünk szembe minden, utunkba eső
víztükörben, akit már rég ott felejtettünk valahol a felnőttkor feladatrengetegének szélén. Persze, nem mindig könnyű felismerni,
főleg, ha régóta nem gondoltunk rá. Jól jön
ilyenkor a segítség, és ha figyelünk, meg is
kapjuk. Nekem egy ötéves, nyolc hónapos
kislány, Krisztina mutatott ebben irányt mesehangú édesanyja közvetítésével, aki az elmúlt esztendőkben szorgalmasan gyűjtögette
a vicces és léleksimogató szavakat, gondolatokat. Talán másoknak is útmutatóként
szolgálhatnak a belső nyaraláshoz, ezért továbbadok belőlük egyfüzérnyit vagy kettőt.
Az első, számomra különleges „mondást”
még valamikor a tavasszal osztotta meg
velem az édesanya:
– Most a cica elszomorodott – jelentette
be Krisztina egy közös játszás során, és amikor megkérdeztem, miért, némi töprengés
után azt felelte: – Azt hiszem, valahol itt kezdődik a boldogság.
Ez a párbeszédtöredék ébresztette fel bennem a kívánságot, hogy a tündérfürtű, kék
szemű kislány világából minél többet megismerjek. Jó ideje tervezett beszélgetésünkre
szülője kicsi notesszel érkezett, amelyben
időrendben sorakoztak a kincset érő Krisztina-mondatok.
– Mi volt az első szó? – tudakoltam, még
lapozgatás előtt.
– „Kepke”, vagyis lepke. Egy szárnyait
csattogtató játékpillangó „ihlette”, amit
gyakran „zergetett” neki az apja, és tényleg
úgy szólt, hogy kep-kep. Ezt a hangutánzó
szót akkor is megőrizte a lányom, amikor
már arról beszélt, hogy hogyan repül a „pil-

büntetéssel próbálják visszatéríteni
a helyes útra a vétkezőket), feloldja
a félelmet, az aggodalmat, a fájdalmat, megnyugtat, belső harmóniát
adhat. „A zene nemesíti és Istenhez
emeli a lelket” – fogalmazott Kátai
Judit, a Deák Farkas iskola igazgatóhelyettese, és azt kívánta a gyerekkórusoknak,
hogy
leljék
örömüket abban, amit csinálnak,
amit szeretnek, és daloljanak továbbra is a maguk és mások örömére.
A találkozót megtisztelte jelenlétével dr. Makkai Gyöngyvér, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem
Zeneművészeti Tanszékének tanára
is, aki szerint itt „olyan emberkék
léptek fel, akik szeretnek énekelni,
és a zenén keresztül nagyszerű emberekké válnak”, és „aki látta a délutáni műsort, annak megnyugszik a
lelke, mert hiszi azt, hogy ez a világ
szép lesz a zene által. Ezt a zenét
pedig csak olyan füllel lehet hallgatni, amit a szív tesz hallóvá” –
mondta a szakember, elismerve a
kórusvezetők által végzett kiváló
munkát.

Fotó: Gligor Róbert László

Ezek a találkozások óriási erőket
mozdítanak meg, és nem elég otthon a próbatermekben énekelni,
hanem egészen más töltete van a zenének és a zeneműveknek, amikor
nagyközönség előtt szólalnak meg
– véli Gyerő Katalin, a 2017-ben
alakult kovásznai kórus vezetője,
ezért az eddig inkább otthoni rendezvényeken fellépő Magnificat
első alkalommal vállalta a hosszú
utat: a gyerekek örömmel fogadták
a kirándulást, és a zene szeretete is
pozitív erő számukra – mondta el
karvezető. A nyárádremeteieket vezető Fodor Flóra tanítónő pedig úgy
véli, a gyerekeket elsőként a saját
vidékünk dalaira kell megtanítani,
ezért ők felkutatták Bartók Béla
majdnem száz dalt és dallamot tartalmazó 1914-es felső-nyárádmenti
gyűjtését, és abból tanulnak, hiszen
a nagy népzenekutató számára is
meglepő volt, hogy mennyi értékes,
régi stílusú népdalt talált ezen a vidéken.
Kettős céllal szervezték
A találkozót már 2020 tavaszán
szerették volna megszervezni,
akkor még szórvány-gyermekkórusokat is felvonultató rendezvényt

Ahol a boldogság kezdődik…
langó”. Ebben az időszakban – hét hónappal
az első születésnapja után – az oroszlánt
„osonán”-nak, az elefántot „efenán”-nak
nevezte, egyes szavakhoz pedig szívesen hozzátett még egy magánhangzót, így lett például a kékből „kéki”. Kicsivel korábban,
egyévesen és négy hónaposan – tél vége felé
– „keresztelte el” a hógolyót „hakának”,
saját magát pedig Sárának. Egyszer meg is
jegyezte fürdés után: „na, most Sára betörülközött”.
Ugrottunk egy aprót az időben, az egyik
legkedvesebb jelenetig.
– Nem volt még kétéves Krisztina, amikor
édesapám hajtotta a
hintán, ő pedig mesélni kezdett: „volt egyszer egy tata, akinek volt egy bogárkája, akit
hintáztatott…” Akkoriban, az első nagy felfedezések idején gyakran újságolta: „baba
talált magának valami új, érdekes dolgot”.
Ilyen izgalmas „vállalkozásnak” ígérkezett
a párom cipőjének a megtisztítása is. Amikor
ellenállásba ütközött, felháborodottan fakadt
ki: „nem gondolod, apa, hogy nekem is jár
cipőt pucolni? Hiszen a cipőt én találtam!”
Két és fél évesen újabb nyelvi lelemény
született.
– Egy reggeli köhögés után Krisztina így
szólt édesanyámhoz: „mama, valami macska
van a szájamban”. „Milyen macska, szívem?” – jött az aggódó kérdés, mire a világ
legtermészetesebb hangján vágta rá a lányom: „flegmacska”… Egy víkendtelepi
vendéglőzés után így kért minket a program
megismétlésére: „gyertek, együnk a vendégekkel”. Egyből nem is „kapcsoltunk”, hogy
mire céloz, de ő aztán türelmesen elmagyarázta... Ekkora korában tanulgatta a hét

napjait, és így zárta a felsorolást: „péntek,
szombat…, vakáció”. Akkoriban már a divat
is foglalkoztatta, és ha egy ruhadarab nem
nyerte el a tetszését, azt mondta rá: „ez már
kinőtt a divatból”.
Krisztina már apró korától mesék között
nevelkedett. Egy alkalommal, amikor az
édesanyja arra kérte, hogy válasszon egy
könyvet az esti olvasáshoz, azt felelte: „nem,
most én mondok egy mesét a szájamból”.
Jó pár hónappal a harmadik születésnapja előtt, amikor a nagytatája ledőlt szunyókálni, halkan adta
a család tudtára: „tata
pihen, és én most csendet adok neki”.
Az első „füllentős sztorinak” három év kilenc hónaposan jött el az ideje.
– „Hol van a bátorságmacis matricád a
szekrényről?” – kérdezte édesanyám Krisztinát. „Letéptem”, jött a válasz. „S eldobtad?” – érdeklődött tovább anyukám. „Nem.
Repülőt csináltam belőle”, felelte a lányom.
Innen aztán „felpörögtek” a mondatok:
„Nem hiszem”. „Én sem.” „S akkor miért
mondtad?” „Mert kérdezted, mama.”
A negyedik születésnap előtt Krisztina a
levélhullásról magyarázott, amelyet az okoz,
hogy „ősszel a fák nem termelnek klorofilmet”.
Négyéves elmúlt már a kislány, amikor
kedvenc új szórakozása kapcsán kijelentette:
„semmi kétség, szlájmmániás vagyok”. Egy
másik alkalommal így szólt a nagymamájához: „Mama, én tudom, miért van nekem
ilyen jó anyukám. Mert te vagy az anyukája”.
– A gyakori „mamás” elfoglaltságok közé
tartozik a varrogatás. Egyszer így szólt

képzeltek el – mondta el a Népújságnak Ferencz Örs társszervező. A
járvány azonban közbeszólt, és a
kétéves „énekböjt” bizony megviselt mindenkit. Az eredetileg meghívott kisiratosi (Arad megyei)
kórus pillanatnyilag nem működik,
és a bukaresti gyerekcsoport sem
vállalta most az ideutazást. A rendezők szeretnék újraindítani a gyermekkórusok rendszeres találkozóit,
ugyanis számos ilyen együttes van,
de az online időszak eltávolította a
gyerekeket a valódi énekléstől és a
valódi értékektől, ezért a nyárádszeredai zenetanár nagyon örül annak,
hogy ennyien és ilyen felállásban is
meg tudtak jelenni, és hogy a kovásznaiak is vállalták ezt az utat.
A rendezvény második napján,
vasárnap a kovásznaiak a nyárádszentannai, a Kicsinyek kórusa a
nyárádszentlászlói, az ifjúsági kórus
pedig a berekeresztúri templomban
lépett fel. Ezzel nem titkolt céljuk
volt a szervezőknek, hogy népszerűsítsék a több száz éves nyárádmenti templomokat is, és hogy a
vidéki középkori épületekben is
megszólaltassák a szombaton felhangzott műveket.

Krisztina édesanyámhoz: „ha megnövök,
olyan mama akarok lenni, mint te. Én is akarok lyukas dolgokat stoppolni”. Miután kipróbálhatta az izgalmas műveletet, boldogan
kérdezte: „látod, milyen jól megy nekem a
mamává válás?”. Ötévesen vásárlósat játszottak édesanyámmal, aki azt kérdezte a lányomtól: „Ha én adok neked egy ötvenlejest
és két egylejest, mennyi pénzed lesz?” „Ötvenkettő, mama. De neked annyi pénzed
nincs” – jött a magabiztos válasz.
Bár a járványhelyzet miatt idén tavaszig
nem lehetett igazán belelendülni, az óvodai
élet újabb kincseket hozott felszínre.
– A hónapok neveit így sorolta a lányom:
január, február…, majd némi töprengés
után: „zöldruár”. Aztán jött március 15-e.
Aznap hosszú élménybeszámolóval ajándékozott meg Krisztina útban hazafelé:
„Tudod, anya, mit ünneplünk ma?”, kérdezte, és már bele is vágott: „Réges-régen
voltak katonák, akik harcoltak a szabadsággal. És volt egy bácsi, Petőfi Sándor – olyan
vicces neve van. Tudod, ő is harcolt a szabadságért (itt már jól mondta), és még verseket is írt. Olyan vékonyka ember volt, de
nagyon bátor.”
Mindez csupán maroknyi a rengeteg sziporkából, amellyel a kicsi lány szüleit és
nagyszüleit rendszeresen felvidítja, tanítja,
vigasztalja – a noteszből sok egyéb mellett
azt is megtudtam, hogy pocsolyázás közben
„a kalangyos” béka köpi le a gyerekeket, a
magasra épített kockatorony igen „kockázatosnak” látszik, viharos időben pedig „égrengés” van. A számomra legkedvesebb
Krisztina-mondás pedig a kezdetekről szól.
Így mesélt erről édesanyjának: „én megszülettem a hasadban, ott nőttem, növekedtem,
s aztán a doktor bácsik segítettek világra
jönni, és odaadtak a karodba”.
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Svájci termékeket értékesít svájciaknak
Balavásárról

Mindig jó látni, hogy egy fiatal, aki a tanulmányai elvégzése
után külföldön próbál szerencsét, egy idő után mégis hazatér. Így tett a balavásári Szalma Attila is, aki Svájcban próbált
szerencsét, majd családjával együtt hazaköltözött a szülőfalujába. A svájci munkaadója azonban nem szeretett volna
megválni tőle, így néhány éve a Balavásáron berendezett
irodájában, online végzi azt a munkát, amit azelőtt a svájci
székhelyen. Mi több, egyre bővült a helyi csapat, ma már hat
községbeli, illetve környékbeli személyt foglalkoztatnak.

Menyhárt Borbála

Szerkesztette: Benedek István

Kevés az esély a szolidaritási adó
bevezetésére
Kelemen Hunor szerint kevés esély van a szolidaritási adó bevezetésére, a kormánykoalícióban még nem született döntés
ebben a kérdésben.

Az RMDSZ miniszterelnök-helyettesét a parlament épületében faggatták az újságírók arról, hogy egyetért-e a szolidaritási adó bevezetésével.
Kelemen azt mondta, kevés esélyt lát arra, hogy bevezessék a szolidaritási
adót, és mivel a koalícióban még folynak az egyeztetések a témáról, nem
kívánt részletekbe bocsátkozni.
Emlékeztetett, 2-3 évvel ezelőtt maga tett javaslatot egy ilyen adó bevezetésére, amelyet az elképzelések szerint egy bizonyos összeg feletti
forgalmat lebonyolító vállalatoknak kellett volna befizetniük. „Akkor támogattam ezt, és most is azt gondolom, hogy jó megoldás lenne bevezetni
egy, legtöbb két évre” – fogalmazott, hozzátéve, múlt héten tárgyaltak a
témáról a koalícióban, végső döntés azonban nem született.
Kelemen szerint ha bevezetnék az adót, az ebből befolyó összegeket
elsősorban az oktatási és az egészségügyi ágazatra fordítanák. (Agerpres)

A marosvásárhelyi Sapientia
egyetemen végzett fiatalember,
Szalma Attila és felesége, Tímea
2010-ben mentek ki Svájcba, ahol
egy, az ország egész területét lefedő zöldségfeldolgozó cégnél helyezkedtek el. Attila először
sofőrként dolgozott, majd egyre
feljebb haladt a vállalati ranglétrán,
irodai munkára helyezték át, őt bízták meg a rendelések felvételével,
előkönyvelési feladatokat is ellátott, valamint a zöldségek szállítását végző sofőröket is ő
koordinálta. A fiatal párnak két
gyereke született, és igencsak dilemmát jelentett számukra, hogy
maradjanak-e vagy költözzenek
haza, hogy a gyerekeik szülőföld-

jükön, anyanyelvükön tanulhassanak majd az óvodában, iskolában,
de végül az utóbbi mellett döntöttek. A svájci cég vezetői azonban
nem szerettek volna megválni a fiatalembertől, ezért felajánlották
neki a lehetőséget, hogy próbálja
meg itthonról, egy telefon és egy
számítógép segítségével végezni
ugyanazt a munkát, amit ott. Kidolgozták az ehhez szükséges hálózatot, így Attila a helyi irodában
fogadja a svájci megrendelők hívásait.
Miután 2018-ban hazaköltöztek,
először egyedül, egy kis irodában
kezdett dolgozni, majd egy idő
után arra kérte a főnöke, hogy próbálja bővíteni a helyi csapatot, ami
meg is történt. Ma már hatan dolgoznak, hárman a nappali, hárman

pedig az éjszakai váltásban, egy
kolléga marosvásárhelyi, a többiek
Balavásáron, valamint a környező
településeken élnek. Ugyanakkor
mára a cég tevékenységének a
nyolcvan százalékát Balavásárról
koordinálják – árulta el ottjártunkkor a fiatalember.
Mint mondta, gyakorlatilag Romániából adják el a svájci zöldséget a svájciaknak; megvásárolja a
cég a zöldséget a helyi gazdáktól,
van egy lerakatuk, ahol ezeket öszszegyűjtik, és ahol egy feldolgozóegység is működik. A feldolgozott
zöldségeket éttermeknek, hotelláncoknak, kórházaknak, kaszárnyáknak értékesítik, mintegy 600
megrendelőjük van, és negyven teherszállító jármű szállítja el a termékeket.
Szalma
Attila
megjegyezte, érdekes politikájuk
van a svájciaknak: nem visznek be
importárut, amíg el nem fogy a
saját, a helyi.
A svájci termelőkkel is annyira
jó kapcsolat alakult ki, hogy gyakran kérnek segítséget a Balavásáron élő Attilától abban, hogy
erdélyi munkaerőt találjanak, Székelyföldről nemrég ment ki az első
csoport.

Tíz erdélyi település gázhálózatának
kiépítését finanszírozzák
Újabb 31 település gázhálózatának finanszírozását hagyta jóvá a fejlesztési minisztérium, közöttük tíz erdélyi település részesül támogatásban
– jelentette be Cseke Attila RMDSZ-es fejlesztési szaktárcavezető. A beruházásokat az Anghel Saligny közművesítési programból finanszírozza
a szaktárca – mutatott rá a fejlesztési miniszter. Hargita megyében Gyergyóújfalu, Szatmár megyében Kismajtény és Szatmárhegy, Bihar megyében Illye, Maros megyében Libánfalva és Görgényhodák, Szeben
megyében Resinár, illetve Arad megyében Fönlak, Németság és Zaránd
gázhálózata épülhet, bővülhet a fejlesztési minisztérium döntése nyomán.
Az erdélyi településeket érintő beruházások összértéke közel 270 millió
lej. (közlemény)

Fotó: Nagy Tibor

Megegyezés a tisztességes megélhetést biztosító európai minimálbérről

A megállapodás az elfogadást követően két éven belül lép életbe
Borús gazdasági kilátásokkal
és 8 százalék feletti inflációval
a háttérben állapodtak meg a
minap az Európai Unió intézményei a minimálbérről szóló
ideiglenes egyezségben.

Mózes Edith
Ami azt jelenti, hogy az EU tagállamainak megfelelő munka- és
életkörülményeket kell biztosítaniuk minden európai munkavállaló
számára. Az uniós országoknak a
háztartási cikkek és szolgáltatások
kosara alapján kell meghatározniuk
a minimálbérüket – a bruttó mediánbér figyelembevételével. A tagállamoknak meg kell határozniuk
saját céljaikat, és végre kell hajtaniuk őket.
Minden uniós alkalmazott kapjon
a munkájáért tisztességes
megélhetést biztosító fizetést
Az irányelvvel kapcsolatos kérdésekről, dilemmákról Winkler
Gyula európai parlamenti képviselőt kérdeztük.
– Az Európai Unió intézményei
megállapodtak a minimálbérről
szóló ideiglenes egyezségben. Mit
jelent ez pontosan? És a jelenlegi
krízishelyzetben egyáltalán aktuális erről beszélni?

Fotó: Facebook

– Az uniós minimálbér bevezetését célzó jogalkotási folyamat évekkel ezelőtt kezdődött, most jutottak
egyezségre az európai jogalkotók: a
Parlament, a Bizottság és a Tanács
jogalkotói. A megállapodást még a
Parlament plénumának is el kell fogadnia. Rögtön le kell szögeznünk
a kérdés kapcsán, hogy nem az
egész unióra vonatkozó minimálbérről van szó. Egy ilyent lehetetlenség volna megvalósítani, hiszen
a tagállamokban nem egyforma a
gazdasági fejlettség. Egy olyan
uniós minimálbérről szóló irányelvtervezetről beszélünk, amely azt írja
elő, hogy minden tagállamban legyen egy átlátható és kiszámítható
módon megállapított minimálbér. A
legfontosabb nyilván az, hogy min-

den uniós alkalmazott kapjon munkájáért olyan fizetést, amely tisztességes megélhetést biztosít. A
minimálbér a megfelelő munka- és
életkörülmények megteremtését célozza. Az új európai direktíva nagyobb átláthatóságot, hatékonyabb,
átfogóbb társadalmi párbeszédet ír
elő, valamint a minimálbér időszakos felülvizsgálatára vonatkozó
jogszabályokban is több rugalmasságot enged meg, mint bármelyik
erre vonatkozó tagállami törvénykezés. Ennek megfelelően válsághelyzetben – mint a mostani is – a
minimálbért az inflációt figyelembe
véve kell kiigazítani, hogy ezáltal is
védjük a dolgozókat a szegénységtől, ugyanakkor azokban az időszakokban,
amikor
gazdasági

növekedést regisztrálnak, a minimálbért a növekedéssel arányban
kell emelni.
– A vállalkozók aggódnak, mivel
ez többletköltséget jelenthet a
nehéz időkben.
– Az uniós minimálbér szabályozása egy európai direktíva, amelyet
a következő hónapokban fognak
közölni az EU Hivatalos Lapjában
a jogalkotási eljárás lezárását követően. Minden tagállamnak két éve
van arra, hogy saját törvénykezését
az uniós irányelvhez igazítsa. Ilyen
értelemben nem beszélhetünk azonnali hatásról, viszont fel kell készülni az új szabályozásra. A hazai
vállalkozóknak számolniuk kell
azzal, hogy az erre vonatkozó törvénykezést szigorúbban betartsák.
Ugyanakkor úgy vélem, hogy az
üzleti szférának jobban meg kell
szerveznie magát, azt látom, hogy a
munkáltatók nagy része nem vesz
részt az érdekképviseleti szervezetekben, s ezzel kiszorultak a szakszervezetek–munkáltatók–kormány
közötti egyeztetésekből. Ez ahhoz
is vezet, hogy a hazai gazdasági
szereplők nincsenek megfelelő
súllyal jelen az európai struktúrákban sem.
– Hogyan érinti Romániát a megegyezés? Mi a teendő?
– Románia törvényhozásának is

két éve van arra, hogy az európai
direktívát életbe léptesse. Eldöntheti, hogy gyorsan lép, vagy azt,
hogy kivárja az időszak végét. Az
új törvénykezésnek mindenképpen
a társadalmi párbeszédet kell ösztönöznie. Ma az alkalmazottak húsz
százalékával konzultálnak, vagyis
azokkal, akik szakszervezeti tagok.
Az új hazai törvénykezésnek azt a
szokásjogot is meg kell változtatnia, ahogy a kormány a minimálbért
megállapítja, minimális társadalmi
konzultációt követően. Egy átfogó
társadalmi párbeszéd eredményezheti azt, hogy átlátható módon állapítsák meg a minimálbér szintjét.
Ebben a folyamatban a munkáltatóknak és a munkavállalóknak kell
a legnagyobb szerepük legyen, a
kormányzatnak közvetítőként kell
fellépnie. Az európai irányelv azt
javasolja, hogy az adott ország
bruttó átlagbérének hatvan százaléka legyen a minimálbér, tehát
egyértelmű, hogy az elkövetkező
években Romániában muszáj lesz a
minimálbért fokozatosan emelni,
hogy elérje ezt a százalékos arányt.
Ugyanakkor persze azt is meg kell
állapítsuk, hogy nem feltétlenül kell
egy uniós irányelv előírja a minimálbér növelését, elegendő a társadalmi realitásokat figyelembe
venni.
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Női kosárlabda – a bizonytalanság jegyében
Bálint Zsombor
A Sirius női kosárlabdacsapata
volt a 2021–2022-es idényben az
egyetlen marosvásárhelyi csapat,
amely az élvonalban játszott. Nem
is akármilyen eredménnyel, hiszen
az 5. helyen zárta az évadot, és
akár a 4. helyre is esélye lett volna,
ha egy játékvezető nem nyúlt
volna tisztességtelen eszközökhöz
a CSM Alexandria – Aradi FCC találkozón, amely az alapszakasz
végső sorrendjét döntő módon befolyásolta. Ezek után az elvárások
a következő bajnokságra megnőttek, ám – mint Kiss István klubmenedzsertől megtudtuk – egyelőre
számos bizonytalansági tényező
hátráltatja az új idény előkészítését.
A következő bajnokságban legalább az idei eredmény megismétlése lenne a célkitűzés, de az első
négy közé jutás volna az, ami igazán elégedetté tenné a klubvezetést
– mondta el Kiss István. Ehhez
megfelelő keret kialakítása a cél,

azonban nagyon olyan sok, a klubtól független tényező akadályozza
azt, hogy konkrétumokról lehessen
beszélni. Jelenleg ugyanis nem
lehet tudni, milyen szabályzat szerint szervezik a következő bajnokságot, sem ami a korosztályos
játékosokat, sem ami a külföldieket illeti. Továbbá nem világos,
hogy miként akarják összehozni a
kizárólag belföldieknek fenntartott
Szövetség Kupát, illetve milyen ifjúsági csoportok indítására kötelezik a klubokat. Ehhez hozzájön az
is, hogy nincs teljesen kikristályosodva az anyagi háttér sem, hiszen
noha a szponzorok továbbra is a
csapat mellett állnak, a város hozzájárulásáról még nem született
döntés, márpedig a leendő szerződések megkötésekor pontosan kellene tudni, hogy meddig lehet
elmenni.
Szeretnék, ha a belföldi játékosok többségét megtarthatnák, a
külföldiek közül pedig Sólyom és
Ljubinec maradna. Ami az amerikaiakat illeti, az 5. hely következ-

tében annyira megnőttek az igényeik, hogy azokat a klub nem
tudja, de nem is akarja kielégíteni.
A hírek szerint egyébként Cortez
már alá is írt Brassói Olimpiával,
kétszer akkora fizetésért, mint
amennyi a Siriusnál volt.
Ez az utóbbi információ azt is
jelzi, hogy Brassó költségvetése jelentősen megnőtt az előző idényhez képest, és hasonló hírek
érkeznek a Rapidtól is. Ezért sokkal nehezebb lesz megismételni az
elmúlt évadbeli eredményt –
mondta el Kiss István.
Az új idényről egyelőre annyit
lehet tudni, hogy várhatóan 12 csapat oda-vissza alapszakaszt játszik,
az első nyolc a felsőházban, a többi
kibővített alsóházban folytatja, ide
ugyanis csatlakoznak az U20-as és
U18-as bajnokságból érkező legjobb csapatok. A hogyanról a szövetség igazgatótanácsa dönt majd
egy olyan alapszabályzat alapján,
amelynek a érvényességét jelenleg
a bukaresti bíróság tárgyalja, legközelebb július 7-én születhet döntés.
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Melyik csoportba kerül
a CSM?
Bálint Zsombor
A sportági szövetség korábbi
döntése értelmében új rendszerben
játsszák a kosárlabda Nemzeti Ligát
a 2022–2023-as idényben. A 18 csapatot két csoportba sorolják az első
bajnoki szakaszban, az előző idénybeli helyezés függvényében. Az algoritmus alapján ezeknek a
csoportoknak az összetételét így
már ismerjük, kivételt csak a frissen
feljutott csapatok képeznek, hiszen
az említett határozatban pontosan
leírják, hogy hányadik helyről melyik csoportba kerülnek a csapatok,
ehhez azonban a végén csak annyit
tesznek hozzá, hogy plusz egy feljutó.
A két csoport összetételét a szövetség egyelőre még nem hivatalosította. A jegyzék végén zárójelben
szerepel a két feljutó neve, ahogyan
logikusan kellene beosztani őket, de
nem zárhatjuk ki, hogy sorsolással

döntik el, hogy melyik csapat hová
kerül:
* A csoport: Kolozsvári U-BT,
Campionii FC Argeș Pitești, SCM
U Craiova, Nagyszebeni CSU, Petrolul Ploiești, Zsilvásárhelyi CSM,
Bukaresti Rapid, Csíkszeredai
VSKC (+ Marosvásárhelyi CSM);
* B csoport: CSO Voluntari,
Nagyváradi CSM, Temesvári SCM
OMHA, Bukaresti Dinamo, Bukaresti CSA Steaua, Konstancai Neptun, Galaci CSM, Foksányi CSM (+
Bukaresti Laguna).
Mint tudjuk, az alapszakaszban
körmérkőzéses rendszerben játszanak, majd a csoportok legjobb öt
helyezettje a felsőházban, a maradék négy az alsóházban folytatja,
ahol szintén oda-vissza meccsek
lesznek, de csak a másik csoportból
érkezett csapatok ellen, az első szakaszban jegyzett egymás elleni
eredményeket a klubok magukkal
viszik a rájátszásba.

Kazah ellenfelet kapott az FTC, örményt a Kolozsvár
A párharcok győztesei
és vesztesei is folytatják

Az első selejtezőfordulós párharcok győztesei a Bajnokok Ligája
második kvalifikációs körében folytatják. A veszteseknek is van tovább,
ők az Európa-konferencialiga-selejtező második fordulójába kerülnek
át. A főtáblára jutáshoz négy fordulót kell nyerni a BL-selejtezőben.
A magyar bajnok a legutóbbi idényben az Európa-ligában, azt megelőzően pedig a Bajnokok Ligájában jutott el a csoportkörig. A Kolozsvári CFR 1907 legutóbb az Európa-konferencialiga főtáblájára került
fel, ott azonban nem termett sok babér számára.

A Pjunik Jerevan hét év után nyert ismét
bajnoki címet

Jelentős futballmúltja van a román bajnok ellenfelének is. A Pjunik
Jereván hét év szünet után nyerte meg ismét hazája bajnokságát, legutóbb így 2015-ben szerepelt a BL-selejtezőben (a második körben
akkor a Molde 6-0-s összesítéssel ütötte ki). Európai kupasorozat főtábláján sohasem szerepelt, mostani játékoskeretének értékét 5,96 millió euróra taksálja a futballistákat és az átigazolásokat nyilvántartó
Transfermarkt portál. Az örmény csapat legértékesebb tagjának a 29
éves Alexander Gonzalez számít, akit 2020-ban leigazolt a Bukaresti
Dinamo 1948, amikor Cosmin Contra volt az edző.

A Bajnokok Ligája-selejtező 1. fordulójának
párosításai

A kazah Tobol Kosztanaj lesz
a Ferencváros labdarúgócsapatának ellenfele a Bajnokok
Ligája-selejtező első fordulójában. A Kolozsvári CFR 1907
az örmény Pjunik Jerevánnal
találkozik. Az európai szövetségben kedden sorsolták ki a
párosításokat.

A kétszeres kazah bajnok Tobol
2010 után másodszor 2021-ben lett
aranyérmes. Utóbbi során úgy
nyert, hogy a 14 csapatos élvonalban csupán egyszer szenvedett vereséget a 26 forduló alatt, és négy
ponttal végzett a második Asztana
előtt. A most zajló pontvadászatban
ennél lényegesen gyengébben teljesít: 12 forduló után 18 ponttal csak
az ötödik helyen áll, öt győzelem,
három döntetlen és négy vereség a
mutatója, 19-16-os gólkülönbséggel. A 2021-ben elhódított kazah

Szuperkupát azonban idén megtartotta, március elején bajnokként
2-1-re felülmúlta a kupagyőztes
Kajrat együttesét.
A sorsolást követően a ferencvárosiak sportigazgatója, Hajnal
Tamás kiemelte: ellenfelük tiszteletet érdemel, miként az összes olyan
BL-résztvevő, amely országa bajnokaként kivívta a szereplés lehetőségét a selejtezőben. Hozzátette: a
Tobol olyan riválisokat előzött meg
Kazahsztánban, mint az Asztana
vagy a Kajrat Almati, amelyek a közelmúltban a nemzetközi kupákban
mutatták meg magukat, akár a főtáblán is. „Nagyon alaposan fel kell
készülnünk az ellenfélből, és természetesen a célunk, hogy a két mérkőzésen bizonyítsuk, mi vagyunk a
jobb csapat” – nyilatkozta. Kiemelte: még nem tudják pontosan,
hogy melyik stadionban játszanak

az idegenbeli találkozón, de nagy
valószínűséggel műfüves pályán fogadják őket a kazahok.
Hajnal szerint előnyt jelent a ferencvárosiaknak, hogy a visszavágó
házigazdái lehetnek, hiszen a párharc második felvonásán ők számíthatnak szurkolóik jelenlétére és
támogatására.
A Tobol viszont abban bízhat,
hogy már javában tart a kazah bajnokság, és az előzetes program szerint a BL-selejtezős összecsapásig
még három meccsen lép pályára.
„Egy ritmusban lévő csapat, miközben nekünk a kinti találkozó lesz az
első tétmeccsünk a szezonban” –
mondta Hajnal. Hangsúlyozta: fizikailag és mentálisan is „top állapotban” kell lenniük, hogy céljukat
elérve továbbjussanak a selejtező
második körébe.

Július 5-én vagy 6-án játsszák a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező
1. fordulójának első mérkőzéseit, a következő program szerint: Tobol
Kosztanaj (kazah) – FERENCVÁROSI TC, Ludogorec Razgrad (bolgár) – FK Sutjeska Niksic (montenegrói), Pjunik Jereván (örmény) –
KOLOZSVÁRI CFR 1907, Maribor (szlovén) – FK Sahtyor Szaligorszk (fehérorosz), F91 Dudelange (luxemburgi) – KF Tirana (albán),
Malmö FF (svéd) – az előselejtező győztese, KF Ballkani (koszovói) –
Zalgiris Vilnius (litván), HJK Helsinki (finn) – FK Riga FS (lett), FC
Bodö/Glimt (norvég) – KÍ Klaksvík (feröeri), The New Saints (walesi)
– Linfield FC (északír), Shamrock Rovers (ír) – Hibernians (máltai),
Lech Poznan (lengyel) – Qarabag (azeri), Skupi (északmacedón) – Lincoln Red Imps (gibraltári), Zrinjski Mostar (bosnyák) – Sheriff Tiraspol
(moldovai), Slovan Pozsony (szlovák) – Dinamo Batumi (georgiai).
A visszavágókat egy héttel később rendezik.

Kijutottak az ausztrálok is
a világbajnokságra
Az első interkontinentális selejtezőről Ausztrália biztosította helyét
a katari labdarúgó-világbajnokságra, így már 31 részt vevő együttes ismert.
A biztos résztvevők:
* Afrika (5): Ghána, Kamerun, Marokkó, Szenegál, Tunézia
* Ázsia (5+1): Katar (házigazda), Irán, Koreai Köztársaság, Japán,
Szaúd-Arábia, Ausztrália
* Dél-Amerika (4): Brazília, Argentína, Ecuador, Uruguay
* Európa (13): Németország, Dánia, Belgium, Franciaország, Horvátország, Szerbia, Spanyolország, Anglia, Svájc, Hollandia, Lengyelország, Portugália, Wales
* Észak- és Közép-Amerika (3,5): Kanada, Mexikó, Egyesült Államok
* Óceánia (0,5): –
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A tanintézmények idei végzőseinek
figyelmébe
Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Hat nap a regisztrálásra

A Maros Megyei Munkaerőfoglalkoztatási
Ügynökség
(AJOFM) tájékoztatja a 2022es tanévben végzett diákokat,
hogy az ügynökség nyilvántartásába kerülve vehetik
igénybe a munkaerőpiaci törvény által előírt szolgáltatásokat és az álláskeresési
járadékot.

Háztartási gépek roncsprogramja
Június 17-én, pénteken 10
órakor kezdődik a háztartási
gépek
roncsprogramjának
első fordulója. Az első szakaszban mosógépekre, mosogatógépekre
és
hűtőszekrényekre lehet értékjegyeket lefoglalni.

Szer Piroska
A program idei újdonsága, hogy
nem lehet új televízióra cserélni a
régit, a lefoglalt értékjegyek felhasználására pedig az eddigi 15
nap helyett hét nap áll rendelkezésre.
Tavaly sokan regisztráltak és
igényeltek értékjegyeket, amelyeket azonban utólag nem használtak
fel. Ezt elkerülendő vezették be a
hétnapos levásárlási határidőt. Egy
másik idei szigorítás, hogy akik regisztráltak a programra, de a megadott határidőig nem használták fel
az értékjegyet, a következő szeszszióban már nem igényelhetnek támogatást ugyanarra a típusú
háztartási gépre. A program 2022es kiadásának prioritása a nagy
energiafogyasztó háztartási gépek
lecserélésének támogatása, ezért
vették ki a televízió vásárlásának a
lehetőségét. Mivel a program alapvető célkitűzése a szén-dioxid-kibocsátás minél nagyobb mértékű
csökkentése, az alacsonyabb fogyasztású televíziók lecserélése helyett a fennmaradó összeget a
nagyobb energiafogyasztású háztartási gépek – légkondicionáló berendezések,
hűtőszekrények,
fagyasztók, mosógépek, ruhaszárítók stb. – vásárlására irányítják. A
háztartási gépek roncsprogramja,
akárcsak tavaly, két fordulóban

Fotó: Szer Pálosy Piroska

zajlik, az első fordulót június–júliusban, a másodikat pedig november–decemberben szervezik meg.
Az első fordulóban június 17-étől
kezdődően hozhatnak létre felhasználói fiókot a lakosok a Környezetvédelmi Alap erre a célra
létrehozott internetes felületén
(https://electrocasnice.afm.ro/b/ ).
Azok, akik már rendelkeznek felhasználói fiókkal, használhatják
azt, az értékjegyek igénylése a következő szakaszokban zajlik:
– Június 17–23. között lehet regisztrálni a programra, felhasználói
fiókot létesíteni.
– Az I. szakasz június 24-én délelőtt 10 órakor indul, és június 30ig vagy a támogatási keret
kimerüléséig tart. Ebben a szakaszban mosógépekre, mosogatógépekre és hűtőszekrényekre lehet
értékjegyeket lefoglalni.

– A II. szakasz július 1-jén kezdődik, és július 7-éig vagy a támogatási összeg kimerüléséig tart.
Ebben a szakaszban laptopokra és
táblagépekre lehet értékjegyet lefoglalni.
– A III. szakasz július 8-án kezdődik, és július 14-éig vagy a keret
kimerüléséig tart. Ebben a szakaszban légkondicionáló berendezésekre, ruhaszárító gépekre és
porszívókra lehet értékjegyet igényelni.
A vásárlási utalványok értéke
megegyezik a tavalyival: a mosóés mosogatógépek, légkondicionáló berendezések, hűtők, fagyasztóládák,
ruhaszárító
gépek
lecserélésére 400 lejes értékjegy,
porszívókra 200 lejes vásárlási
utalvány, laptopokra 500 lejes utalvány, táblagépekre pedig 300 lejes
értékjegy jár.

A jövő héttől kézbesítik

Élelmiszer-támogatási utalvány
Június 20–24. között utalják
át az alapélelmiszerekre és
meleg ételre költhető támogatás első részletét. A Támogatás
Romániának
kormányzati program keretében
biztosított szociális utalványokat kéthavonta nyújtják, a
250 lej értékű támogatásra a
nehéz anyagi körülmények
között élő személyek jogosultak.

gyatékkal élő személyek, akiknek a
jövedelme nem éri el az 1500 lejt; a
legalább kétgyermekes családok,
amelyekben az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 600 lejt; az
egyszülős családok, amelyekben az
egy főre eső jövedelem nem haladja
meg a 600 lejt; továbbá a 2001/416os törvény alapján szociális segélyben részesülők, valamint a
hajléktalan személyek.
A program alábbi kedvezményezettjeinek nem kell kérvényezniük
Pálosy Piroska
a támogatást:
– az állami nyugdíjrendszer
Megkeresésünkre
Andreia nyugdíjasai, az ágazati nyugdíjMoraru, a Marosvásárhelyi Szociá- pénztárakba bejegyzett nyugdíjasok
lis Igazgatóság vezetője elmondta, és a külön törvények által biztosíhogy névre szóló új kártyákat bocsátanak ki, mivel ez a szociális támogatás nem a melegétel-program
folytatása. Június 6-tól fogadják a
rászoruló személyek kérelmét a
szociális utalványok elektronikus
úton történő odaítélésére. A szociális utalvány alapján nyújtott elektronikus alapú támogatás 250 lej
névértékű, kéthavonta egyszer folyósítható alapvető élelmiszerek vásárlására és/vagy meleg étel
biztosítására. Az odaítélt összegeket
az egyes feltöltések időpontjától
számított 12 hónapon belül lehet
felhasználni.
A szociális támogatásra jogosultak: az 1500 lejnél kisebb összegű
nyugdíjban részesülők; azok a fo-

Hatvan nap a bejegyzésre

tott, területi nyugdíjpénztárak/ágazati nyugdíjpénztárak által fizetett
jogosultságok kedvezményezettjei,
akiknek havi jövedelme 1500 lej
vagy annál kisebb;
– súlyosan, jelentősen vagy közepesen fogyatékosnak minősített személyek – gyermekek és felnőttek –,
akiknek saját havi jövedelme nem
haladja meg az 1500 lejt;
– szociális segélyre vagy családfenntartási támogatásra jogosult
családok.
A felsorolt kedvezményezettek
azért nem kell kérvényezzék a támogatást, mivel a Maros Megyei
Nyugdíjpénztárnak és az Országos
Kifizetési és Társadalmi Felügyeleti

Fotó: Nagy Tibor

Álláskeresőként a tanulmányok
befejezését követő hatvan napon
belül kötelező az idén végzettek regisztrálása annak érdekében, hogy
a későbbiekben munkanélküli-segélyben részesüljenek, amennyiben
nem folytatják tanulmányaikat,
vagy nem sikerül a képesítésüknek
megfelelő állást találniuk.
Az álláskeresők nyilvántartásba
vétele – a marosvásárhelyi, ludasi,
szászrégeni, segesvári, dicsőszentmártoni vagy szovátai ügynökségeknél – egy megelőző és kötelező
szakasza a munkanélküli-segély folyósításának és a munkaerő-foglalkoztatás ösztönzésének. A végzősök
a felvilágosítás és személyes
tanácsadás mellett állásközvetítésben, továbbképzésekben és havi
anyagi juttatásban részesülhetnek.
A nyilvántartásba vétel érdekében az alábbi okiratokkal kell jelentkezni:
– személyazonossági igazolvány
(eredeti és másolat);
– tanulmányokat igazoló okiratok (végzettséget igazoló tanúsítvány vagy érettségi oklevél (eredeti
és fénymásolat). Amennyiben csak
igazolást tudnak mellékelni, abból
egyértelműen ki kell derüljön a tanulmányok elvégzésének időpontja;
– felelősségvállalás a munkaképességről;

– önéletrajz;
– a személyi adatok felhasználásának jóváhagyása.
Tanügyi intézmény végzettje
minden olyan diák, aki az állami
vagy magán, engedélyezett vagy
akkreditált oktatási intézményben
befejezte általános iskolai, szakiskolai, speciális, középiskolai, posztliceális vagy főiskolai tanulmányait,
és erről oklevéllel, illetve azzal
egyenértékű bizonyítvánnyal rendelkezik.
A középiskolát végzett fiatalok
abban az esetben is regisztrálhatnak, ha az érettségi vizsgájuk sikertelen, esetükben a hatvan napot az
iskolai tanév lezárásától számítják.
Amennyiben valamelyik tantárgyból tanév végén nincs lezárva a végzős, a sikeres pótvizsgát követően
regisztrálhat az ügynökségnél, a
tanintézmény által kibocsátott igazolással lehet bizonyítani a sikeres
pótvizsga dátumát.
Bővebb felvilágosításért a Maros
Megyei Munkaerő-foglalkoztatási
Ügynökség (AJOFM) marosvásárhelyi kirendeltségén, a Iuliu Maniu
utca 2. szám alatt lehet érdeklődni,
vagy a 0265/269-247-es telefonszám 116-os mellékszámán, valamint a ludasi, szászrégeni,
segesvári, dicsőszentmártoni és
szovátai kirendeltségeknél.
Online a hivatal www.anofm.ro
honlapján a magánszemélyek/munkanélküli-segély címszó alatt (Persoane fizice/ Indemniza?ii de ?omaj
si venituri de completare) a
https://www.anofm.ro/index.html?a
gentie=Mure%C8%99&categ=3&s
ubcateg=6&page=0&idpostare=32
50 link megnyitásával lehet tájékozódni. (pálosy)

Ügynökségnek a nyilvántartásában
már szerepelnek, ők otthon, postai
úton kapják kézhez a szociális utalványokat, a kártya típusú támogatást.
Kérvényezniük kell azonban az
alábbi kategóriákba tartozóknak:
– legalább 2 gyermeket nevelő
családok, ahol az egy családtagra
jutó havi jövedelem legfeljebb 600
lej;
– egyszülős családok, akiknek
egy családtagra jutó havi jövedelme
legfeljebb 600 lej;
– hajléktalan személyek.
A fent említetteknek az alábbi
dokumentumokat kell benyújtaniuk:
– típuskérvény, mellékelve a
saját felelősségű nyilatkozatot is;
– a családtagok személyazonosító okmányainak másolata, születési / házassági anyakönyvi kivonat;
– 2022-ben megszerzett jövedelemigazolás, 2022 januárja és a támogatás folyósításának hónapját
megelőző hónap közötti időszakra
vonatkozóan;
– esetenként egyéb iratok.
A fent említett dokumentumokat
elküldhetik elektronikus formában
a registratura.das@tirgumures.ro email-címre, vagy benyújthatják személyesen a Marosvásárhelyi
Szociális Igazgatóság iktatójában, a
Dózsa György utca 9. szám alatt, a
8-as számú irodában hétfőtől péntekig 8–12 óra között, kedden és csütörtökön 14–16 óra között, minden
hónap utolsó napjáig, hogy a következő hónaptól támogatásban részesülhessenek. A saját felelősségre tett

nyilatkozatot csak egyszer kell benyújtani a teljes programidőszak
jegyeinek odaítélésére, a támogatás
folyósításának hónapjától kezdődően.
A hajléktalanok számára az űrlapok nyomtatott formában elérhetők
a Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóság iktatójában, vagy közvetlenül
a marosvásárhelyi éjjeli menedékhelyen, a Rozmaring utca 36. szám
alatt. A fent meghatározott kategóriák közül több kategóriába is sorolható személyek egyetlen kategóriát
illető támogatásban részesülnek,
abban, amelyhez a támogatás odaítélésének időpontjában tartoznak.
Az elektronikus formájú szociális
utalványokat postai úton juttatják el
az erre jogosultak otthonába. Kivételt képeznek a hajléktalan személyek,
ezek
esetében
a
Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóság intézkedik a kiosztásról. Az
ezen szociális utalványokon keresztül nyújtott összegek élelmiszer és
meleg étel vásárlására használhatók, kizárólag hozzárendelt egységek
hálózatában,
a
kedvezményezett személyi igazolványa alapján, és az egyes feltöltések időpontjától számított 12
hónapon belül használhatók fel.
Több mint 2,5 millió kedvezményezett fog részesülni az összesen
3,1 milliárd lej értékű utalványokból, amelyeket részben az államkasszából, részben vissza nem
térítendő uniós alapokból finanszíroznak – tájékoztatott az európai
beruházásokért és projektekért felelős minisztérium.
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Szerkeszti: Nagy-Bodó Szilárd

Őszre érkezhet az új Polestar
Nagyon úgy néz ki, hogy a gyártók (még a magukat zöldnek tartók
is) elindultak az SUV-k irányába,
jelenleg az ilyen típusú gépjárműveket lehet jól értékesíteni a piacon.
A Polestar mint márka a Volvóból
indult ki, de közben a kínai Geely
tulajdonába került. Eredetileg ez lett
volna a Volvo sportautórészlege, de
aztán váltottak, és egy villanyautómárka jött létre belőle. Persze a
sportosságot ebben az esetben sem
hanyagolták el, nem lehet azzal vádolni a Polestar 2-t, hogy nem tud
gyorsan odébb állni. Azonban a harmadik modell már nem a sportosságáról, hanem sokkal inkább a
méreteiről lesz híres. Ősszel készülnek a Polestar 3 bemutatására, de
egy álcázott fotót már megosztottak
a közönséggel. Ezen az látszik,
hogy a Polestar 3 egy hatalmas
SUV lesz, műszaki szempontból a

a Polestar 3-at a Tesla Model X ellenfelének szánják. Ennek fényében
lehet elgondolkozni azon, hogy milyen műszaki tartalmat fog kapni,
mert erről egyelőre nem szól a
fáma. Viszont az októberre tervezett
premierig még közel fél év van, így
nem lenne meglepő, ha addig további információk jelennének meg
a svéd–kínai villanyautó-márka új
típusáról. Érdekes kérdés például az
ára, mert az már most borítékolható,
hogy árban sem lesz távol a Tesla
Model X-től, ami nem az olcsóságáról híres.
Hidrogén-elektromos autót mutatott
be a Renault
A Renault is beszállt a sorba, és
elkezdi felszámolni az egyterű autókat. Pár napja érkezett a hír, hogy
a francia vállalat leállítja a Renault
Scenic forgalmazását. Azonban erre

Polestar 3, álcázott formában Forrás: Polestar

Volvo XC90 következő generációjának közeli rokona. Ugyanarra az
SPA2 jelzésű padlólemezre épül.
Bár a műszaki adatok hasonlók,
nem szabad azt feltételezni, hogy a
két autó teljesen azonos lesz. A Polestar teljesen más stílustervet kap,
mint a következő generációs XC90.
További különbség, hogy a
Polestarból csak elektromos változat készül, még hibrid vagy plug-in
hibrid verziót sem fognak a piacra
dobni.
Sok információt nem oszottak
meg egyelőre a típus kapcsán, viszont az kiderült, hogy ugyanabban
a kínai üzemben fog készülni,
amely jelenleg a Polestar 2-t is
gyártja, de mellette a Volvo dél-karolinai gyára is bekapcsolódik majd
a termelésbe. Alighanem ott fognak
készülni az Egyesült Államok piacára szánt modellek.
A Polestar 3-ról már régóta keringenek pletykák, és a mostani kép
alapján úgy fest, hogy valóban ez
lesz a márka csúcsmodellje, amihez
a következő években még két újabb
modell fog csatlakozni, és így lesz
teljes a Polestar-paletta. A jelenlegi
információk szerint 2023-ban tervezik bemutatni a Polestar 4-et, ami
egy kisebb SUV lesz, egy évvel később, 2024-ben pedig megérkezik a
Polestar 5, egy elektromos szedán,
valószínűleg Tesla Model S jellegű.
Ezek értelmében a Polestar is a
Teslát próbálja másolni. Alighanem

Renault Vision Scenic

tech Electric, a belsőségeket tekintve hasonlít a Renault korábbi
elektromos autójához. Ugyanaz a
40 kWh-s lítiumion akkumulátor
került bele, mint a Megane olcsóbb
változatába, és a drágább Meganeból már ismerős 218 lóerős villanymotor.
Joggal lehetne azt mondani, hogy
ez az akkumulátor kevés egy ekkora
autónak. Ez valóban így is lenne, de
a Renault erre is gondolt. Az elektromos hajtás mellé egy 16 kW-os
üzemanyagcellát is beépített,
amellyel 800 kilométerre növelhető
az autó hatótávja. Természetesen
ebben az esetben jöhetne az a kérdés, hogy miért nem tettek bele
akkor nagyobb akkumulátort? Az
megoldotta volna a gondot, és nem
lett volna szükség a két hajtásrendszer kombinációjára. De erre is van
válasza a francia gyártónak. Még-

Renault Vision Scenic-beltér

pedig az, hogy a hibrid hajtásrendszer karbonlábnyoma mindössze
negyedakkora, mintha egy nagyobb
– 800 kilométert biztosító – akkumulátorcsomagot helyeztek volna el
az autóban. Természetesen csak
abban az esetben áll fenn a négyszer
kisebb karbonlábnyom, ha az autót
megújuló energiával előállított,
úgynevezett zöldhidrogénnel tankoljuk. Persze ehhez elsősorban
szükség lenne olyan kutakra, ahol
van hidrogén, de ilyenekből világviszonylatban nincs túl sok. Romániában konkrétan egy sincs.
Azonban a következő években még
elterjedhet, hiszen a Vision Scenic
gyártása a jelenlegi tervek szerint
2024-ben kezdődik.
Az autó külseje az éles-szögletes
formákkal nem mindennapi látvány,
csúnyának azonban aligha nevezhető. A Renault elmondása szerint a
Scenic egy 2024-ben érkező családi
modell előfutára.
Az már egy másik kérdés, hogy
valamelyikbe bekerül-e egyáltalán
a hidrogénhajtás, vagy a francia
gyártó megmarad a tisztán elektromos változatnál, esetleg beépít egy
nagyobb akkucsomagot. Szintén
kérdéses, hogy az olyan megoldások, mint például az egymással
szembenyíló oldalajtók, az ülésekben tárolt gubó-légzsákrendszer
vagy a repülőgép stílusú kormány
eljut-e a szériagyártásig. Érdekes
technológiákról van szó, amelyre
egyértelműen vevő lenne a piac, viszont ezeket a költségoptimalizálási
fázisban szinte minden esetben levágják. Arról nem is beszélve, hogy

Forrás: Renault

a Scenicet minden bizonnyal egy
szélesebb közönségnek szánják, és
nem egy drága, kis mennyiségben
előállított csúcsmodellt szeretnének
faragni belőle.
Megérkezett az első Honda,
amelybe már a General Motors
hajtása került
Vannak olyan projektek, amelyekről évek óta hallani, de sokáig
hiába vártuk az eredményt, nem érkezett meg. Előbb-utóbb az érdeklődők is abbahagyják a várakozást,
és lemondanak róla. Lehet, valóban
nem lesz semmi a projektből, viszont arra is volt már példa, hogy
derült égből villámcsapásként jelent
meg egy olyan autó, amelyről már
mindenki lemondott.
Hasonló a helyzet a Honda és a
GM közös fejlesztésű autóival is.
Már évek óta hallani a projektről, és
most előálltak az első autóval,
amely a Prologue nevet kapta, és
egy elektromos hajtású SUV lesz.
A kép tanúsága szerint egy körülbelül Honda CR-V méretű modellről van szó. Az eddigi információk
alapján kiderült, hogy a Honda Los
Angeles-i formatervező stúdiójában
készült az elmúlt évek során. Azaz
nem mostanság kezdték a tervezését, ennek ellenére mégis jól belesimul a cég legújabb modelljei
sorába. A formája nem nevezhető
érdekesnek – mint például a 2000es évek közepén bemutatott Civic
formája –, viszont annál kellemesebnek és letisztultabbnak mondható.
Érdekesség, hogy az új Honda,
amely már a GM hajtását kapta
meg, valamelyest emlékeztet a
Volvo korábbi típusaira. A Honda
övvonala is hangsúlyos, továbbá az
oldalablakok formájában is hasonlít
a Volvo C30 és V40 modellekére,
annak ellenére is, hogy a Honda új
modellje egy jóval nagyobb autó.
Az orr-rész viszont teljesen más stílust kapott, a legmarkánsabb vonása
egyértelműen a hűtőráccsal összenövesztett fényszórópár.
Az új típus feltehetőleg a GM
mexikói üzemében készül. Azonban
a Prologue nem az első és utolsó
közös fejlesztésű autó, ez csak a
kezdet. A jövőben teljes villlanyautó-palettát készül bemutatni közösen a GM és a Honda.

Forrás: Renault

jó oka volt. Mégpedig az, hogy előállt egy elektromos tanulmányautóval, amely a Vision Scenicet viseli.
Azaz nem arról van szó, hogy egyszerűen elengedték a Scenicet,
hanem újrahasznosították a nevet.
Azonban csak ezt vitték magukkal,
a régi Scenic formáját már nem. A
tanulmányautó egy magas építésű –
kicsit SUV-ra hajazó –, de alacsony
hasmagasságú autó. Hasonló, mint
a
Renault
Megane
E-tech Electric, mindössze annyi a
különbség, hogy egy méretosztálylyal magasabban helyezkedik el. A
Vision Scenic 4,49 méter hosszú, a
tengelytávja 2,835 méter. Bár méretben nagyobb, mint a Megane E-

A Honda és a GM első közös fejlesztésű autója, a Prologue

Forrás: totalcar.hu
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4 for Dance táncshow
A 4 for Dance 2004-ben alakult
azzal a céllal, hogy a tagjai által
nagy tiszteletben tartott magyar
néptánc autentikus elemeit virtuóz
ritmusjátékokkal tegye még izgalmasabbá, és így egy önálló stílust
hozzon létre. A csapat népszerűsége
azóta is töretlen, hiszen a 4 for
Dance értéket közvetít, kultúrát táplál, és mindezeket a mai kor szellemében, sok humorral fűszerezi.
Péter Szabó Szilvia
(NOX) akusztik
Tizenhat évesen kezdett el énekelni az Equinox amatőr együttesben. Autodidakta módon tanult
énekelni, majd 2001-ben egy újonnan alakult formáció, a NOX énekesnője lett. A NOX-szal sok sikert

ért el, több zenei díjat, arany- és platinalemezeket tudhat a magáénak.
2005-ben ő képviselte Magyarországot együttesével az Eurovíziós
Dalfesztiválon. 2011-ben áttette a
székhelyét Angliába, ahol később,
amikor úgy döntött, hogy visszatér
a zenei életbe, elkezdett dolgozni az
első szólólemezén, amely a Revolution címet viseli, és 2013-ban jelent meg. 2013-ban hazaköltözött,
és aktívan visszatért a magyar
könnyűzenei életbe, szóló-előadóként. 2021-ben részt vett az Álomutazó
című
mesemusical
előadásában is. 2022-ben a NOX
énekesnőjeként tér vissza, a budapesti Arénában egy koncert erejéig
ugyanis újra összeáll a népszerű
együttes.

Elkészült a Székely Vágta programja
Június 17–19. között háromnapos lovas szórakozást és
igazi kikapcsolódást kínál a
Székely Vágta, amely ezúttal
is Kovászna megye lélegzetelállító helyszínén, az Óriáspince-tetőn
kerül
megrendezésre. Lesznek hagyományos programok, mint például
lovasíjászés
-kaszkadőr-bemutató, visszatér a huszár ügyességi verseny, idei újdonságként pedig
lesz góbé olimpia is.

Talán a legnagyobb változás a
programban, hogy az előfutamok
szombat délutánra kerülnek át, ezt
előzi meg a helyi lovas csapatok hagyományőrző bemutatója. Újításként vezetik be a szervezők az

úgynevezett góbé olimpiát, amelynek lényege, hogy a jelentkező csapatok, településüket képviselve,
különböző akadályokat leküzdve
nyerhetik meg az „olimpiát”. A versenyszámok között szerepel gumicsizma-hajítás, szalmabálahordás
talicskával vagy vízhordás két vederrel – de ez csak ízelítő a sok erőpróba közül.
A Székely Vágta idén is kínál
kulturális programokat: a Nemzeti
Lovas Színház produkciója mellett
helyet kap filmvetítés, koncert és
táncshow is.
Nemzeti Lovas Színház:
Szent László, a lovagkirály
Népi rockopera, amelynek célja
a legendát életre hívni és történel-

münk dicső pillanatait e varázslatos
király történetén keresztül bemutatni. A produkció 20 lóval és 60
gyalogos szereplővel megvalósuló
nagyszabású, a középkori lovagi
tornák hangulatát idéző népi rockopera. A Nemzeti Lovas Színház,
valamint a Székely Vágta együttes
küldetése megismertetni a nézőkkel
azokat a legendás történelmi hőseinket, akiknek valamilyen módon
kapcsolatuk volt a lóval. A lovas
előadást Pintér Tibor rendezte, aki
egyben Szent László szerepét is
játsza, mellette pedig feltűnik Mohácsi Márk, Ilyés Jenifer és Papadimitriu
Athina
is,
továbbá
közreműködik a Nemzeti Lovas
Színház tánckara és lovasai.

Székely Vágta
2022. június 17–19.
Óriáspince-tető
PROGRAM
Június 17., péntek
19.00 A lovasíjász – kaland-dokumentumfilm-vetítés
21.30 Nyilvános főpróba: Szent László, a lovagkirály –
népi rockopera a Nemzeti Lovas Színház előadásában
Június 18., szombat
11.00 Megnyitóünnepség
12.00 Székelyföldi Magyar Szablyavívó Iskola bemutatója
13.00 Pászka Lehel lovas íjász bemutatója
14.00 Erdélyi Lovas Kaszkadőrök bemutatója
15.00 Kassai Lovasíjász Iskola bemutatója
16.00 Huszár ügyességi verseny
18.30 Előfutamok: Székely Vágta és Góbé Futam előfutamok
20.00 Filmvetítés
21.30 Szent László, a lovagkirály – népi rockopera a Nemzeti Lovas
Színház előadásában
Június 19., vasárnap
12.00 Góbé olimpia: csapat ügyességi verseny. Sportkommentátorok:
Pittyes 2es és Gyufa, valamint Grubisics Levente
16.30 Pályakarbantartás
17.00 Góbé Futam döntő és díjkiosztó ünnepség
17.30 Székely Vágta döntő futam és díjkiosztó ünnepség
18.30 4 for Dance táncshow
19.30 Péter Szabó Szilvia (NOX) akusztikus koncert
A szervezők fenntartják a programváltoztatás jogát!

Czetz János emlékének adóz a Székely Vágta
A 11. Székely Vágta az 1848-as szabadságharc legfiatalabb tábornoka,
Czetz János emlékének adóz, előtte
tiszteleg születésének 200. évfordulóján. A gidófalvi születésű Czetz mindössze 26 éves volt, amikor tábornoki
rangot szerzett, maga Bem József is
ódákat zengett róla. Buenos Airesben
hunyt el, ahol szobrot állítottak neki,
és teret neveztek el róla.

Czetz János személyének fontossága
Czetz János 1822. június 8-án született Gidófalván, és Juan Fernando Czetz néven
hunyt el Buenos Airesben, 1904. szeptember
6-án. Apai ágon örmény gyökerekkel rendelkezett, anyai ágon székely kisnemesi családból származott. Apja a 11. székely határőr
huszárezredben szolgált első kapitányi rendfokozatban. Apját korán elveszítette, majd a
kézdivásárhelyi katonaneveldében tanult.
Ezt követte a bécsújhelyi Theresianum Katonai Akadémia, ahol a legjobb hallgatók
közé tartozott. 1848 júliusában szolgálatra jelentkezett a szerveződő magyar hadügyminisztériumba annak tudatában is, hogy ezzel

véget ér a szépen ívelő karrierje a császári
hadseregben. 1848 márciusában még hadnagy, majd decemberben alezredes, és 26
évesen eléri a tábornoki rendfokozatot.
1848. október 30-án az erdélyi csapatok
ideiglenes parancsnokának nevezték ki. Feladata a mintegy tízezer főt számláló sereg újjászervezése és kiegészítése volt, amit végre
is hajtott. Czetz János Bem József legfontosabb segítőtársa volt Erdélyben. Nem csupán
mint vezérkari főnök, hanem mint a sereg
egyik hadoszlopának parancsnoka vett részt
Erdély felszabadításában. Bem József így jellemezte Czetz Jánost: „Kérlelhetetlen szigor,
pártatlanság, keménység a büntetésben, de
nagylelkűség a jutalmazásban, mentes a
bosszúállástól, az önzés legkisebb árnyékától
is”.
A világosi fegyverletétel után emigrációra
kényszerült, 1852 júliusában Nagyszebenben
halálra ítélték. Az emigrációban előbb Hamburgban, Párizsban és Spanyolországban élt,
majd 1861-ben családjával együtt Buenos Airesbe hajózott. Argentínában feltérképezte az
ország Paraguayjal és Brazíliával határos vi-

dékét, számos vasúti építkezést irányított. Ő
alapította az argentin katonai földrajzi intézetet, amely irányítása alatt egész Argentínát
feltérképezte.
A magyar hadi főtanoda mintájára létrehozta a katonai akadémiát, amely mindmáig
betölti ezt a szerepét. A Buenos Aires-i Katonai Akadémiának 4 éven át volt (első) igazgatója. Az általa felállított argentin műszaki
alakulat katonái máig a Czetz által tervezett
díszegyenruhát viselik.
Hosszú és tartalmas élet után 1895-ben vonult nyugállományba. Argentínában nagy
tisztelet övezte. Soha nem térhetett vissza
szülőföldjére, 1904-ben hunyt el tüdőgyulladásban. Katonai tiszteletadás mellett helyezték örök nyugalomra.
A Colegio Militar de la Nación (vagyis az
általa alapított Katonai Akadémia) alapításának 100. évfordulóján hamvait a recoletai temetőből a Katonai Akadémia palomari
kápolnájába vitték át. Argentínában a Katonai
Akadémia előtt embernagyságú ércszobrot
állítottak a tiszteletére. Buenos Airesben teret
neveztek el róla.
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Közzétette a brit kormány az észak-írországi protokoll módosításának törvénytervezetét
A brit kormány közzétette hétfőn a brit
EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszeréhez csatolt észak-írországi protokoll
módosítására kidolgozott törvénytervezetét.
Az Európai Unió már korábban jelezte, hogy
a protokoll egyoldalú megváltoztatását a
nemzetközi jog megsértésének tekintené.
A londoni külügyminisztérium által hétfő
este ismertetett 20 oldalas tervezet szerint a
protokoll négy fő területen teremtett problémát Észak-Írországban: munkaigényes
vámeljárásokat tett kötelezővé, szabályozási
rendszere rugalmatlan, adópolitikai és költségvetési ellentmondásokat tartalmaz, és
Észak-Írország demokratikus kormányzását
is nehezíti.
A brit kormány szerint mindez fennakadásokat okozott Észak-Írország kereskedelmében, a kereskedelmi forgalmat részben
máshová terelte át, emellett jelentős költségeket és bürokratikus terheket ró az üzleti
vállalkozásokra.
A protokoll módosítására tervezett, hétfőn
ismertetett törvényjavaslat „fölösleges költ-

ségektől és bürokráciától mentes zöldfolyosót” hozna létre azoknak az áruknak, amelyek
az Egyesült Királyságon belül maradnak, vagyis biztosan nem kerülnek át Írországba és
így az EU egységes belső piacára.
Létrejönne ugyanakkor egy „vörös folyosó” is az Észak-Írországból az EU területére átkerülő áruk teljes körű ellenőrzésének
biztosítására.
A javaslat szerint az üzleti vállalkozások
brit és uniós szabványok alapján gyártott termékeket egyaránt forgalmazhatnának ÉszakÍrországban, annak biztosítására, hogy az
észak-írországi fogyasztók is hozzájuthassanak brit szabványok alapján készült árukhoz,
abban az esetben, ha a brit és az uniós szabványok eltérnének egymástól.
A törvénymódosítási javaslatban szerepel
az a brit igény is, hogy a kétoldalú vitás kérdéseket az Európai Unió bíróságának bevonása helyett független választottbírósági
eljárással lehessen rendezni.
A londoni külügyminisztérium hétfő esti
ismertetése szerint a módosításokra azért van

szükség, mert a tárgyalóküldöttségek november és március között több mint 300 órát töltöttek
hivatalos
miniszteri
szintű
egyeztetésekkel, de az EU által beterjesztett
javaslatok még a jelenleginél is rosszabb
helyzetet teremtettek volna, a mostaninál is
több papírmunkát és ellenőrzést írtak volna
elő. A tárca szerint ugyanakkor az EU-küldöttség leszögezte, hogy jelenlegi tárgyalási
mandátumának keretén belül nem fogja engedélyezni az észak-írországi protokoll módosítását. Az észak-írországi protokoll ügye
jelenleg a legélesebb viszály forrása az Európai Unió és a brit kormány között.
A Brexit-megállapodáshoz fűzött 64 oldalas dokumentum alapján Észak-Írország a brit
EU-tagság megszűnése után is harmonizált
árukereskedelmi viszonyrendszerben maradt
az EU egységes belső piacával és vámuniójával, annak érdekében, hogy ne kelljen újból
fizikai ellenőrzést bevezetni az Ír Köztársaság és Észak-Írország határán.
A 499 kilométeres, valaha katonai szigorral őrzött határon, amely a Brexit óta az

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
A SECURITECH ROM PROD KFT. alkalmaz VILLANYSZERELŐT, LAKATOST és MARÓST.
Előnyt jelent a szakmai tapasztalat. Önéletrajzokat várunk az office@securitechromprod.ro e-mail-címre,
illetve a cég székhelyén, a Bodoni utca 66/A szám alatt. Érdeklődni a 0729-142-792-es telefonszámon lehet.
(66568-I)
CÉG 10% kedvezménnyel VÁLLAL HÁZTETŐKÉSZÍTÉST, TETŐJAVÍTÁST, CSERÉPFORGATÁST,
ÉPÍTKEZÉSI MUNKÁT stb. Tel. 0774-574-527. (16136)
MAGÁNCÉG MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐT alkalmaz. Angol- és románnyelv-tudás kötelező. Érdeklődni a következő telefonszámon: 0723-244-200. (sz.-I)
A PC HOUSE csapatába ELADÁSI TANÁCSADÓT felveszünk. Elvárások: román- és magyarnyelv-ismeret, számítástechnikai ismeretek, jó kommunikációs készség, rugalmasság, türelem, precizitás. Amit kínálunk: versenyképes bérezés, dinamikus csapat, modern munkakörnyezet. Az önéletrajzokat (CV)
e-mailben a jobs@multiplan.ro címre vagy személyesen kérjük leadni a Mureşului/Maros utca 17. szám
alatti székhelyen. (66595-I)

Egyesült Királyság és az EU egyetlen közös
szárazföldi vámhatára, az 1998-as nagypénteki megállapodás által elindított észak-írországi
megbékélési
folyamat
egyik
legfontosabb eredményeként hosszú évek óta
semmiféle ellenőrzés nincs.
Így viszont a protokoll alapján a Nagy-Britannia és Észak-Írország közötti áruforgalmat
kell eseti ellenőrzéseknek alávetni észak-írországi kikötőkben, annak megakadályozására, hogy Észak-Írországból Írországba –
vagyis az unió egységes belső piacára – ellenőrizetlen termékek kerüljenek be.
A konzervatív párti brit kormány és az
észak-írországi britpárti protestáns pártok
azonban hosszú ideje követelik az EU-tól a
protokoll átalakítását, arra hivatkozva, hogy
a brit-északír kereskedelem ellenőrzési kötelme Nagy-Britannia és Észak-Írország között, az Ír-tengeren hozott létre belső
vámhatárt, és ez kikezdi Észak-Írország alkotmányos pozícióját az Egyesült Királyságon belül. (MTI)

A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

LAKÁS

TETŐFEDŐ KFT. vállal tetőkészítést,
tetőjavítást, ácsmunkát, bádogosmunkát, szigetelést, meszelést, bármilyen
kis
javítást.
Tel.
0746-972-003,
Fülöp
Hunor.
(16176-I)

SÜRGŐSEN eladó egyszoba-összkomfortos lakás a Dózsa György utca
189. szám alatt, földszinten, a Meggyesfalvi negyedben. Tel. 0773-381254, 8-20 óra között. (16242-I)

VÁLLALUNK cserépforgatást, szigetelést kátránnyal, polisztirénnel, új
tető készítését Lindab lemezből, bármilyen javítást és meszelést. Nyugdíjasoknak 20% kedvezmény. Tel.
0748-862-911. (16260-I)

MINDENFÉLE

MEGEMLÉKEZÉS

VÁLLALUNK tetőkészítést lemezből,
cserépből; ácsmunkát, teraszkészítést,
garázsfelújítást, külső-belső szigetelést,
meszelést, bármilyen kisebb javítást és
mindenféle más munkát. Tel. 0747-508707, Misi. (16221)

MOSÓGÉPET és hűtőszekrényt javítok. Tel. 0755-825-502. (16236-I)

Emlékeztetünk, tíz éve már,
hogy a szerető feleség,
édesanya és testvér, a mikházi
születésű ELEKNÉ SALAT
ANNA kénytelen volt magukra
hagyni
szeretteit.
Drága
emléke halálunkig elkísér.
Férje, Ede, lányai: Anna és
Kati, valamint testvére, Jolán.
(16247)

VÁLLALUNK bármilyen kerítésjavítást és kerítéskészítést, kerítéspucolást, kerítésfestést mindenféle színre,
lambériázást,

ELHALÁLOZÁS

víkendházkészítést,

bármilyen tetőjavítást és bármilyen
szigetelést.

Tel.

0712-294-471.

(16222-I)

TETŐFEDÉS, tetőjavítás, tetőfelújítás. Tetőfedés cserepes lemezzel,
trapézlemezzel, palatetők (síkpala
vagy hullámpala, zsindelytető) bontás nélküli átfedése a meglévő tetőhéjazatra lécezéssel. Cseréptetők

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
MULT JÓZSEF
84. évében megpihent.
Temetése 2022. június 17-én,
pénteken 15 órakor lesz a marosvásárhelyi római katolikus temető alsó kápolnájából, római
katolikus szertartás szerint. Nyugodjon békében!
A gyászoló család. (16262)

kivitelezése, meglévő cseréptető, palatető, lemeztető, zsindelytető, lapos
tető javítása, beázások gyors, szak-

Az Azomureş fennállásának
60. évfordulója alkalmából
meghívjuk önöket, hogy
látogassák meg cégünk
telepét, platformját.
A nyílt nap lehetőséget nyújt
a cégvezetéssel való
párbeszédre, illetve arra,
hogy betekintést nyerjenek
a mintegy 2500 alkalmazott
munkájába, feladatkörébe.

szerű elhárítása, ácsmunkák, kúp-

A látogatókat szeretettel várjuk 2022. június
18-án, szombaton 10.00–15.00 óra között a
Cinema City moziba (4-es szoba, Promenada
Mall) a tevékenységünkről szóló rövid bemutatóra, majd az ezt követő beszélgetésre, ahol
lehetőség nyílik kérdéseket feltenni és válaszokat kapni.
A látogatók belépését a telepre tömegközlekedéssel biztosítjuk, a buszok a Promenada Mall
parkolójából indulnak. A belépés 7 éven felüliek számára engedélyezett. Hogy a szervezés
gördülékenyen történjen, kérjük, jelezze részvételi szándékát és látogatásának pontos idejét
az office@azomures.com e-mail-címre vagy a
0372-482-205 telefonszámon.

cserepek

malterozása,

cserépforgatás, bármilyen tető javítása. Belső munkálatok: színezés,
glettolás, parkettezés. 15% kedvezményt adunk! A kedvezmény a
munka teljes összegéből kerül kiszámításra. Ne maradjon le a kedvezményről.

Keressen!

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
PÁL GYÖRGY
a Mobex bútortervező mérnöke
50 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt.
Temetése 2022. június 15-én,
szerdán 15 órakor lesz a marosvásárhelyi református temetőben.
Gyászoló szerettei. (16270-I)

Tel.

0712-288-635. (16241)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
VÁLLALUNK: háztetőkészítést cserépből, Lindab lemezből, kisebb javítást, kerítéskészítést, meszelést,
szigetelést. Nyugdíjasoknak 10%
kedvezmény.

Tel.

Csaba. (16177-I)

0754-634-559,

Búcsúzom volt osztálytársnőmtől, DÉVAY PIROSKÁTÓL.
Őszinte részvétem a gyászoló
családnak.
Gáspár Júlia. (16271-I)
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A Szeléna szalon
varrónőt alkalmaz.

Feladatai: esküvői ruhák méretre igazítása; uszályfelgombolás kialakítása (nem ruha készítése, csak módosítások a ruhákon); menyasszonyok kiszolgálásában való
segítségnyújtás.
Munkaprogram: hétfőtől péntekig, napi 8 óra.
Kérjük, hogy önéletrajzzal jelentkezzenek szalonunkban
Marosvásárhelyen, az 1918. December 1. sugárút
124-126. szám alatt, a következő időtartamokban:
hétfőn 14-19, illetve keddtől péntekig 10-18 óra között,
vagy beküldhetik a következő
e-mail-címre: office@szelena.ro;
messengeren: https://www.facebook.com/salon.szelena/ .

KOBAK KÖNYVESBOLT

Marosvásárhely, Győzelem tér 18. szám,
www.bookyard.ro

