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Közel 4 millió lej bírságot fizet
Marosvásárhely

A szelektív hulladékgyűjtés elmulasztása miatt

A krónikus betegek
minél szélesebb
körű ellátása a cél

Mivel az utóbbi időben Maros megyében is jelentősen csökkent a koronavírussal fertőzött páciensek száma, a
Maros Megyei Klinikai Kórház vezetősége úgy döntött, átszervezik az
egyes részlegeket, annak érdekében,
hogy minél szélesebb körű ellátást
tudjanak biztosítani a nem koronavírusos betegeknek.

____________4.
Talentumos
gyermekek
évzárója

Gondok vannak Marosvásárhelyen, főként a köztisztasággal.
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatalának a 2017–2019 közötti időszakra közel 4 millió lej környezetvédelmi bírságot
kell kifizetnie amiatt, hogy a városi hulladékot nem szelektíven gyűjtötték össze. Az előző városvezetés 4 éven át eltüntette a bírságokról szóló számlákat, miután 10 éven át nem
intézkedett a hulladék szelektív gyűjtésének megszervezéséért. A felgyülemlett büntetések törlesztésének elmulasztása miatt a polgármesteri hivatal számláit ideiglenesen
zárolták, amit időközben sikerült feloldani. A lakosság átlátható tájékoztatása érdekében Soós Zoltán polgármester sajtótájékoztatót hívott össze.

Mezey Sarolta

Fotó: a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal sajtóirodája

Átütemezve maradéktalanul törlesztik az adósságot
Az uniós szabályozások értelmében a tagállamok településein 2025ig a hulladék 55%-át szelektíven kell gyűjteni újrahasznosítás céljából,
2035-ig pedig 70%-os szelektív gyűjtési és újrahasznosítási arányt kell
elérni. A régi városvezetés nem tett semmilyen lépést e kötelezettségek
teljesítése érdekében, a városi hulladék szelektív gyűjtésének elmulasztása miatt pedig minden évben bírságot róttak ki a városra.
– Marosvásárhely Polgármesteri Hivatalára a környezetvédelmi hatóság 3,98 millió lejes bírságot rótt ki. Ezek a büntetések nem újak, 2017től állították ki ezeket a számlákat. Az előző városvezetés eltüntette őket,
a végrehajtón keresztül jutott tudomásunkra a számlák léte.
(Folytatás a 4. oldalon)

Zongora-, gitár-, furulya- és dobszóval, szebbnél szebb énekekkel adott
hálát az idei iskolai évért a június 6-i,
vasárnap esti istentiszteleten a Marosvásárhelyi Alsóvárosi Református Egyházközség tehetséggondozó
egyesületénél zene-, nyelv-, illetve
matematikaoktatásban részesülő
népes gyermekközösség.

____________9.
Múzeumozz
felelősen!

A 15. alkalommal sorra kerülő Múzeumok Éjszakája szombat délelőttől éjfélig tartó rendezvényeinek programja.

____________10.

Újjáépítés régi módra

Benedek István

Meg sem száradt még rendesen a tinta a sokmilliárd eurós újjáépítési terven, már derülnek is ki az első érdekességek. Például,
hogy egy főleg mélytengeri munkálatokra szakosodott cég váratlanul megtanult szárazföldön is dolgozni, gyorsan kapott is több száz
millió eurós megbízást olyan beruházásra, amely messze áll az eddigi szakterületétől. Csak a megszokott politikai svindlizés újabb
példáját látjuk.
Az újjáépítési tervben a kormány 1,6 milliárd eurót igényelt energetikai beruházásokra, s ennek a keretnek az egyharmadát két olyan
munkára fordítanák, ahol az egyik állami gázvállalattal közösen
egy magáncég építene napelemparkot meg egyéb létesítményeket.
A média egy része azt szúrta ki a dologban, hogy ez az illető vállalat
az egyetlen olyan magáncég, amely közvetlen haszonélvezője az újjáépítési tervnek. De a valódi gond nem is ez, az eredmények szempontjából ugyanis nem az a lényeg egy vállalkozásnál, hogy milyen
tőkéből működik, hanem az, hogy mennyire jó a szakterületén. A
szóban forgó cégnek a tevékenységi területe pedig tengeri nyílt vízi
és felszín alatti munkálatok, fúrás, szállítás, szóval sok mindennel
foglalkozik, de semmi olyannal, ami legalább távoli köszönőviszonyban lenne a napelemparkokkal vagy bármi egyébbel, amit az
újjáépítési tervben kellene építenie. És nem uzsonnapénzes munkákat bíznának rá, hanem két, összesen közel 600 millió euró értékű
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
5 óra 30 perckor,
lenyugszik
21 óra 13 perckor.
Az év 160. napja,
hátravan 205 nap.

Ma FÉLIX, holnap MARGIT és
GRÉTA napja.
MARGIT: a görög eredetű Margaréta magyarosodott alakja. Jelentése: gyöngy, vagy a tenger
leánya. Rokon név a Gréta.

IDŐJÁRÁS

Változó idő
Hőmérséklet:
max. 250C
min. 100C

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2021. június 8.

1 EUR

1 USD
100 HUF
1 g ARANY

4,9229

4,0446
1,4183
246,0953

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

Elfogadunkelőfizetéstlapunkraakövetkező
hónapraaNépújságszerkesztőségében:
Marosvásárhely,DózsaGyörgyutca9.szám,
2.emelet,57-esiroda.BorbélyErnő,naponta9-14óra
között,szombat–vasárnapzárva.

Tel.0742-828-647

Megyei hírek

Iratkozás a kisérettségire

Június 11-ig, péntekig iratkozhatnak fel az országos képességvizsgákra a nyolcadikos diákok. A megmérettetés június
22-én a román nyelv és irodalom vizsgával kezdődik, 24én matematikából, 25-én anyanyelvből adhatnak számot
tudásukról a diákok. A fellebbezések előtti, ideiglenes eredményeket június 29-én, a végső vizsgajegyeket július 4-én
teszik közzé. Azok a diákok, akik bizonyítottan egészségi
okokból nem tudnak részt venni a képességvizsgán, június
28. – július 2. között iratkozhatnak be, és július 5–7. között
vizsgázhatnak. Óvások előtti eredményeikről július 9-én, a
végső vizsgajegyekről július 12-én értesülnek.

Kinyit a Mircea Birău uszoda

Június 15-től látogatható lesz a marosvásárhelyi Mircea
Birău uszoda. Keddtől péntekig az esti órákban, 20–22 óra
között, hétvégén reggel 6 és este 10 óra között fogadják a
nagyközönséget, a nap többi részében a sportolóknak tartják fenn a használati jogot. A járványhelyzetre való tekintettel egyszerre legtöbb 40-en tartózkodhatnak az épületben.
A belépéshez előzetes bejelentkezés szükséges. A koronavírus-fertőzés terjedésének megakadályozása miatt továbbra sem használható a szauna, az infraszauna, a
gőzfürdő, a jacuzzi és a szolárium. Előjegyzést a 0734-560937 telefonszámon lehet kérni.

Az Ariel Színház műsora

Az Ariel Színház június 9-13. között négy előadásra várja
nézőit a Nyomda utcai nagyterembe, illetve a belső udvarra.
A helyek száma korlátozott! Telefonos foglalás szükséges a
0740-566-454-es mobilszámon, naponta 9-13 óra között.
Belépés kizárólag maszkkal lehetséges, a bejáratnál történő
érintésmentes testhőmérséklet-mérés és kézfertőtlenítés
után! 6 év alatti gyerekeknek a maszk viselése nem kötelező. Június 9., szerda, 18 óra: A varázstükör (közönséggel,
a nagyteremben). Rendező: Sramó Gábor. Június 11., péntek, 18 óra: Lúdas Matyi (közönséggel, a nagyteremben).
Rendező: Antal Pál. Június 12., szombat, 10 óra, a Múzeumok Éjszakája keretében: Csipkerózsika (közönséggel, a
belső udvaron). Bábelőadás zöldségből és gyümölcsből készült bábokkal. Rendező: Bonczidai Dezső. Előadás után az
Ariel Színház művészei bábkészítő foglalkozásra várják a
gyerekeket. Június 13., vasárnap, 11 óra: Csipike (közönséggel, a nagyteremben). Rendező: Király István. Június 30ig folyamatosan elérhető online előadás – Lázár Ervin: A
kisfiú meg az oroszlánok (online gyerekelőadás) Puskás
Győző előadásában. Rendező: Barabás Olga.

Ingyenes tanfolyamok hátrányos
helyzetűeknek

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal szociális osztálya
a Maros Megyei Munkaügyi Hivatallal (AJOFM) június
végén több ingyenes szakképző tanfolyamot indít Marosvásárhelyen élő hátrányos helyzetűeknek. Az érdeklődőknek a szociális igazgatóság munkatársai segítenek a
beiratkozásban és a tanfolyamokon való részvételhez szükséges dokumentáció összeállításában. A résztvevőknek
legalább 4 osztályos végzettséggel kell rendelkezniük. A
tanfolyamra a beiratkozáshoz szükséges a személyazonossági kártya, a születési bizonyítvány, a házasságlevél/válási
dokumentum (esetenként), a végzettséget igazoló iratok
vagy oklevél (eredeti és fénymásolat). Részletek a 0365430-859-es telefonszámon, 125-ös mellék, illetve a szociális igazgatóság székhelyén – Dózsa György utca 9. szám,
3. emelet, 91-es iroda.
Hírszerkesztő: Kaáli Nagy Botond

Megjelent a Székelyföld júniusi száma

A Székelyföld folyóirat 2021/6. számában verssel jelentkezik Csősz Gergő, Becsy András, Lövétei Lázár
László, Balázs F. Attila, Oláh András, Földi Panna, B.
Tomos Hajnal, Kézdi Imola, Szabó Dárió, Szondy Adorján György, Ferencz Imre, Szentgyörgyi László. Prózát
publikál Grecsó Krisztián, Sztaskó Richard; Florin Irimia
novelláját Szonda Szabolcs fordította magyarra.
Biró Mónika-Anita Lencsevégen az erdélyi kritika
című tanulmányában öt erdélyi kiadvány, a Helikon, a
Korunk, a Látó és a Székelyföld folyóiratok, valamint a
Szabadság napilap Pisztácia42 című blogja kritikai anyagát vizsgálja és hasonlítja össze a 2019. január – 2020.
március közti időszakban, következtetéseket vonva le az
erdélyi kritika helyzetéről, trendjeiről.
Az Aranyág című rovatban Szabó Á. Töhötöm: Nagy
történelem, kis történetek és hatalmi dinamikák: a 20.
század változásai a helyi közösségek szintjén című tanulmányában a bonyhai Bethlen család példáját vizsgálja.
Az Ujjlenyomat című oral-history rovatban Farkas
Miklós Emléktöredékek a szórványból című írása olvasható; a Műteremtésben Gazda József Nagy Albert festőművész életútjára tekint vissza.
A Szemle című rovatban ajánló olvasható a Székely
Könyvtár sorozat 91-95. kötetéről (Bethlen Gábor Leveleiből, Szabó Gyula: Gólya szállt a csűrre, A székelyek
(Rólunk írták), Tompa Gábor: Válogatott versek, Zágoni
Attila: Válogatott paródiák és humoreszkek).
A továbbiakban Fekete J. József Villányi László,
Kontra Ferenc, Dudás Károly és Balázs F. Attila kötetéről
értekezik, Füzi Péter Mécs Anna Kapcsolati hiba c. kötetéről, Tamás Dénes Kemenes Henriette Ódú c. kötetéről, Zsidó Ferenc pedig Ferencz Imre Haladék c.
kötetéről.
A Székelyföld megvásárolható a könyvesboltokban,
előfizethető a postán vagy banki átutalással. További
részletek: www.szekelyfoldfolyoirat.ro

A szenátus döntő házként fogadta el az 5G-törvényt

Döntő házként elfogadta hétfőn a szenátus az 5G hálózatok kiépítéséről szóló tervezetet.
A kormány által kezdeményezett jogszabályjavaslatot
117 támogató és 13 ellenszavazattal, egy tartózkodás mellett fogadta el a felsőház. Csak a Románok Egyesüléséért
Szövetség (AUR) szenátorai voksoltak ellene.
A törvénytervezet többek között kimondja, hogy 5G hálózatot csak olyan cég telepíthet Romániában, amelynek
erre vonatkozó igénylését határozattal jóváhagyja a miniszterelnök, a Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) látta-

mozását követően. Amennyiben a CSAT úgy értékeli,
hogy az ország biztonságát fenyegető kockázatok merülnek fel, negatív véleményezést bocsát ki.
Az 5G hálózatokat telepítő cégek kizárólag engedéllyel
rendelkező fejlesztők által gyártott technológiákat, berendezéseket és szoftvereket használhatnak. Azok a cégek,
amelyek megszegik ezt az előírást, üzleti forgalmuk 1 és
5 százaléka közötti összegnek megfelelő bírsággal sújthatók. A tervezetet a képviselőház már elfogadta, a szenátus
döntő házként szavazott róla. (Agerpres)

A Pro Biciclo Urbo egyesület folytatja a figyelemfelkeltő eseménysorozat szervezését, amellyel szeretnék ráirányítani a helyi hatóságok figyelmét a kerékpáros
közlekedés hiányosságaira. Az események minden hónap
második csütörtökén lesznek, Marosvásárhelyi kerékpárosok felvonulása (Marşul bicicliştilor din Mureş) címszó
alatt, minden egyes alkalommal egy másik útvonalon a városban. Az eseménysorozat több mindenre szeretné felhívni a figyelmet: a kerékpárosok ugyanúgy a forgalom
résztvevői, mint az autósok; a városban nincs megfelelő
kerékpáros infrastruktúra; a kerékpáros közlekedés egy alternatív közlekedési mód; egy élhető, emberi városra van
szükségünk, megfelelő közszállítással, infrastruktúrával,
alternatív közlekedési lehetőségekkel, közösségi terekkel.

Minden résztvevő kerékpárja a szabályoknak megfelelően
kell legyen felszerelve: fékek, lámpák, macskaszemek,
csengő stb. A következő eseményre június 10-én kerül sor,
18 órától. A résztvevőket a Hídvég, a Szabadi és a Maros
utcák kereszteződésénél várják (a töltésen), innen fognak
elindulni 18 órakor a következő útvonalon: Hídvég, Călăraşilor, Corvin Mátyás tér, Cuza Vodă, Liviu Rebreanu,
Radnai, Dózsa György, Győzelem tér, Rózsák tere, Călăraşilor, Aurel Filimon utcák. A felvonuláson 14 éven felüliek vehetnek részt. Kerékpározás közben tilos a
mobiltelefon bármilyen célú használata. Kedvezőtlen időjárás esetén az esemény elmarad. Kérik a Pro Biciclo Urbo
egyesület tagjait, hogy sárga láthatósági mellényt viseljenek.

Biciklis felvonulássorozat

RENDEZVÉNYEK

Negyven év képekben

A homoródszentmártoni Román Viktor Nemzetközi
Képzőművészeti Alkotótábor műgyűjteményébe nyújt
betekintést a marosvásárhelyi Bernády Házban június
10-én, csütörtökön 18 órától sorra kerülő kettős esemény: könyvbemutató és kiállításnyitó. A rendezvény
egy album jellegű szép kiadvánnyal és a művésztelep
kollekciójából válogatott tárlattal idézi fel az eltelt 40
évet. A kiállítást Imre Lídia-Naomi művészettörténész
ajánlja az érdeklődők figyelmébe. A kötetet Kovács
Árpád művészettörténész ismerteti. Kányádi Sándor
megzenésített verseit Sata Attila és Dáné Hedvig adja
elő a megnyitón.

15. Múzeumok Éjszakája

Már lehet regisztrálni a 15. Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozatra, amelyre 12-én, szombaton kerül sor

Marosvásárhelyen, a Maros Megyei Múzeum és partnerei szervezésében. A rendezvények délelőtt 10 órától
éjfélig tartanak. Idén a szervezők rendhagyó programmal
készülnek, amelyben ötvözik a közönség által látogatható több mint 20 helyszínt a digitális kínálattal, amely
révén a Maros Megyei Múzeum kulisszái mögé lehet bepillantani. Részletes tájékoztató a 10-11. oldalon.

Könyvbemutató
Marosszentgyörgyön

Június 10-én, csütörtökön a 18 órakor kezdődő szentmise után – amelyet a szerző halottaiért ajánlanak fel
– a marosszentgyörgyi plébánia tanácstermében Moldovan Irén Mesélnek a csillagok és Éltető irodalom
című köteteit Molnár Éva nyugalmazott magyartanár
mutatja be. Közreműködik a Szent György egyházközségi kórus és a Kolping Család énekkara, Szántó Árpád
daltulajdonos. Pataki Ágnes Tamási Áron Szép Domokos Anna című balladáját adja elő. Házigazda és műsorvezető Baricz Lajos.
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Alkotmányosnak bizonyult
a veszélyhelyzetet szabályozó törvény

Nem sérti az alaptörvényt a veszélyhelyzetet szabályozó, tavaly tavasszal elfogadott törvény, amely
jogalapot teremtett a kormánynak a koronavírusjárvány megfékezését célzó korlátozások bevezetésére – állapította meg kedden az alkotmánybíróság.

A jogszabály ellen öt különböző óvást adtak be azok, akik
a maszkviselési kötelezettség vagy egyéb korlátozások megszegése miatt kiszabott bírságok eltörléséért pereskedtek.
Az utólagos normakontrollt a megbírságoltakat képviselő
ügyvédek kezdeményezték, hozzájuk csatlakozott áprilisban
a – vírustagadó és nacionalista szólamokkal frissen a törvényhozásba került – Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR)
is.
George Simion parlamenti képviselő, az ellenzéki párt társelnöke az AUR fellépésének tulajdonította, hogy a kormány
lazított a járványügyi rendelkezéseken, miután egy éven keresztül úgymond rengeteg „visszaélést követett el” és „lábbal
tiporta” a polgárok szabadságjogait.

Simion szerint a veszélyhelyzetet sosem hagyta jóvá a –
polgári jogok ideiglenes korlátozására egyedül jogosult – parlament, a veszélyhelyzet rendszeres meghosszabbítása pedig
valójában az egészségügyi közbeszerzéseken nyerészkedő érdekcsoportok meggazdagodását szolgálta.
Romániában tavaly május 15-én váltotta fel veszélyhelyzet
a koronavírus-járvány által korábban meghirdetett, két hónapig tartó rendkívüli állapotot: azóta a bukaresti kormány minden hónapban újabb 30 nappal meghosszabbította a
korlátozások érvényben tartására jogalapot biztosító veszélyhelyzetet.
Romániában nem először kérdőjelezték meg a járványügyi
intézkedések alkotmányosságát. Tavaly júliusban az ombudsman óvásának helyt adva az alkotmánybíróság megszüntette
a karanténintézkedések jogalapját, így néhány héten keresztül
– az új karanténtörvény elfogadásáig – a hatóságok csak ajánlhatták a fertőzötteknek, de nem kényszeríthetik őket, hogy
legalább két hétig ne érintkezzenek senkivel. (MTI)

Johnson: a G7-csoport segítse elő a világ teljes
népességének beoltását a koronavírus ellen

Boris Johnson brit miniszterelnök konkrét kötelezettségvállalásokat kér a héten a hét legnagyobb
ipari hatalom alkotta csoport (G7) többi tagországának vezetőitől annak elősegítésére, hogy 2022
végéig a világ teljes lakosságát be lehessen oltani a
koronavírus elleni vakcinákkal – közölte vasárnap a
londoni kormányfői hivatal.

A G7-országok – a soros elnöki tisztséget betöltő Egyesült
Királyság, valamint az Egyesült Államok, Japán, Kanada, Németország, Olaszország és Franciaország – vezetői több más
meghívott ország és szervezet képviselőivel együtt háromnapos csúcstalálkozót tartanak péntektől a délnyugat-angliai
Carbis Bay kisvárosban.
A találkozón jelen lesz Joe Biden amerikai elnök is.
A Downing Street vasárnapi közleménye szerint a csúcstalálkozó döntő jelentőségű lehetőséget teremt arra, hogy a világ
legbefolyásosabb demokráciái egyesítsék képességeiket és
szakértelmüket a koronavírus leküzdésére, és álljanak a globális kilábalási folyamat élére.
Johnson a miniszterelnöki hivatal közleményéhez fűzött
személyes nyilatkozatában hangsúlyozta: az orvoslás egyetemes történetének legnagyobb vívmánya lenne a világ teljes

népességének beoltása a koronavírus elleni vakcinákkal a jövő
év végéig.
A brit kormányfő a Downing Street ismertetése szerint kifejti a csúcstalálkozó többi résztvevőjének, hogy a világ legnagyobb gazdaságainak ígéretet kell tenniük ennek elérésére,
mert csak így lehet végleg megállítani a koronavírus-világjárványt.
A londoni kormányfői hivatal kiemeli: az Egyesült Királyság vezető szerepet tölt be azokban az erőfeszítésekben, amecélja,
hogy
a
világ
legszegényebb
és
lyek
legveszélyeztetettebb lakói is hozzájussanak a koronavírus elleni vakcinához.
A brit kormány már a járvány kezdetén finanszírozta az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca brit–svéd gyógyszeripari
vállalatcsoport közösen kidolgozott oltóanyagának kifejlesztését és gyártását, és garanciát vállalt arra, hogy ez az oltóanyag önköltségi áron hozzáférhető legyen az egész világon
– áll a Downing Street vasárnapi közleményében.
Johnson hivatala szerint ennek eredményeként a világon
eddig beadott 1,5 milliárd adag vakcina csaknem egyharmada
– 450 millió dózis – Oxford/AstraZeneca-oltóanyag volt.
(MTI)

Az EU többoldalú kereskedelmi fellépésre kérte
a WTO-t a járvány megállítása érdekében

Az Európai Bizottság felkérte a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) tagjait, hogy olyan többoldalú kereskedelmi cselekvési terv mellett kötelezzék el
magukat, amely elősegíti a koronavírus elleni oltóanyagok és gyógyszerek gyártásának bővítését, illetve egyetemes és méltányos hozzáférést biztosít
a vakcinákhoz és a gyógymódokhoz – közölte az
uniós bizottság pénteken.

Javaslatában a brüsszeli testület kiemelte, hogy a WTO központi szerepet játszik a világjárvány elleni küzdelemben, ezért
arra buzdította a WTO többi tagját, hogy állapodjanak meg
bizonyos, többek között a szellemitulajdon-jogokkal kapcsolatos kötelezettségvállalásokról.
A közlemény szerint az EU felkérte a kormányokat, biztosítsák, hogy a koronavírus-fertőzés elleni vakcinákat, gyógyszereket és azok alkotóelemeit szabadon lehessen más
országokba szállítani. Ösztönözzék a gyártócégeket, hogy növeljék a kapacitásukat, egyúttal gondoskodjanak arról, hogy

az oltóanyagokra leginkább rászoruló országok megfizethető
áron juthassanak hozzá a vakcinákhoz. Ehhez szükség lehet
licencszerződések megkötésére, a szakismeretek megosztására, a többszintű árképzésre, ideértve, hogy az alacsony jövedelmű országoknak nyereség nélkül értékesítsenek, a
bérgyártásra, valamint a fejlődő országokban új gyártási létesítmények fejlesztését segítő beruházásokra. Az uniós bizottság emellett azt kéri, hogy a kormányok könnyítsék meg a
kényszerengedélyezés alkalmazását a szellemitulajdon-jogok
kereskedelmi vonatkozásairól szóló WTO-megállapodás
(TRIPS-megállapodás) keretében.
Ami a többi WTO-tag által megfogalmazott, a szellemitulajdon-jogok széles körű felfüggesztésére irányuló javaslatot
illeti, azt közölték: az Európai Bizottság, noha kész minden,
a világjárvány mielőbbi felszámolását segítő megoldási javaslatot megvitatni, nincs meggyőződve arról, hogy ez lenne a
legjobb azonnali válaszintézkedés a koronavírus elleni oltóanyagok lehető legszélesebb körű elosztására és gyors célba
juttatására. (MTI)

Az ECA szerint a Frontex nem nyújtott
elég segítséget az uniós tagállamoknak

Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) nem nyújtott elég támogatást az uniós tagállamoknak és a schengeni társult országoknak az
Európai Unió külső határainak védelméhez – állapította meg hétfőn közzétett jelentésében a luxemburgi székhelyű Európai Számvevőszék (ECA).

A számvevők arról számoltak be, hogy a Frontex által nyújtott támogatás nem kellően eredményes az illegális migráció
és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemben, annak ellenére, hogy évi költségvetése 2020-ig – valamivel több mint
egy évtized alatt – 24-szeresére, azaz 460 millió euróra bővült.
Az ECA megállapította azt is, hogy a Frontex, bár beszámol
tevékenységeiről, hatásukat ritkán elemzi, és műveleteinek
tényleges költségéről sem tájékoztat. Az uniós testület szerint

a Frontex információcserét szolgáló kerete kidolgozatlan, és
a szervezet nem minden esetben támaszkodhat jó minőségű
adatokra.
A Frontex 2004-ben jött létre azzal a céllal, hogy a nemzeti
hatóságokkal közösen kezelje az uniós határokon jelentkező
olyan problémákat, mint a terrorizmus, az emberkereskedelem
és a migránsok csempészése. Feladatköre a létrehozása óta fokozatosan bővült. 2019-ben az ügynökség még szélesebb körű
küldetést kapott az illegális migráció visszaszorítása végett,
amelynek teljesítéséhez 2027-ig költségvetése akár évi 900
millió euróra is bővülhet. A számvevők véleménye szerint a
Frontex eddig nem teljesítette eredményesen megbízatását,
így kétségbe vonható hogy új, 2019-ben megfogalmazott feladatait képes lesz-e sikeresen végrehajtani. (MTI)

Ország – világ
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Júliustól üzemelik be a digitális
zöldigazolvány platformját

Az EU-n belüli szabad közlekedést biztosító digitális
zöldigazolványt kezelő platform július elsejére készül
el a Speciális Távközlési Szolgálat (STS) közreműködésével – közölte az intézmény igazgatója, IonelSorin Bălan. Bălan a parlament két védelmi
bizottságának együttes ülésén vett részt kedden.
Ebből az alkalomból elmondta, a platform üzembe helyezése folyamatban van, és július elsejére elkészül.
Az informatikai platformok három típusú igazolvány
generálására lesznek alkalmasak: az egyik azt igazolja, hogy tulajdonosa be van oltva, a másik, hogy
tulajdonosa átesett a COVID-19-en, a harmadik pedig
azt, hogy az illetőt negatívan tesztelték koronavírusra.
A STS igazgatója elmagyarázta, az igazolványhoz
egy portálra kell bejelentkezni, megadni bizonyos
adatokat, amelyeket az országos oltási jegyzék vagy
a Coronaforms révén leellenőriznek. A kérvény kitöltése után a kérelmező saját fiókjába kapja majd meg
az igazolványt, amelyet elektronikusan is lehet tárolni
(például mobiltelefonon vagy más eszközön), és ki is
lehet nyomtatni. Hozzátette, az alkalmazást az európai szabályokkal összhangban fejlesztik ki, és tartják
magukat az európai ütemtervhez. (Agerpres)

Leszakadt a bánsági
Bigér-vízesés kőtömbje

Hétfőn délután leszakadt a bánsági Néra-Beusnicaszurdok Nemzeti Parkban található Bigér-vízesés óriási kőtömbje – közölte közösségi oldalán a romániai
állami erdőket kezelő Romsilva Országos Erdőtársaság. A könnyen megközelíthető vízesést sok turista
látogatta, így nem meglepő, hogy a kőtömb leszakadásának a pillanatát is kisfilm örökítette meg. A filmet
a Romsilva Országos Erdőtársaság tette közzé közösségi oldalán. A Romsilva illetékese határozottan
cáfolta egy helyi környezetvédő-idegenvezetőnek a
román sajtóban tág teret kapott állítását, mely szerint
a kőtömb leszakadását egy – a közelben létesített –
pisztrángtenyészet segítette elő, melynek tevékenysége folytán csökkent a patak vízhozama. A Bigérvízesést a theworldgeography.com portál 2013-ban a
világ egyik legszebb vízeséseként mutatta be. A kis
patak vize mintegy nyolcméteres magasságból csorog alá egy mohával benőtt mészkőkúp felületén.
(MTI)

Oroszország 15 milliárd dollár
értékben exportált fegyvert tavaly

Oroszország 2020-ban 15 milliárd dollár értékben
adott el fegyvert – jelentette ki Dmitrij Sugajev, a Szövetségi Haditechnikai Együttműködési Szolgálat vezetője, amikor hétfőn fogadta őt Vlagyimir Putyin
orosz elnök. Sugajev szerint ezzel 2 százalékkal sikerült túlteljesíteni az előzetes tervet. Mint mondta, a
megrendelések portfólió megmaradt a több mint 50
milliárd dolláros szinten. Közölte, hogy az általa irányított szolgálat több mint száz országgal tart fenn
kapcsolatokat, és 51-be szállít, elsősorban Ázsiában
és Afrikában. Beszámolója szerint a légierőnél és a
légvédelemben alkalmazott technika iránt a legélénkebb a kereslet. Elmondta, hogy a fegyverszállítások
megakadályozása érdekében „példátlan nyomás” nehezedik mind az orosz félre, mind a partnereire, és
hogy erős a konkurenciaharc a nemzetközi fegyverzetpiacon. (MTI)

Újjáépítés régi módra

(Folytatás az 1. oldalról)
beruházást, amelyeket három éven belül át is kéne adni.
Az érdekes megbízás kapcsán a sajtó először az európai
alapok miniszterét vonta kérdőre, aki azzal hárított,
hogy nem az ő döntése volt a vállalkozó kiválasztása. A
kormányfőnek is nekiszegezték a kérdést, ő azzal védekezett, hogy felkérte az energetikai minisztert, álljon a
nyilvánosság elé, s tisztázza az ügyet. Ennek a felkérésnek már közel egy hete, de a tisztázás még várat magára, ami arra is utal, hogy a kormányfőnek a kabineten
belül annyi tekintélye van, mint napelempark-építő tapasztalata a szerencsés megbízottnak. Az ügyből persze
politikai téma is lett, az ellenzék szerint a megbízott vállalkozó a liberálisok támogatója, s ezen az úton törlesztettek neki.
Mivel az ügy még végtelen jóakarattal is megmagyarázhatatlan, előfordulhat, hogy látunk egy energikus minisztercserét a közeljövőben. De ott a gond, hogy a
közmunkálatoknak a haveri vagy politikai alapon történő kiszervezési gyakorlata egyidős magával az országgal, ez így ment itt nemcsak a rendszerváltás óta,
hanem már a két, hegyen túli fejedelemség összeboronálásától számítva, amelyeknek az első közös fejedelmét
is hasonló svindlik miatt rúgták ki, s cserélték királyra.
S ameddig ezzel a hagyománnyal nem szakítunk, addig
marad egyre távolodó álom számunkra a nyugati életszínvonal.
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Közel 4 millió lej bírságot fizet Marosvásárhely

(Folytatás az 1. oldalról)
Felvettük a kapcsolatot a minisztériummal, hogy amennyiben
lehet, ütemezzék át ezt a büntetést,
de minden adósságot, amit az előző
városvezetés felhalmozott, kifizetünk, hiszen fontosnak tartjuk,
hogy rendezett körülmények között működjön ez a város – fogalmazott Soós Zoltán.
Beperelik az előző városvezetőt
A polgármester elmondta, fontosnak tartja, hogy az évek során
elmulasztott kötelezettségekért
vonják felelősségre az előző városvezetést, hiszen a bírságokat azért
rótták ki, mert nem tettek semmit a
szelektív hulladékgyűjtés elindításáért, holott ez 2017-től kötelezettség volt, és ezt vállalta a
Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal.
A városlakókban, és az olvasóinkban is természetesen, megfogalmazódik a kérdés, hogy a közel 4
millió lejes bírságot a városlakók
bánják-e, hiszen azt végső soron a
tőlük begyűjtött adókból kell törleszteni. Kérdésünkre, hogy milyen forrásból fizetik ki a
bírságokat, a polgármester leszögezte:
– Minden büntetést, ami a város
meg nem valósított kötelezettségvállalásából származik, a város
költségvetését terheli. Mi viszont
be fogjuk perelni az előző városvezetőt, személyesen felelősségre
kell vonni azokért a szándékos
vagy nem szándékos mulasztásokért, amelyek most a marosvásárhelyiek zsebét fogják érinteni. Azt
szeretnénk, hogy Dorin Florea feleljen azért, hogy Marosvásárhelyt
ennyi adóssággal, problémával
hagyta.
Kik rejtegették
a kirótt büntetéseket?
Egy másik újságírói kérdés arra
vonatkozott, hogy ki, melyik osztály, igazgatóság tehető felelőssé
az intézményen belül azért, hogy
„elrejtették” a Környezetvédelmi
Alap által kirótt büntetéseket.
– Az elsődleges lépés, amit meg-

Interaktív oltástérképet
készítettek a BBTE kutatói

A kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Karának hatfős, magyar
tagozatos kutatócsapata naponta frissülő interaktív térképet
készített, amely helységekre bontva mutatja az átoltottsági
arányt Romániában.

teszünk, a belső audit elindítása,
hogy haladéktalanul vizsgálják ki,
miért nem kerültek be ezek a számlák a könyvelésbe, miért titkolták
el, kik a felelősek, s miért a végrehajtótól kellett tudomást szereznünk a bírságokról. Szinte biztos,
hogy az előző városvezető tudott
ezeknek a büntetéseknek a létéről
– mondta a polgármestrer.
Az új szolgáltató beindítja
a szelektív hulladékgyűjtést
Soós Zoltán tájékoztatott, hogy
az elmúlt hónapokban a város több
közbeszerzési eljárást indított el.
Ezek körülbelül hat hónapos kifutásúak, amíg a feladatfüzetek elkészülnek, és a közbeszerzési
eljárások elindulnak.
– Az egyik eljárás rövidesen befejeződik, nevezetesen a 180 napos
köztisztasági szolgáltatói szerződésről van szó, amely a háztartási
hulladék elszállítására és a nagytakarításra vonatkozik. Van érvényes
ajánlatunk, és hamarosan aláírhatjuk az új szerződést. A jelenlegi
szolgáltatótól igényeltük a tavaszi
nagytakarítást, de egyelőre nem érkezett válasz a város kérésére. Reméljük, hogy az új szerződéssel
rendeződik a tavaszi nagytakarítás

Fotó: Karácsonyi Zsigmond

kérdése. Addig is saját erőforrásokból oldjuk meg a zöld hulladék elszállítását.
A
város
zöldövezeteinek karbantartása a
költségvetés elfogadásának késlekedése miatt késett, de a város lakónegyedeiben már elkezdték
nyírni a füvet. 486 utca karbantartásáról beszélünk – mondta a polgármester, s felkérte a lakosságot,
hogy bárki, aki rendellenességet
észlel, jelezze, mert a javaslatokat
figyelembe veszik.
A sajtótájékoztatón elhangzott,
hogy az új szerződés értelmében a
hulladékgazdálkodást biztosító cég
elindítja a szelektív hulladékgyűjtést. Ez most is kötelezettség volna.
Az előző városvezetés több mint
20 ezer hulladéktárolót vett át az
Ecolect program keretében, amelyet uniós forrásokból finanszíroztak. Ezek nagy része totálkárosan
hever a Közterületkezelő Igazgatóság udvarán. Nem kezdtek velük
semmit az elmúlt 8 évben! Nagy
részük tönkrement, alig 20 százalékuk hasznosítható, ezeket kihelyezik a lakónegyedekbe.
A hulladékgazdálkodás helyzete
tarthatatlan, a város lakosságának
türelme pedig véges.

A krónikus betegek minél szélesebb körű ellátása a cél

Az interaktív térkép által bemutatott legfrissebb adatok szerint jelentős
az eltérés a városok és a vidék között az átoltottsági arány tekintetében,
ugyanakkor jelentős különbségek figyelhetők meg az ország megyéi között is: az északkeleti régió megyéiben a legalacsonyabb az oltási szint
Románia többi régióihoz képest.
A térkép a www.econ.ubbcluj.ro/coronavirus linken érhető el, a
COVID-19: Romanian Economic Impact Monitor nevű kutatási projekt
részét képezi, melynek keretein belül valós időben követik a járványhelyzet és a gazdaság alakulását, valamint rövid és középtávú előrejelzéseket
készítenek a romániai gazdaság várható alakulására vonatkozóan.
Bár a romániai hatóságok naponta térképen teszik közzé az oltási helyzetet települések szintjén, a BBTE–KGTK kutatói által kidolgozott térkép
számos előnyt kínál, amelyek megkönnyítik a jelenlegi adatok gyűjtését,
értelmezését és megértését:
* Integrált információk: a romániai településekkel kapcsolatos minden
releváns információ ugyanazon a helyen jelenik meg, nem szükséges több
olyan dokumentumot áttekinteni, amelyek az oltási kampányhoz kapcsolódó hivatalos adatokat tartalmazzák.
* Interaktivitás: a térkép nem statikus, a megjelenített információk nagyon egyszerűen megtekinthetők, ha a látogató a kurzort egyszerűen a
térkép fölé viszi.
* Vizuális áttekinthetőség: a térkép modern látványarchitektúrát alkalmaz, a kék sötétebb árnyalatai olyan helységeket jeleznek, amelyekben
nagyobb az átoltottsági arány.
* Keresési funkció: a térkép keresőmotort is tartalmaz a helységnevek
alapján.
Az új elemzések kiegészítik a 2021. március végén elindított interaktív
térképet, amely az oltási arányok mellett megmutatja az új koronavírusesetek kumulatív előfordulási arányát minden romániai településen, valamint az előfordulási aránytól függően alkalmazott korlátozási
forgatókönyveket, illetve az iskolák működési forgatókönyvét (online
vagy helyszíni) az egyes helységekben.
A kutatási projekt részletesebb eredményei, naponta frissítve, a
COVID-19
RoEIM
online
platformon
tekinthetők
meg
(www.econ.ubbcluj.ro/coronavirus). Az elemzéseket folyamatosan közzéteszik a projekt Facebook-oldalán (www.facebook.com/covid19.roeim).
A kutatási projekt vezetője Szász Levente (egyetemi tanár, BBTE), a
kutatócsoport tagjai pedig Bálint Csaba (Román Nemzeti Bank, a BBTE
társult oktatója), Csala Dénes (Lancaster University, a BBTE társult oktatója), Csíki Ottó (doktorandusz, BBTE), Nagy Bálint Zsolt (docens,
BBTE) és Rácz Béla-Gergely (adjunktus, BBTE). (közlemény)

Újabb átszervezések a klinikai kórház egyes részlegein

Mivel az utóbbi időben Maros
megyében is jelentősen csökkent a koronavírussal fertőzött páciensek száma, a
Maros Megyei Klinikai Kórház
vezetősége úgy döntött, átszervezik az egyes részlegeket, annak érdekében, hogy
minél szélesebb körű ellátást
tudjanak biztosítani a nem
koronavírusos betegeknek.

Menyhárt Borbála

Az utóbbi másfél évben, a járványhelyzet alakulásának, a fertőzöttek számának függvényében
folyamatosan át kellett szervezni
a Maros Megyei Klinikai Kórház
egyes részlegeit. Március végén,
amikor igencsak megugrott a fertőzöttek száma, az intézményhez
tartozó klinikákon több mint száznyolcvan ágy állt a koronavírussal
fertőzött páciensek rendelkezésére. A Covid-kórházként működő
Dózsa György utcai két fertőzőklinika, valamint a tüdőgyógyászati klinika mellett az Ifjúsági
Ház mögötti épületben, egyes osztályokon is voltak koronavírusosok számára fenntartott helyek,
például a sebészeten, kardiológián, belgyógyászaton, nefrológián,
urológián,
gasztroenterológián, az orvosi egyetem
szomszédságában lévő gyermek-

gyógyászaton, valamint a pszichiátrián – tájékoztatott akkor az intézmény sajtószóvivője.
Most, hogy csökkentek az esetszámok, illetve kevesebb a kórházi
ellátásra szoruló fertőzött, a kórház
vezetősége úgy döntött, ismét átszervezik az egyes részlegeket.
Dr. Jánosi Edith, a Maros Megyei Klinikai Kórház orvosigazgatója
lapunk
érdeklődésére
elmondta, rég várják ezt a lépést,
hogy minél szélesebb körű ellátást
tudjanak biztosítani a nem koronavírusos krónikus betegek számára.
Az új rendelkezések ettől a héttől
vannak érvényben, és ezek értelmében a továbbiakban csak az 1-es, és
2-es számú fertőzőklinikák maradnak Covid-kórházak, oda utalják be
a kórházi ellátásra szoruló fertőzötteket, a tüdőklinikán már nem látnak el koronavírusos betegeket,
esetenként csupán légzőszervi tüneteket mutató, azaz Covid-gyanús
pácienseket fogadnak majd ott, igazolt fertőzötteket kizárólag a két
fertőzőklinikán kezelnek. Az Ifjúsági Ház mögötti épület non-Covid
kórházként működik, csupán az intenzív terápiás részlegen lévő tíz
ágyat tartják fenn a továbbiakban is
a súlyos állapotban lévő koronavírusos betegeknek, a többi részlegen
kizárólag nem koronavírusos pácienseket látnak el. A koronavírussal
fertőzött páciensek, amennyiben

különféle más betegségekben is
szenvednek, a fertőzőklinikákra
lesznek beutalva, és a szakorvosok
mennek majd oda, hogy kivizsgálják őket.
Az orvosigazgató rámutatott:
amikor a két marosvásárhelyi fertőzőklinika kizárólag Covid-kórházként működött, a bőrgyógyászati
klinikán, a fertőzőklinikák szakorvosaival együttműködve látták el
azokat a nem koronavírusos pácien-

seket, akik a fertőző hatáskörébe
tartozó panaszok miatt szorultak ellátásra. Az átszervezés nyomán a
fertőzőklinikákon működik nonCovid részleg is, tehát ismét fogadják azokat a pácienseket, akik a
fertőző betegségek kategóriájába
tartozó panaszok miatt szorulnak ellátásra.
Érdeklődésünkre, hogy feloldjáke a látogatási tilalmat az egyes, nem
koronavírusos betegeket kezelő kli-

Fotó: Nagy Tibor (archív)

nikákon, dr. Jánosi Edith elmondta:
konkrét rendelkezéseket erre vonatkozóan még nem dolgoztak ki, de
az elképzelés szerint mindenik kórházi részlegnek lesz beteglátogatási
programja a klinikavezető, valamint
a kezelőorvos jóváhagyásával,
ugyanis a továbbiakban is rendkívül
fontos a fegyelmezettség, az, hogy
kellőképpen odafigyeljenek az elővigyázatossági szabályok betartására.
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A Tompa Miklós Társulat
Bioeel–Kemény-díj-átadó gálája

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
Tompa Miklós Társulata idén hatodik
alkalommal, az első, Marosvásárhelyen tartott magyar nyelvű hivatásos
színielőadás évfordulójának napján,
június 12-én, szombaton 20.30 órától
adja át az elmúlt évad legkiemelkedőbb színészi teljesítményéért járó
Bioeel–Kemény-díjat. A díjátadó gála
helyszíne az évfordulóhoz igazodva az
egykori előadásnak teret adó marosvásárhelyi vár.

A Bioeel kozmetikum- és gyógyszergyártó
cég a színház mindkét társulatának támogatója és mecénása, amely saját kezdeményezésére jelentős összeggel járul hozzá a
Marosvásárhelyi Nemzeti Színház által létrehozott díjhoz. A színházalapítók egyike, báró
Kemény János emlékére elnevezett díj a színészi alkotói teljesítmény elismerésére jött
létre, a díjazott személyéről pedig a Tompa
Miklós Társulat művészeti tanácsa szavazásMeszesi Oszkár
Fotó: Bereczky Sándor
sal dönt. A jelentős pénzjutalommal, valamint
vonósnégyese.
A
díjátadót
a
Balla
Géza
pincészet jóvoltáGyarmathy János marosvásárhelyi szobrászművész
kisplasztikájával járó díjat gálaműsor keretében adja át a ból borkóstoló zárja.
A Tompa Miklós Társulat ezúttal is köszönetet mond
Marosvásárhelyi Nemzeti Színház vezetősége.
támogatóinak, médiapartnereinek, akik idén
mecénásainak,
Az eseményen fellép a Tompa Miklós Társulat tagjaiból
álló Astra zenekar, valamint a marosvásárhelyi Művészeti is megtisztelik együttműködésükkel a színház ünnepét.
Líceum magyar tagozatának klarinét és fuvola által kísért (Pr-titkárság)

A

piros arcú, virágos ruhás asszony
leginkább egy nagy, színes napernyőre emlékeztetett a buszmegálló szürkeségében. Messziről kirítt az egykedvű
várakozók sorából, akik mintha egészen
megadták volna magukat a hőségben rájuk
nehezedő, tétlen percek súlya alatt. Az aszszonyt kikerülte a mindenre rátelepedő fáradtság. Élénk tekintettel mustrálta a némán
üldögélőket, mint aki beszélgetőtársat keres.
Barna harisnyazoknis lábánál degeszre tömött, régimódi, csíkos rafiaszatyor pihent.
Talán piacozni volt – gondoltam a csomagból előtűnő nejlonpalackos tej láttán. – Ha
ez itt mind az ő áruja, akkor ma aligha vásárolt tőle valaki.
Nem állt szándékomban megszólítani,
mégsem tudtam másfele nézni. Ez persze
nem kerülte el a figyelmét.
– Min gondolkozik? – nézett rám kíváncsian.
– Csak elbambultam kicsit – feleltem.
Meglepett a közvetlensége, ilyen helyen
ugyanis legfeljebb a pontos idő vagy a várt
járat felől érdeklődik az ember. Érzékelhető
volt, hogy ennyivel nem zárul le a párbeszéd.
– Nem haragszik, ugye, hogy megszólítottam? – fordította újra felém pirospozsgás
arcát az asszony. – Olyan régóta üldögélek
itt. Az az igazság, hogy eluntam magam.
– Hányasra vár? – kérdeztem.
– A Tudorba megyek, de nem tudom, melyik busz visz oda. Pedig mondta a húgom,
csak elfelejtettem, és a telefonom is kikapcsolódott.

A kacagós

Jókora, gombos készüléket húzott elő a ruhája zsebéből, és derűs tanácstalansággal
tartotta felém.
– Látja? – mutatott a sötét képernyőre. –
Nem tudom felébreszteni – azzal már vissza
is süllyesztette a helyére a mobilt, segítséget
sem várva.
– Nem idevalósi? – váltottam bizalmasabb
hangnemre.
– Kovászna megyei, ilylyefalvi vagyok – jött azonnal a válasz. – Járt már
arra?
Intettem, hogy nem, aztán tovább faggattam:
– Rokonlátogatás?
– Segíteni jöttem a húgomnak. A télen eltávozott a sógorom, Isten nyugtassa, azóta
egyedül él. A múlt héten megcsúszott szegény
a fürdőben, és ráesett a bal karjára. Be kellett gipszelni. Tudja, ő balkezes, így most keveset tud mozdítani a lakásban. A két fia
egész nap dolgozik, mindkettő családos,
nincs sok idejük az anyjukra. Nem panaszként mondom, megértem, hogy szuszogni is
alig érnek rá ebben a futóbolond világban a
fiatalok. De arra gondoltam, ha már én ilyen
jó erőben vagyok, miért ne jöjjek kicsit könynyíteni a dolgokon. Igaz, nekem is van otthon
kertem, jószágom, de azt nyugodt szívvel rábízhatom a szomszédasszonyra. Úgysem maradok távol pár hétnél többet. Addig viszont

Erről jut eszembe

5

Általános meghökkenést keltett, és kommentálja is sűrűn a
média, hogy az angol–román barátságos focimeccs előtt két
román játékos nem volt hajlandó fél térdre ereszkedni, s így
jelezni egyetértését a Black Lives Matter mozgalommal. Egy
ideje terjedt el civil kezdeményezésre bizonyos országokban
ez a BLM (Fekete Életek Számítanak) jelszóval jegyzett szokás
a faji megkülönböztetések ellen, az egyenlő bánásmód érdekében történő fellépések támogatására. Van, ahol működik a
kezdő sípszót megelőző „szertartás”, van, ahol nem. A focisták
nagy hányada csatlakozott hozzá, mások nem veszik figyelembe. A stadionokban, ahol gyakran kivetkőznek magukból a
szurkolók, és nagyon csúnyán viselkednek a futballhuligánok,
különösen fontos, hogy érvényesüljön az emberség szelleme.
Nem részletezem, hogyan magyarázták mostani állásfoglalásukat a szóban forgó honi válogatott focisták, hosszú! De tény,
hogy az ilyesmi is lovat ad a gyűlölködést, a magyarellenességet, az intoleranciát minden lehető alkalommal és eszközzel
propagáló primitív csoportok alá, amelyek a romániai stadionokban és azok környékén, sőt azoktól távolabb, magyarok
lakta vidékeken, emlék- és kegyhelyeken is büntetlenül garázdálkodnak, a szélsőséges politikai alakulatok támogatását élvezve. Az úzvölgyi világháborús elesettek temetőjében is
futballhuligánok voltak a randalírozók élén, a június 4-i sepsiszentgyörgyi trikolóros „diadalmenetben” is felismerhetők
voltak közülük néhányan. Meggyőződésem, hogy ha ilyen lelkes „ünneplők” nem mentek volna oda, a Mihai Viteazul-emlékművet sem érte volna semmilyen atrocitás. Sajnálatos, hogy
a bántalmazás mégis megesett, de talán nem is piszkálja fel
túlságosan a közvéleményt, legalábbis nem annyira, amenynyire a szélsőségesek szeretnék. A sepsiszentgyörgyi román
polgárok többsége nem is csatlakozott az oda utazott tüntető
nemzettársaik hangoskodó, számban jelentéktelen csoportjához. Ha valakik nem szítják a gyűlölködést, nem piszkálják
mesterségesen felizzított indulatokkal a kedélyeket, nem sérül
a társadalmi béke, nem romlik az etnikumközi viszony. Ezt a
különböző közvélemény-kutatások is jól tükrözik. Igaz, ezek a
felmérést végző intézmények politikai irányultságától is függnek. Az Avangarde cég legfrissebb adathalmaza például némi
eltérést mutat az INSCOP intézet kissé korábbi eredményeihez
képest. És még optimistább lehet a hozzáállásunk, ha visszagondolunk azokra a közvéleményt tükröző kimutatásokra,
amelyek az előző választások előtt születtek.
Az Avangarde-felmérés szerint ma kisebb a magyarveszély
érzete a románokban, mint korábban. Ha Románia szomszédjai kerülnek szóba, Magyarország harmadik a listán. A megkérdezettek 6 százaléka tartja fenyegetőnek a létét. A
válaszadók 24 százalékban Oroszországot vélik a legveszélyesebbnek. A „legjobb szomszéd” nyilván Moldova, 45 százalékkal, a második Bulgária 11 százalékkal, a harmadik Szerbia
8 százalékkal. Magyarország a maga 4 százalékával nem
utolsó, megelőzi Ukrajnát, amely csak a válaszadók 2 százaléka szerint számít a románok jó barátjának. Ránk, romániai
magyarokra vonatkoztatva most nem élezték ki a kutatást. A
közeljövőben talán erre is sor kerül. Mikor mire lesz szükség.
De nyugtatgassuk magunkat azzal, hogy mostanában mintha
a megszokottnál kissé jobban szeretnének. Vagy a félig telt
pohár példázatával: mintha kevésbé tekintenének ellenségnek.
Viszonyulás kérdése. És egészben véve a statisztikai átlag
eléggé hidegen is hagy. Ami sokkal inkább befolyásolja az életemet, az az, hogy a román szomszédaim barátságos, kedves,
figyelmes emberek, és én is olyan igyekszem lenni a velük kialakított kapcsolatokban. (N.M.K.)

megteszem, ami tőlem telik, bevásárolok,
főzök, takarítok. Meg aztán el is szórakoztatom a testvéremet. Kettőnk közül mindig is
én voltam a kacagósabb, és a jó kedvem ragadós. Ízletes házi tejet, eper- és barackdzsemet, áfonyaszörpöt is hoztam. Az mind
erősíti majd a húgomat a felépülésben.
– Gondolom, nem először jár Marosvásárhelyen – vontam le a
következtetést.
– Jaj, lelkem, higgye el,
olyan ez nekem, mintha
először jöttem volna – simult széles mosoly a kerek arcra. – Nem is
tudom, hány éve fordultam meg itt utoljára.
Az unokaöcsém kisebbik lányát keresztelték,
és én is hivatalos voltam az ünnepségre. De
akkor nem időztem itt napokig, reggel elhoztak kocsival, este hazavittek.
– Most busszal jött?
– Alkalmival. Egy falumbelinek volt útja
errefele. Elvitt volna egészen a húgom lakásáig, de tudtam, hogy nagyon siet, nem akartam fenntartani. Erre a térre még úgyis
emlékeztem, annak idején a keresztelőt is valahol itt, a közelben tartották. Gondoltam, ha
itt kitesz, csak elboldogulok valahogy.
A főtér végén egyszerre több autóbusz is
feltűnt, de egyik sem ment a Tudor negyedbe.
Az én járatom is megérkezett, de nem akartam
ezt a csupa lélek asszonyt magára hagyni.
– Önnek van családja? – kockáztattam
meg egy személyesebb kérdést.

– Tavalyelőtt vesztettem el az uramat. Nem
akármilyen történet volt a miénk. Tudja, ő világéletében nyugtalan, megzabolázhatatlan
ember volt. Alig tanult meg járni a leányunk,
amikor odébb állt egy másik asszonyért. Kiszöktek ügyesen Magyarországra. Veszélyes
vállalkozás volt ez a nyolcvanas években, de
ők szerencsével jártak. Sikerült letelepedniük,
munkát találniuk. Ezt mind utólag mesélte el
az uram, mert miután itt hagyott, tizenkét évig
semmit sem hallottam róla. Aztán egyszer
csak ott állt a tornácon, az ajtóm előtt. Viszszakérezkedett, és én gondolkozás nélkül viszszafogadtam. Többet aztán nem is akaródzott
neki elmenni. Harminckét évet éltünk így
együtt, a legnagyobb békességben, szeretetben. Látja, lelkem, ilyen az élet. Sosem lehet
tudni, mikor hozza el az öröm perceit. A lányom Hollandiában él a családjával, megvan
mindenük, boldogok. Két kicsi unokám is
van, egyik szebb, mint a másik. Ennyi ajándék
két életre is elég lenne, nincs igazam?
Szinte észre sem vettem, hogy közben a 27es járat is megérkezett.
– Ez jó lesz. A posta előtt kell leszállni.
Kérje meg a sofőrt, hogy szóljon, ha odaértek – mondtam beszélgetőtársamnak, aki nagyot szusszanva emelkedett fel ülőhelyéről.
– Jól elzsibbadtak a lábaim – jelentette
derűsen, mintha csak a kora délutáni napsütésről nyilatkozna. Aztán zömök ujjaival
megragadta a földi jókkal degeszre tömött
szatyrot. – Isten áldja, lelkem – emelte rám
még egyszer a tekintetét, és sietősen indult a
jármű felé.
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Globális társaságiadó-reform mellett kötelezték
el magukat a G7-pénzügyminiszterek

Hatósági felügyelet alá vonták
a City Insurance-t
Szerkeszteti: Benedek István

A pénzügyi felügyeleti hatóság meghatározott időre a
biztosítottak állami garanciaalapjának felügyelete alá
vonta a gépjárműbiztosítás
piacán vezetőnek számító City
Insurance céget, amelynek
üzleti tervet kell bemutatnia
arról, hogy képes finanszírozni további működését és
eleget tenni a kártérítési követeléseknek – közölte pénteken a szakhatóság.

A vállalatot csaknem 3 millió
lejre bírságolták, és kötelezték,
hogy életképes üzleti tervet mutasson be arról, hogy rendelkezik elegendő fedezettel a további
működéséhez, valamint a biztosítások alapján keletkező károk kifizetésére. A felügyeleti hatóság
fejenként 1 millió lejre bírságolta a
cég három vezetőjét, akárcsak a
vállalat felügyeletére hivatott testület tagjait.
A hatóság közleménye szerint a
biztosítottak állami garanciaalapja
négy hónapig fogja ellenőrizni a
cég működését, ezt a felügyeleti
időszakot pedig akár meg is hoszszabbíthatják a törvényes rendelke-

zések értelmében. Dan Apostol, a
szakhatóság kommunikációs igazgatója elmondta a román sajtónak:
a döntéssel határozott jelzést akartak adni arra, hogy a cégnek ismét
törvényes keretek között kell működnie a fogyasztók és a biztosítási
piac érdekeinek megfelelően. A
román sajtó szerint a szakhatóság
egyebek mellett tőkeemelést vár el
a tulajdonostól.
A City Insurance a Vivendi International román vállalat tulajdonában van, amely mögött a sajtó
szerint Adrian Năstase volt miniszterelnök sógora, Dan Odobescu áll.
A City Insurance április elején jelentette be, hogy a Vivendi megállapodásra jutott a holland I3CP
befektetővel a romániai biztosító eladásáról. A tranzakciót várhatóan
az idei harmadik negyedévben véglegesítik, amennyiben sikerül megkapniuk a hatósági zöld jelzést.
A City Insurance a romániai kötelező gépjármű-felelősségbiztosítások piacán vezetőnek számít,
felívelése az elmúlt években történt
viszonylag rövid idő alatt, miután a
két legnagyobb biztosító, az Astra
és a Carpatica csődbe ment. (MTI)

Legalább a jövő év közepéig
tart a chiphiány

Legalább a jövő év közepéig
tart a globális chiphiány,
amely hátráltatja az autógyártást és veszélyezteti a fogyasztási célú technológiai
termékek szállítását is – erre
figyelmeztetett a világ egyik
legjelentősebb elektronikai
bérgyártója, a szingapúri
székhelyű Flex.

A Flex harminc országban több
mint száz üzemet működtet, elektronikai termékeit más vállalatok
megrendelései alapján gyártja, a
gyártási folyamat összes állomásánál – így a műszaki, tervezési, gyártási,
elosztási,
logisztikai
tevékenységen át a termékek értékesítés utáni szervizeléséig – egyaránt jelen van.
Ügyfelei közé olyan közismert
vállalatok tartoznak, mint például a
Ford Motor amerikai autógyártó, a
Dyson brit technológiai csoport, az
Ocado brit online kereskedelmi és
technológiai cég vagy éppen a
Hewlett-Packard Enterprise amerikai informatikai szolgáltató konszern.
Lynn Torrel, a Flex beszerzési és
ellátási lánc igazgatója a Financial
Times című londoni üzleti napilapnak nyilatkozva elmondta, hogy a
gyártók egyre-másra rontják előrejelzéseiket arra nézve, hogy mikor

ér véget a félvezetőkből kialakult
globális hiány.
„Ilyen erős kereslet mellett a várakozások szerint 2022 közepénvégén szűnhet meg a (chip)hiány,
attól függően, milyen termékről van
szó. Egyesek arra számítanak, hogy
2023-ban is hiány lesz félvezetőkből” – mondta Torrel.
A Financial Times értékelése szerint ez az egyik legborúlátóbb előrejelzés
azóta,
hogy
a
koronavírus-járvány után újrainduló
gazdaságokban a kereslet élénkülése nyomán számtalan vállalat ütközött
bele
a
termelés
zavartalanságát és felfuttatását akadályozó chiphiányba.
Sok vállalat keresi a módját
annak, hogy biztosítsa a félvezetők
folyamatos szállítását a hiány közepette is, például előre fizetés révén.
A Tesla autógyártó pedig azt fontolgatja, hogy félvezetőket gyártó üzemet vásárol.
Ázsiai elektronikai termelők az
utóbbi időben többször figyelmeztettek, hogy a chiphiány kezd átterjedni és problémát okozni a
televíziók, az okostelefonok és a
háztartási gépek gyártásában. A
helyzetet rontják a kínai technológiai vállalatokra kivetett amerikai
szankciók, amelyek miatt Kína
csökkentette a félvezetők importját.
(MTI)

bat délután kiadott részletes ismertetésben is.
A nyilatkozat szerint a megállapodás két fő pillérre alapul.
Az első pillért jelenti az az elképzelés, amelynek alapján a legnagyobb és legnyereségesebb
vállalatoknak
multinacionális
azokban az országokban is adózniuk kellene, amelyekben ténylegesen tevékenykednek, nemcsak
ott, ahol központjuk működik.
Ez a szabály azokra a globális
cégekre vonatkozna, amelyek legalább 10 százalékos nyereségrátával működnek.
Ezeknek a cégeknek a 10 százalékos haszonkulcs felett megtermelt nyereségük 20 százalékát
kellene átcsoportosítaniuk azokba
az országokba, amelyekben működnek, és ezt a nyereséghányadot
ezekben az országokban kellene
adóztatásnak is alávetniük.
A megállapodás második pillére
az általános társasági adóztatás
globális reformjának előmozdítása,
és ebbe a kategóriába tartozik a 15
százalékos minimális társaságiadócél kijelölése.
A brit pénzügyminisztérium ismertetése szerint ez elősegíti az
egyenlő versenyfeltételek megteremtését és az adóelkerülés felszámolását.

A londoni G7-pénzügyminiszteri értekezleten elért megállapodást a húsz legnagyobb fejlett és
feltörekvő gazdaság (G20) pénzügyminisztereinek és jegybanki
kormányzóinak Velencében esedékes júliusi értekezlete elé terjesztik
további részletes vitára.
A Hetek pénzügyminiszterei
megállapodtak abban is, hogy a
csoporton belül megfelelő egyeztetés szükséges a globális – elsősorban amerikai központú – online
szolgáltató és közösségimédia-cégekre kirótt digitális szolgáltatási
adók kérdésében.
Az Egyesült Államok vámszankciókat helyezett kilátásba
több európai G7-országgal – köztük az Egyesült Királysággal –
szemben ennek az adónak az egyoldalú bevezetése miatt.
A brit pénzügyminiszter ugyanakkor közölte, hogy London kész
visszavonni ezt az adófajtát, amint
a szombati megállapodás első pilléréhez tartozó társaságiadó-elemek kérdésében globális megoldás
születik.
Rishi Sunak hangsúlyozta, hogy
a brit kormány mindig is átmeneti
megoldásnak tekintette a globális
online cégek nagy-britanniai tevékenységére kivetett digitális szolgáltatási adót. (MTI)

adásával 55,3 millió után. A Samsung piaci részesedése ezzel az
első negyedévben 20,3 százalékra
nőtt 18,4 százalékról.
Az Apple 58,5 millió okostelefont adott el az idei első negyedévben az egy évvel korábbi 40,9
millió után, piaci részesedése
pedig 15,5 százalékra nőtt 13,6
százalékról. Az Apple 2020 negyedik negyedévében több mint 76
millió készülék eladásával megszerezte magának az első helyet az
eladási rangsorban, de az idei első
negyedévre ismét visszasorolt a
Samsung mögött már régóta tartott
második helyére.
A harmadik helyen álló Xiaomi
eladásai 48,9 millióra emelkedtek
29,6 millióról, piaci részesedése
pedig 12,9 százalékra nőtt 9,9 százalékról.
A Vivo és az OPPO egyaránt
10,2 százalékos piaci részesedést
ért el 38,7 és 38,4 millió készülék
eladásával, de sorrendben helyet

cseréltek, mert tavaly a Vivo 7,4
százalékos, az OPPO pedig 8,0
százalékos részesedéssel rendelkezett.
Az összes többi márka piaci részesedése eközben együttesen
116,8 millió készülék eladásával
30,9 százalékra csökkent 42,6 százalékról.
A három kínai márka, a Xiaomi,
a Vivo és az OPPO részben az 5G
telefonok iránt megnövekedett keresletnek, részben pedig a Huawei
és az LG eladásai visszaesésének
köszönhette tekintélyes mértékű
előretörését.
A Gartner megállapítása szerint
a félvezető alkatrészekben keletkezett ellátási hiány az okostelefonpiacot
nem
érintette,
az
elkövetkező negyedévekben azonban a helyzet változhat, a keresletkínálat kibillenhet az egyensúlyi
helyzetből, ami a készülékárak növekedéséhez vezethet az év hátralévő részében. (MTI)

delkezésére álló nagy mennyiségű
adattal a versenytársak kárára, illetve, hogy a megszerzett adatok
indokolatlan versenyelőnyt biztosítanak-e a vállalatnak az online
apróhirdetések piacán.
A vizsgálat azt is fel fogja
mérni, hogy a Facebook Marketplace nevű online apróhirdetési
szolgáltatása megfelel-e az EU
versenyszabályainak, vagy a felvetődött aggályoknak megfelelően
jogszerűtlenül használja-e az üzleti
szempontból érzékeny információAz uniós biztos közölte: az Eu- kat saját szolgáltatása népszerűsírópai Bizottság azt vizsgálja, hogy tésére.
Vestager emlékeztetett, hogy a
a közösségi oldal visszaélt-e a ren-

Facebookot havonta csaknem 3
milliárd ember használja, felületein csaknem 7 millió cég hirdet. A
vállalat hatalmas mennyiségű adatot gyűjt közösségi hálózata felhasználói tevékenységeiről, ami
lehetővé teszi számára, hogy hirdetéseivel meghatározott csoportokat
célozzon meg.
Felhívta a figyelmet arra is,
hogy a Facebook olyan vállalatokkal is versenyez, amelyektől szintén adatokat gyűjt. „A mai digitális
gazdaságban az adatokat nem szabad versenytorzító módon felhasználni” – szögezte le Margrethe
Vestager. (MTI)

A társasági adóztatás globális kiterjedésű reformjának
előmozdításáról állapodtak
meg Londonban tartott,
szombaton véget ért kétnapos értekezletükön a világ
hét vezető ipari hatalmának
(G7) pénzügyminiszterei.

Az egyezség alapján, amelyet a
vendéglátó brit pénzügyminiszter,
Rishi Sunak történelmi jelentőségűnek minősített, a G7 soros elnöki tisztségét betöltő Egyesült
Királyság, valamint az Egyesült
Államok, Kanada, Japán, Németország, Franciaország és Olaszorpénzügyminiszterei
szág
egyetértésre jutottak annak az alapelvnek a támogatásában, amely 15
százalékos szinten határozná meg
az egyes országok számára célként
kitűzött társaságiadó-kulcs minimumát.
Sunak a Hetek megállapodásának fő céljaként azt emelte ki,
hogy a vállalatok „a megfelelő helyen fizessék a megfelelő adókat”.
A G7-csoport deklarált célja az
– és a brit pénzügyminiszter is erre
utalt –, hogy a globális tevékenységű vállalatok ott adózzanak, ahol
áruikat vagy szolgáltatásaikat forgalmazzák.
Ez szerepel az egyezségről a brit
pénzügyminisztérium által szom-

Az első negyedévben nőttek
az okostelefon-értékesítések

A tavalyi nagy visszaesés
után az idei első negyedévben több mint a negyedével
nőttek az okostelefon-értékesítések világszerte az amerikai Gartner piackutató cég
hétfőn publikált jelentése
alapján. Az öt piacvezető cég
tovább növelte piaci részesedését az összes többi piaci
szereplő kárára.

Tavaly az év egészében 12,5
százalékkal csökkentek a globális
okostelefon-értékesítések. A negyedik negyedévben azonban már
mérsékeltebb, 5,4 százalékos volt
az éves összevetésű csökkenés. Tavaly összesen 1,347 milliárd okostelefon talált felhasználóra a
világon.
Az idei első negyedévben 26
százalékkal nőttek az okostelefoneladások az egy évvel korábbihoz
képest, 300 millióról 378 millióra.
A piacvezető változatlanul a
Samsung 76,6 millió készülék el-

A Facebook hirdetési piaci szereplését
vizsgálja az EU

Az Európai Bizottság vizsgálatot indított annak megállapítására, hogy a Facebook
közösségi portál megsértette-e az uniós versenyszabályokat a hirdetési piacon
szerzett információk jogszerűtlen felhasználásával a versenytársak megkárosítására
– közölte Margrethe Vestager, az uniós bizottság digitális
korra
felkészült
Európáért felelős biztosa
pénteken.
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Szokatlan körülmények között is megszokott formában

Marosvásárhely
megőrizte
vezető pozícióját a női tekesportban. A felnőtteknél és
az ifjúságiaknál is bajnoki
címet hozott a sportág itteni
élcsapata, a Romgaz-Elektromaros, de az ifjúságiaknál felzárkózott mögé a városi
sportklub is. Az alábbiakban a
címhódítások körülményeit
ismertetjük.

Bálint Zsombor

Aranyérmes a felnőttcsapat

Megnyerte az idén egyetlen tornára szűkített, és eredményre (azaz
nem egymás elleni mérkőzésekkel)
játszott országos női teke csapatbajnoságot a Romgaz-Elektromaros.
A járvány miatt az idén lemondtak a hagyományos rendezésről, és
Kolozsváron döntötték el a csapatbajnoki cím sorsát. Két egymás
utáni napon hat-hat játékos 120 vegyes gurítással elért eredményeit
egyszerűen összeadva jött ki a sorrend.
A marosvásárhelyi együttes már
az első nap az élre állt 3410 fával,
megelőzve a 3398 fát összesítő
Conpet Petrolul Ploiești csapatát és
a 3325 fás Bukaresti Rapidot. Az
egyéni eredmények az első napon:
Szabó Júlia Emese 550 fa, Jánosi
Halmágyi Kriszta 536 fa, Duka
Tilda 590 fa, Seres Bernadett 588

Illusztráció

fa, Maria Ciobanu 568 fa és Fekete
Réka 578 fa.
A második nap Orosz István és
Seres József edzők két játékost cseréltek, és ezúttal az eredmény 86
fával haladta meg az előző napit,
azaz 3496 fát összesített a csapat,
bőven az ellenfelei fölött. Mi több,
egyéniben a hatból hárman meghaladták a 600 fás, nemzetközi szinten
is versenyképes eredményt (Seres
Bernadett 573 fa, Maria Ciobanu
612 fa, Duka Tilda 570 fa, Noemi
Budoi 616 fa, Monica Dan 516 fa,
Fekete Réka 609 fa).
Az összesítésben a Romgaz
Elektromaros végzett az élen 6906
fával (3410+3496), megelőzve a
Conpet Petrolul Ploiești csapatát
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Stana, Nagy Alexandra, Molnár Izabella és Vita Anita egészítették ki. A
legjobbak ott lesznek a felnőttcsapatban is a június végi bambergi
BL-döntőn.
A Marosvásárhelyi CSM csapata
először indult országos csapatbajnokságon, és mindjárt ezüstérmet
szerzett. Orosz István tanítványai
6379 fával (3162+3217) zárták a
kétnapos viadalt. A csapat tagjai
közül a legjobb egyéni eredményt
Roxana Bordianu érte el 583 fával.
Jánosi Halmágyi Kriszta 568 fát,
Fancsali Jessica Tamara 553 fát,
Kádár Nóra 518 fát, Ádám Erzsébet
Alexandra 513 fát, Szabó Vivien
Melinda 500 fát teljesített. A csapat
további tagjai: Cristina Robu, Bakó
Blanka, Geanina Corina Ciula és
Harcsás Olívia Henrietta.
A bajnoki dobogó harmadik fokára a Conpet Petrolul Ploiești állhatott fel 6277 fával, megelőzve a
bukaresti Rapid együttesét.

címet a Romgaz-Elektromaros szerezte meg, míg második helyen a
Marosvásárhelyi CSM zárt.
A teljesen szokatlan bajnoki
idényben az országos bajnokságot
egyetlen kétnapos torna jelentette a
kolozsvári Györgyfalvi negyedben
található korszerű, nyolcsávos tekepályán. Mindkét napot a RomgazElektromaros játékosai – többen
közülük már felnőtt BL-tapasztalattal rendelkező tekézők – uralták.
Összesítve 6663 fát teljesítettek a
két nap során, ennek részeként az
első nap 3406 fás országos ifjúsági
rekordot állítottak fel. Egyéniben
Budoi Noemi 634 fás teljesítménye
Fotó: Nagy Tibor bármelyik világversenyen megállná
6797 fával (3398+3399) és a Buka- a helyét, Szabó Júlia Emese 603 fát,
resti
Rapidot
6647
fával Seres Bernadett 593 fát, Maria
Ciobanu 561 fát, Fekete Réka 554
(3325+3322).
Az eredmény következtében a fát teljesített. A csapatot Diana
Romgaz-Elektromaros jogot szerElhalasztották a BL-döntőjét
zett arra, hogy Romániát képviselje
a klubok október 6-9-e közötti ViIsmét elhalasztották a teke Bajnokok Ligája döntőjét, amelyet eredelágkupáján, amelyet a horvátországi tileg 2020 tavaszán kellett volna lejétszani, és amelynek az új időpontja
Otocsánban rendeznek.
a május 22-23-i hétvége lett volna. A nemzetközi szövetség június végére napolta el ismét a négyes döntőt, amelyet a szerbiai Apatinból az
Duplán vezetünk az ifiknél
idén a németországi Bambergbe költöztettek. Vélhetően az újabb haA felnőttbajnokság után maros- lasztást a további járványügyi lazításokra való várás indokolja. A bamvásárhelyi siker született a női ifjú- bergi négyes tornán a Romgaz-Elektromaros részt vesz, amelynek
sági csapatbajnokságban is, ami június 26-án a nagy favorit Victoria Bamberg lesz az elődöntőben az
ebben a sportágban a 23 évesnél fi- ellenfele. A másik ágon a horvát Mlaka Rijeka és a cseh Slovan Rošice
atalabb játékosokat jelenti. Mi több, találkozik. Egy nappal később rendezik a kisdöntőt és a döntőt. A BLa csapatbajnoki rangsorban az első döntő perspektívájából biztatóak a csapatbajnoki döntőben elért 600 fa
két helyen marosvásárhelyi csapa- fölötti eredmények, és várhatóan akkorra a tapasztalt magyarországi játok végeztek, hiszen a bajnoki tékos, Sáfrány Anita is csatlakozik a csapathoz.

Németország diadalmaskodott
az U21-es labdarúgó-Eb-n

Németország válogatottja nyerte a magyar– tugália – Olaszország 5-3, Dánia – Németorszlovén közös rendezésű U21-es labdarúgó-Eu- szág 2-2 – 11-es rúgások után 5-6
rópa-bajnokságot, miután a vasárnapi
* elődöntő: Spanyolország – Portugália 0-1,
ljubljanai fináléban 1-0-ra legyőzte a portugál Hollandia – Németország 1-2
csapatatot.
* döntő: Németország – Portugália 1-0
A sorozatban harmadik döntőjükben szereplő
Kikapott a román olimpiai csapat
németek 2009 és 2017 után harmadszor hódították el a korosztályos Európa-bajnoki címet.
Az ötkarikás játékokra készülő román
A találkozó egyetlen gólját Lukas Nmecha U23-as labdarúgó-válogatott 1-0-ra kikapott
szerezte.
az ugyancsak olimpiai résztvevő Mexikótól
A portugáloknak ez volt a harmadik döntőjük a marbellai edzőtáborban. A találkozó egyetaz U21-es Eb-k történetében, de 1994 és 2015 len gólját Angulo szerezte a 76. percben. A
után újra elbuktak.
román csapat az ugyancsak tokiói szereplésre
U21-es labdarúgó-Európa-bajnokság:
készülő ausztrálokkal mérte össze erejét teg* negyeddöntő: Spanyolország – Horvátor- nap este, a lapzártánk után rendezett mérkőszág 2-1, Hollandia – Franciaország 2-1, Por- zésen.

Megdolgoztatták
az alapszakaszgyőztest

Fotó: A Kolozsvári U-BT közösségi oldala

Eredményjelző

Kosárlabda országos liga, elődöntők:
* CSO Voluntari – Kolozsvári U-BT
100:95 és 81:80, illetve Kolozsvári U-BT –
CSO Voluntari 75:56, a párharc végeredménye 3-2 a Kolozsvári U-BT javára
* FC Argeș Pitești – Nagyváradi CSM
79:81, a párharc végeredménye 3-0 a Nagyváradi CSM javára

Alaposan megdolgoztatta az alapszakaszt
jóval annak lezárása
után megnyerő Kolozsvári U-BT-t a rangsor
negyedik helyén végző
CSO Voluntari a kosárlabda Nemzeti Liga
elődöntő-sorozatában.
Miután megnyerte a két
hazai mérkőzését, Kolozsvár kétszer is alulmaradt Voluntari-on – a
sorozat negyedik mecscsén egyetlen ponttal,
miután az utolsó másodpercen Gârbea lesapkázta a dobásra
készülő kolozsvári Patrick Richardot. A sorozatot így az ötödik mérkőzés zárta, amelyen
végül a favoritnak sikerült viszonylag simán
megszerezni a győzelmet, és ezzel a döntőbe
jutást is.
A másik ágon a Nagyváradi CSM nem hagyott semmi esélyt Pitești-nek, söpréssel jutott
a fináléba, amelyet a jelenlegi két legjobb csapat vív majd egymással.
A döntő sorozat ugyancsak három győzelemig tart, az első két meccset Kolozsváron rendezik. (bálint)

Szoboszlai az Eb-ről
lemaradók álomcsapatában

Fotó: A döntő torna közösségi oldala

Fotó: A Magyar Labdarúgó-szövetség honlapja

Szoboszlai Dominik is szerepel a pénteken kezdődő labdarúgó-Európa-bajnokságról lemaradó játékosok álomcsapatában, amelyet a tekintélyes
francia sportnapilap, a L’Equipe állított össze.
A névsorban olyan futballisták szerepelnek, akik
sérülés vagy betegség miatt lemaradnak a részben
budapesti rendezésű tornáról, és olyanok is, akiknek a válogatottjuk nem jutott ki a tavaly nyárról
elhalasztott Európa-bajnokságra.
Az álomcsapat kapusa a szlovén Jan Oblak,
jobbhátvédje az angol Trent Alexander-Arnold, a
balhátvéd a francia Theo Hernandez, a középhátvéd
a spanyol Sergio Ramos és a holland Virgil van
Dijk.
A jobbszélső a L’Equipe által a magyarok legjobb játékosának nevezett Szoboszlai Dominik, aki
makacs szeméremcsont-gyulladása miatt december
óta nem szerepelt mérkőzésen.
A balszélső a német Marco Reus, a középpálya
közepén a francia Eduardo Camavinga és a szerb
Sergej Milinkovic-Savic található.
A támadósorban a svéd Zlatan Ibrahimovic és a
norvég Erling Haaland kapott helyet.

Lukaku góljával nyertek a belgák

Az Európa-bajnokságra készülő belga válogatott Romelu Lukaku góljával 1-0ra nyert a horvátok ellen, a legutóbbi világbajnokság dobogósainak vasárnapi
összecsapásán.
Eredmények: Belgium – Horvátország 1-0 (1-0), Ausztria – Szlovákia 0-0, Anglia
– Románia 1-0 (0-0), Dánia – Bosznia-Hercegovina 2-0 (1-0), Hollandia – Grúzia
3-0 (1-0), Luxemburg – Skócia 0-1 (0-1).

8 NÉPÚJSÁG ____________________________________________________ KÖZÉRDEK _______________________________________________ 2021.június9.,szerda
A háztartási gépek roncsprogramjának II. szakasza

Évente 1.500 és 750 lej támogatás

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Az utalvány nem ruházható át

Utazási kedvezmények fogyatékkal élőknek

Súlyos fogyatékkal élők
1.500, az előrehaladott mértékű fogyatékosok legtöbb
750 lej értékű üzemanyagártámogatásban részesülhetnek
idéntől,
a
helyi
tömegközlekedési eszközökön utazók pedig a buszjegyek árát igényelhetik. A
személygépkocsival megtett
kilométerek
elszámolását
azonban a vonatjegyárakhoz
igazítják.

A fogyatékkal élők védelméről
és a jogaik érvényre juttatásáról
szóló 2006. évi 448-as számú törvény módosítása nyomán 2021-től
ingyenjegyek igényelhetők a városi tömegszállítási járművekre, illetve a személyautóval való utazás
esetén elszámoltatható az üzemanyag ára. A kéréseket a Maros
Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Igazgatóság székhelyén
kell
benyújtani,
a
nyomtatványt személyesen vagy a
fogyatékkal élő képviselője kell kitöltse. Aki a tömegszállító eszkö-

zöket használja, és buszjegyre tart
igényt, az üzemanyag-költségét
nem számoltathatja el.
Az üzemanyag-költség elszámolását a fogyatékkal élő tulajdonában vagy a család, személyi
gondozó, kísérő, szociális szolgáltatásokat nyújtó birtokában lévő
járműre lehet kérni az alábbiak
szerint:
– A halmozottan sérült fogyatékosok 24 utazás alkalmával, legtöbb
1.500
lej
értékben
számolhatnak el üzemanyagárat.
– Az előrehaladott fogyatékkal
élők pedig 12 utazás alkalmával
legtöbb 750 lej értékben igényelhetik az üzemanyagár-támogatást.
Az elszámolható összeget a
vasúttársaságáltalalkalmazott
tarifák alapján számolják ki a
megtettkilométerekarányában,
azInterregiovonatjáratII.osztályújegyáraitalkalmazzákviszonyításialapként.
Az utazáshoz személyautót
igénybe vevők az utazást követő
60 napon belül az alábbi iratcsomót kell benyújtsák:

– Elszámolási kérvény/típusnyomtatvány
– Üzemanyag-vásárlási számla
(az utazást megelőző napon vagy
aznap vásárolt üzemanyag, a fogyatékossági igazolványnak érvényesnek kell lennie)
– Személyazonossági igazolvány másolata
– A fogyatékossági fokozatot bizonyító igazolvány
– A kedvezményezett vagy a
jogi képviselő nevére szóló bankszámla-kivonat IBAN-kóddal
– A jogi képviselő felhatalmazása, amennyiben az ügyintézést
nem végezheti a kedvezményezett.
A kérvények, nyomtatványok és
bővebb felvilágosítás a Szociális és
Gyermekvédelmi Igazgatóság honlapján, a www.dgaspcmures.ro/informatii.html menüpontban, vagy
a 0265/215-512 telefonszám 40-es
mellékállomásán munkanapokon
hétfőtől péntekig 9–12 óra között
kérhető – tájékoztatott Miklea Hajnal Katalin vezérigazgató. (pálosy)

HIFA Románia Egyesület

Rendőri túlkapásra jogorvoslat csak bíróságon

Mindig a civil a vétkes?

Tévedés vagy szándékos bírságolás történt azon az áprilisi napon, amikor Marosvásárhelyen egy szolgálatban
lévő rendőrautó koccant egy
civil személyautóval? Részesült-e megrovásban az a fiatal
rendőr, aki nem mérte fel az
oldaltávolságot, és a megkülönböztető fényjelzései mellett is elkerülhetett volna egy
koccanást?

Szer Pálosy Piroska

A közlekedésben részt vevők
kölcsönös tiszteletéről, a civil járművet és rendőrautót vezető azonos
elővigyázatosságáról, a hatósági
felsőbbrendűségről, az intézményi
szintű felelősségvállalás alkalmazásáról kérdeztük a Maros Megyei
Rendőr-felügyelőség közlekedésrendészeti osztályának vezetőit.
Koccanás történt a megyeszékhelyi Merészség/Cutezanţei utcában
egy civil és egy rendőrautó között.

Az anyagi kár nem jelentős, de az
elvi kérdések továbbra is függőben
maradnak. A civil gépjármű, egy
Škoda Fabia vezetője, K. I. elmondása szerint a Gyémánt-parkhoz vezető megemelt gyalogátjárón haladt
át, nem több mint 20 kilométeres
óránkénti sebességgel, amikor
szemből, az előtte haladó autósort
nagy sebességgel kikerülve, egy
fényjelzéseit bekapcsolt rendőrautó
fiatal vezetője belehajtott. A szemtanúk szerint a hangjelzés nélkül
hirtelen felbukkanó rendőrautó számára elegendő hely lett volna
ahhoz, hogy elhaladjon a civil
jármű mellett, de ez nem sikerült
neki. A Jeddi út irányából érkező
civil személyautó a járdaszegély
mellett parkoló járművek mellett
volt, amikor belehajtott a rendőrautó, a rendőr kiszállt, elkérte a civil
sofőr iratait, és továbbhajtott. A
közúti rendőrség székhelyén a civil
jármű sofőrét megbírságolták, és
három hónapra bevonták a hajtási
igazolványát. Amint a kenyerét jár-

Fotó: Szer Piroska (archív)

művezetéssel kereső panaszosunk
elmondta, a rendőrségen kiállított
jegyzőkönyvben az állt, hogy hangés fényjelzéssel érkezett a rendőrautó, és azért vonták be a hajtásiját,
mert nem állt meg a megkülönböztető jelzéseket használó rendőrautó
láttán.
Kérdéseinkben arra kerestük a
választ, hogy:
1. Miként alkalmazzák a közúti
szabályok törvényét olyan esetekben, amikor azt egy rendőrautó vezetője okozza?
2. Felfüggesztik-e az olyan
rendőr hajtásiját, aki rendőrautó vezetése közben úgy okoz balesetet,
hogy azt elkerülhette volna? Milyen
szankcióval bírságolták a szóban
forgó rendőrt?
3. A mentőautó sofőrje is úgy
próbál manőverezni a forgalomban,
hogy elkerülje a baleseteket, koccanásokat. A fiatal rendőröket miként
készítik fel a hasonló esetekre?
4. Amennyiben a civil sofőr igazságtalannak véli azt az eljárást, ami-

Fotó: Szer Pálosy Piroska

Június 4-én, pénteken rajtolt
a háztartási gépek roncsprogramjának második szakasza,
amelyben televíziók, laptopok
és táblagépek vásárlását támogató utalványokat bocsátottak ki. Azok, akik online
regisztráltak, a június 17-ig
tartó második szakaszban
szereplő eszközöket szerezhetik be egy régi leadásával.

Azok, akik megpróbálják eladni
a háztartási gépek roncsprogramjának keretében kapott utalványaikat,
szankciókra számíthatnak, mivel
azok értékesítése, átadása jogellenes – jelentette ki Tánczos Barna
környezetvédelmi miniszter. Mint
kifejtette, sokan nem használták fel
az utalványokat, így például a mosógépek vásárlására szánt összeg
egy része megmaradt, amit a program egy újabb szakaszába visznek
át, melyet valószínűleg a nyáron
hirdetnek meg. Május 14-én kezdődött a háztartási gépek roncsprogramja, amelyet több szakaszban
bonyolítanak le. Azok, akik televíziót szeretnének vásárolni, beadhatnak egy régi készüléket, laptopok és
táblagépek vásárlása esetén pedig
régi személyi számítógépet kell leadni, vagy a programban szereplő
más háztartási gépet, régi laptopon
és táblagépen kívül.
A 2. szakasz június 17-ig zajlik
televíziók, laptopok, tabletek beszerzésére, a 3. szakaszban június
18. – július 1. között légkondicionálókat, ruhaszárítókat, porszívókat
lehet beszerezni. A regisztráció
során minden érdeklődőnek ki kellett töltenie egy saját felelősségre
szóló nyilatkozatot, amelyben vállalta, hogy a voucher ellenértékeként átad egy régi háztartási
eszközt. A kitöltött nyilatkozatot fel
kellett tölteni a Környezetvédelmi
Alap oldalára. A voucher kibocsátá-

sától számított 15 napon belül az
igénylőnek meg kell vásárolnia a
kiválasztott háztartási eszközt.
Ebben a szakaszban a következő támogatásokat lehet kapni: tévék (400
lej, legalább E besorolás), laptopok
(500 lej), táblagépek (300 lej).
A régi háztartási eszközök energiahatékonyra való cseréjét támogató
roncsprogram
idei
költségvetése 75 millió lej. A háztartási gépek roncsprogramjának a
lényege, hogy energiatakarékosabb
háztartási gépekre lehet cserélni egy
régit, ennek fejében kapnak egy
200–500 lej közötti vásárlási utalványt, amelyet 15 napig lehet felhasználni a programban részt vevő
áruházakban. A program részeként
kilenc termékkategória esetén lehetett értékjegyeket igényelni: mosómosogatógépek,
gépek,
hűtőszekrények, ruhaszárítók, légkondicionáló berendezések, televíziók, porszívók, laptopok és
tabletek. Egy felhasználó egy termékkategóriában csak egyszer igényelhetett értékjegyet, és azonos
termékkategóriájú régi háztartási
eszközt kell leadnia, nem lehet például mosógépet hűtőszekrényre
cserélni. Kivétel a mosogatógép
vagy ruhaszárító; amennyiben azt
vásárolnának a program keretében,
bármilyen háztartási gépet leadhatnak. Az érdekeltek a Környezetvédelmi Alap https://www.afm.ro/
honlapján kellett regisztráljanak
május 20-ig, ezt követően vette kezdetét a program többi szakasza, az
első vouchereket május 21-e után
állították ki. A program több szakaszra való bontását azzal indokolták, hogy a forrásokat ne csak
egyetlen termékkategóriára használják, mint a program korábbi kiírásában,
amikor
többnyire
televíziók kicserélésére használták
fel az értékjegyeket. (Szer Piroska)

ben részesült, hová fordulhat jogorvoslatért, tudva, hogy a kollegialitás
nevében a rendőrségi jegyzőkönyv
szerint vétkesnek általában a civilt
jelölik meg?
A rendőrség válasza rendkívül
szűkszavú volt, és csak általánosságokat érintett, amiből arra lehet következtetni, hogy nem hajlandók a
konkrét esetről nyilatkozni.
„A balesetben senki sem sérült
meg, csupán anyagi kár keletkezett.
A közúti eseményt követő kivizsgálás nyomán, figyelembe véve a körülményeket, elrendelték a közúti
forgalomra érvényes törvények alkalmazását. Megjegyezzük, hogy a

büntetésekre vonatkozó 2001. július
12-i 2-es számú kormányrendelet
értelmében az átnyújtás pillanatától,
vagy a közléstől számított 15 napon
belül óvást lehet benyújtani a bírságot és szankciókat megállapító
rendőrségi jegyzőkönyv ellen. Az
óvást (plângere) ahhoz a bírósághoz
kell benyújtani, amelynek a körzetében a kihágást elkövették. A bírságok és a kiegészítő szankciók
kirovásának és végrehajtásának ellenőrzése kizárólag a bíróság hatáskörébe tartozik” – tájékoztatott a
Maros Megyei Rendőr-felügyelőség vezetője, Bîltag Dumitru és
Nicuşan Adrian főfelügyelő.

Fotó: Kilyén István
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Tehetséggondozás az alsóvárosi református gyülekezetben
Zongora-, gitár-, furulya- és
dobszóval, szebbnél szebb
énekekkel adott hálát az idei
iskolai évért a június 6-i, vasárnap esti istentiszteleten a
Marosvásárhelyi Alsóvárosi
Református Egyházközség tehetséggondozó egyesületénél
zene-, nyelv-, illetve matematikaoktatásban
részesülő
népes gyermekközösség.

Nagy Székely Ildikó

Imreh Jenő lelkipásztornak a kisgyermekeket magához kérő Jézus
tanítására épített igehirdetése után
került sor a zenés tanévzáróra, amikor az egyes csoportok itt megszerzett tudásukból nyújthattak ízelítőt.
Az ünnepi eseményt követően a
csoportmunkát összehangoló és keresztény tartalommal megtöltő lelkésszel beszélgettünk.
– A gyülekezetünk 2015-ben a
Szentírásból vett kifejezést használva alapította meg az Alsóvárosi
Tálentum Egyesületet, melynek elsődleges célja a nehéz sorsú, illetve
vidéken élő gyermekek felkarolása
volt. 2019-ben indult be az egyesületi munka keretében a nyelv- és zeneoktatás, valamint a reál
tantárgyak tanítása. Az oktatási kínálat a résztvevők érdeklődési körének megfelelően alakult. Ami a

Talentumos gyermekek évzárója

hangszereket illeti, zongorán, gitáron, dobon és fúvóshangszereken
tanulhattak meg játszani a hozzánk
érkező gyermekek. Emellett digitális ismeretek átadására is nyílt lehetőség. A gyülekezetnek saját
videókeverője van, így ezen a téren
is komoly eredményeket sikerült elérni, az egyik diák például háromkamerás, vizuális effektusokkal
ellátott felvételeket tanult meg készíteni. A nyelvoktatás terén angol-, német-, román- és hollandórákat indított el és tart fenn a mai
napig az egyesület. Angol- és németnyelv-oktatásra felnőttcsoport is
jár. Korábban románórákat is igényelt a felnőtt korosztály, de innen
idővel lemorzsolódtak a résztvevők.
A gyermekeknek ugyanakkor matematikaórákat is tartanak, illetve a
nyolcadikos vizsgákra való felkészülést is segítik az egyesülethez
tartozó szakképzett pedagógusok.
Felekezet és gyülekezet fölött
– Hány résztvevője van jelenleg a
foglalkozásoknak?
– 23 kislétszámú csoportot működtetünk, közel 150 gyermekkel,
előkészítősöktől tizenkettedikesekig. Ez egy felekezet és gyülekezet
fölötti közösség, hiszen nemcsak
reformátusok, hanem katolikusok,
továbbá pünkösdisták és adventisták is járnak hozzánk – mondhatni,
minden felekezet képviseltetik –,

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

APLASMATERMRT.alkalmaz ELEKTRONIKUS MÉRNÖKÖT
és KARBANTARTÁSI VILLANYSZERELŐT, valamint VIASZ- ÉS
KÉREGKÉSZÍTŐ MŰHELYÜNKBE, illetve ÖNTÉSI UTÓMUNKÁLATOKRA ALKALMAS SZEMÉLYT. A munka három váltásban
történik, a betanítást vállaljuk. Érdeklődni naponta a következő telefonszámokon: 0730-708-011, 0265/268-712. Öneletrajzokat a secretariat@plasmaterm.ro e-mail-címre vagy személyesen a cég
székhelyén, a Bodoni utca 66A szám alatt várunk. (65673-I)

ATIMKOPÉKSÉG SZEMÉLYZETET alkalmaz. Érdeklődni lehet
a cég székhelyén: Marosvásárhelyen, a Bodoni utca 85. szám alatt
vagy a 0756-128-310-es és a 0756-128-313-as telefonszámon.
(65665-I)

AMUREŞMEXRT.a nyárádtői ipari parkba alkalmaz CSOMAGKEZELŐKET és MUNKÁSOKAT FAIPARBA. Nettó bér: 2250 lejtől. Munkaidő: hétfőtől péntekig 7-15.30 óra között. Ingyenes szállítás
Marosvásárhelyről és támogatás más helységekből. Az önéletrajzokat
a mihai.molnar@mobexpert.ro e-mail-címre várjuk. Érdeklődni a
0727-333-194-es telefonszámon. (22616-I)

ugyanakkor az alsóvárosiak mellett
más marosvásárhelyi egyházközségekből, a megyeszékhely vonzásés
távolabbi,
körzetéből

Fotó Domahidi István presbiter, édesapa

Maros-völgyi, nyárádmenti, mezőségi településekről is vannak gyermekeink. Túlzás nélkül állíthatom,
hogy a legtöbb diák itt megtalálja a
mentorát. Minden területen szakképzett oktatóink vannak, többségében gyülekezeti tagok, de nem csak.
Hegedülni Kacsó Blankától, a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia I.
hegedűsétől, gitározni a kolozsvári
Gheorghe Dima Zenekonzervatóriumban végzett Mogyorosi Szilárdtól tanulnak a diákok, a dobtanár
Újfalvi Dezső, aki vidékünkön a
szakma egyik legjelentősebb képviselője. A nyelvtanáraink is elismert
pedagógusok.
– Milyen rendszerességgel zajlik
az oktatás?
– Az életkor és tudásszint szerint
kialakított csoportokkal hetente találkoznak az oktatók. Bár a szocializációt segítő, közösségformáló
tanítási formát gyakoroljuk, minden
gyermekkel egyénileg, az igényeinek megfelelően foglalkozunk. Két
nagy célunk van: az ismeretátadás
alapjául és hátteréül szolgáló keresztény nevelés – az együttlétek
fontos része az imádkozás, igeolvasás, illetve a mély, lelki beszélgetések, amelyek az én irányításommal
zajlanak –, valamint a szakmai fejlődés. Emellett számos alternatív
programunk is van, például különféle sporttevékenységek – bowling,
úszás, futball, az asztalitenisz és a
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labdarúgás elemeit kombináló taqball –, amelyek mind egy erős lelki,
szellemi közösség kialakulását segítik. A tálentumosok gyermekeiből
két együttes nőtt ki: az Alsóvárosi
Tálentum Zenekar és az Origo Ifjúsági Keresztény Zenekar. A zenetanárok a felnőtt formációban, az
Újkérüsszó Ifjúsági Zenekarban
muzsikálnak.
– Hogyan sikerült fenntartani a
tevékenységeket a koronavírusjárvány kezdetétől?
– A világjárvány romániai megjelenésének első két hónapjában, a
karanténidőszakban kénytelenek
voltunk szüneteltetni az oktatást, ezt
követően azonban, a csoportok alacsony létszámának köszönhetően,
élőben folytathattuk a közös munkát. Azt, hogy mennyire sokat jelentenek a gyermekeknek ezek az
együttlétek, mi sem igazolja jobban,
mint hogy a nyári vakációban is
kérték a tevékenységek megtartását,
és lelkesen részt is vettek rajtuk.
– Melyek a jövőbeli tervek?
– Szeretnénk minden téren bővülni: új tagokat bevonzani, új
hangszereket vásárolni, valamint
további infrastrukturális befektetéseket is tervezünk. A jövőben pályázati forrásokhoz is szeretnénk
folyamodni, hogy minél több gyermeknek segíthessünk ajándékba kapott tálentumai megtalálásában és
kamatoztatásában.

Apénzügyminisztériumjúniusbanisfolytatja
akincstárjegyekkibocsátását

A Közpénzügyi Minisztérium június 7-étől újabb kincstárjegyeket bocsát
ki a lakosság számára, 1, 3 és 5 éves lejárattal, évi 2,95, 3,35 és 3,65%-os kamattal.
A kincstárjegy dematerializált értékpapír, egy darab nominális értéke 1 lej.
„A kincstárjegy a továbbiakban is előnyös megtakarítási mód a lakosság számára. Ezért biztatok minden
magánszemélyt, akinek lehetősége van rá, hogy használja ki ennek a programnak az előnyeit, és fektesse be
a készpénzét a kincstárban vagy a Román Posta hivatalaiban kapható kincstárjegyekbe” – nyilatkozta Alexandru Nazare pénzügyminiszter.
A kincstárjegyeket az Állami Kincstár kirendeltségeinél, valamint a Román Posta Rt. postahivatalaiban
lehet megvásárolni:
– 2021. június 7– 28. között az Állami Kincstár kirendeltségeinél;
– 2021. június 7– 24. között a Román Posta vidéki postahivatalaiban, június 7–25. között pedig a városi
postahivataloknál.
A kincstárjegy átruházható és idő előtt is kiváltható. Az ezekből származó jövedelem adómentes.
A kincstárjegyeket azok a természetes személyek vásárolhatják meg, akik a jegyzés időpontjában betöltötték 18. életévüket.
A befektető a jegyzés időtartama alatt többször is vásárolhat kincstárjegyet.
Csak a jegyzés idején a befektetőknek módjukban áll kérni a jegyzett összeg semmisnek nyilvánítását egy
erre vonatkozó kérvény benyújtásával.
A pénzügyminisztérium az állampapírok eladásából befolyó összeget a költségvetési hiány és az államadósság refinanszírozására használja fel.
A jegyzés útmutatóját, illetve az esetleges módosításokat a http://www.mfinante.gov.ro, a Datorie publica
címszó alatt és a https://www.posta-romana.ro honlapokon teszik közzé.
Aközönségszolgálatiéssajtóosztály
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1. MÚZEUMOZZ FELELŐSEN!
2021. június 12., Marosvásárhely

20:30–22:30 Kultúrpalota előtti gyalogosövezet
Háromaprógigászi (román nyelven)
Díjmentesen látogatható a Maros Megyei Florin Lăzărescu: Lampa cu căciulă rövidprózája Gigászi című részlete alapján
Múzeum összes kiállítása és rendezvénye.
Színház, kültéri előadás // 1 esemény, 1 szöveg, 3 előadás, 3 popszínházi stílusnyelv //
***
látványos, vázlatszerű és hiphop
A Maros Megyei Múzeum helyszínei
A Liviu Rebreanu Színházért Egyesület kezdeményezésére a Marosvásárhelyi Nemzeti
Kultúrpalota
Színház Liviu Rebreanu Társulatának elő@ Győzelem tér 1.
10:00–22:00 Művészeti Osztály, jobb szárny, adása.
Partnerek: Marosvásárhelyi Művészeti EgyeIII. em.
tem és Marosvásárhelyi Állami Filharmónia
ModernRománMűvészetiGaléria
A projekt a Román Nemzeti Kulturális Alap
Állandó kiállítás
10:00–22:00 Művészeti Osztály, jobb szárny, (AFCN) támogatásával valósult meg.
II. em.
Néprajzi és Népművészeti Osztály
NagyImre
@ Toldalagi-palota, Rózsák tere 11.
Időszaki kiállítás // utolsó látogatási nap
10:00–22:00: Földszint és emelet
10:00–22:00 jobb szárny, I. em.
Tükörterem, Szecessziós kiállítás, Ber- Marosmentiekanagyháborúlövészárkaiban
nády-emlékszoba,Dandea-emlékszoba
Időszaki kiállítás // A Múzeumok Éjszakája
Állandó kiállítások
10:00, 14:00, 16:00 // 11:00, 13:00, 15:00 2021 program keretében megnyíló időszaki
kiállítás.
Kultúrpalota
Tárlatvezetés román nyelven // Tárlatvezetés
10:00–22:00 Földszint, jobb oldali kiállítótemagyar nyelven
Vezetők: Oniga Erika, Győri Timea, Szántó rem
MateiCorvinnéprajzigyűjteménye
Lóránt
A vezetésen korlátozott létszámú csoportok Időszaki kiállítás // Gyűjtők adománya
vehetnek részt – maximum 12 fő/csoport. A
11:00, 15:00, 19:00 // 13:00, 17:00, 20:00
részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.
A vezetésre a múzeum honlapján, a Foglalás Marosmentiekanagyháborúlövészárkafülre kattintva lehet regisztrálni június 7-től. iban
Román nyelvű kurátori tárlatvezetés // Magyar nyelvű kurátori tárlatvezetés
10:00–18:00 Nagyterem
Résztvevők/vezetés: max. 10 személy. ElőZene-Palota
zetes bejelentkezés szükséges.
Nyilvános próba // Kamarazene
A vezetésre a múzeum honlapján, a Foglalás
10.00–11.30 A Filharmónia rezeskvintettje
fülre kattintva lehet bejelentkezni 2021. jú11.30–13.00 Tiberius vonósnégyes
13.00–14.30 Csellóduó (Vilhelem – Pere- nius 7-től.
pelytsia)
10:00–22:00 Emeleti kiállítóterem
14.30–16.00 ArteMiss kvartett
16.00–18.00 Molnár Tünde orgonahangver- Marosmegyeivásárokésfalvakvilága
Állandó kiállítás
senye
A Marosvásárhelyi Állami Filharmónia ren10:00–22:00 Földszint, bal oldali kiállítótedezvénye
rem
Hagyományosküküllőmentiszobabelsők
11:00 Kisterem
Angela Fanea Macarie könyvtáros Lu- Időszaki kiállítás
minadinumbrăc.versesköteténekbemutatója
Római Limeskutató Központ, Mikháza
Könyvbemutató // Vers // Kamarazene
A kötetet méltatja dr. Constantin Nicuşan, dr. @ Mikháza (Nyárádremete község)
Valeria Cioată és Radu Iatcu, a Hertzog 12:00–20:00 Régészeti park
Vestalia
Kiadó igazgatója.
Közreműködik Daria Ruxandra Macarie és Levendulaültetés // Múzeumpedagógiai tevédr. Ávéd Éva zongorán, illetve Kecskés-Ávéd kenységek // Római katonák hadgyakorlata //
Antik ihletésű táncbemutató
Erika brácsán.
Szabadtéri program minden korosztály számára.
A Maros Megyei Könyvtár rendezvénye.

12:00–13:00 Tükörterem
Élet-érzés-öröm-út
Megnyitó// Időszaki kiállítás // Fotó
A Marx József Fotóklub rendezvénye, a megnyitón fellép a Maros Művészegyüttes.

14:00–14:30 // 14:30–15:00 Kisterem
Múzeumiértékek – gyűjteményi katalógus,
szerk. Soós Zoltán
Beszélgetés román nyelven // Beszélgetés
magyar nyelven
Könyvbemutató // Múzeumi katalógus
Soós Zoltánnal, Marosvásárhely polgármesterével Ötvös Koppány Bulcsú múzeumigazgató beszélget

11:00–17:00 Előcsarnok, földszint, a ruhatár
mellett
Újjáépítjükamúltat
4tevékenység // Antik mozaikolás // Agyagozás // Hieroglifák papiruszon // Üvegfestés
A kézműves-foglalkozások párhuzamosan
zajlanak.
Előjegyzés nélküli program.
A múzeum Műtárgyvédelmi Osztályának
rendezvénye.

10:00–24:00 Kultúrpalota előtti gyalogosövezet
Palotaterasz
Chill Zone // Food & drinks
A B.EAT vendéglő, a 112 Coffe és Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala közös rendezvénye a 2021. évi Múzeumok Éjszakája
alkalmából.

ArómaiDáciakeletihatára
Időszaki kiállítás
Doboznyirégészet
Kamarakiállítás

12:00–20:00 Kiállítási pavilonok
TimeBox
Tárlatvezetések
Nincs szükség előzetes bejelentkezésre.
A helyszín megközelíthető:
1. Gépkocsival: Marosvásárhely–Nyárádszereda (vagy Nagyernye)–Mikháza útvonalon:
36 km, kb. 40 perc. A parkolás ingyenes.
2. Autóbusszal/mikróbusszal: Marosvásárhely–Sepsiszentgyörgy járat, indulás Marosvásárhelyről
a
Balint
Trans
autóbuszállomásról (Béga utca) 10:30, 15:30
órától, utazás időtartama: kb. 60 perc
3. A múzeum június 12-én ingyenes (8 személyes) mikrobuszjáratot indít a helyszínre.
Indulás Marosvásárhelyről, a volt Romtelecom palota parkolójából (Mărăşeşti tér 15.
sz.) 12:00, 14:00 és 17:00 órakor. Indulás
Mikházáról, a régészeti parkból 13:00, 15:00
és 20 órakor.
Támogatók: Savköpő Menyét Alapítvány,
Sidó György Kertépítészet
Partnerek: Keleti-Kárpátok Nemzeti Múzeum, Milites Marisensis Egyesület, Antheia
Imperialis

Természettudományi Osztály
@ Horea u. 24.
10:00–22:00 Melléképület
Eltűnterdőkrengetegében:amezozoikum
vége(70millióévvelezelőtt…)
Időszaki kiállítás // Paleontológia
15:30–17:30 Előcsarnok és Kisterem
A kiállítás kurátora: Alexandru-Adrian Solomon
Atáncnyelvén
Kortárs modern tánc // a Kultúrpalota szemé- Vendégkurátor: dr. Vlad Codrea egyetemi
tanár (Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolyiségei // Életre kel a Palota
lozsvár).
A Navarra Dance Együttes előadása.
Partner: A Babeş–Bolyai Tudományegyetem

Kvaterneriumi Paleotheriológiai és Geológiai
Laboratóriuma.
Programfelelős: Alexandru-Adrian Solomon,
drd. Marian Bordeianu (Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár), Sinka-Balogh
Zoltán, Simon Brigitta, Alina Solomon – önkéntes.
Előzetes bejelentkezés szükséges.
A vezetésre a múzeum honlapján, a Foglalás
fülre kattintva lehet jelentkezni 2021. június
7-től.
10:00–22:00 Melléképület
AZEMLŐSÖKNYOMÁBAN
Interaktív, oktató jellegű játék
Koordinátor és koncepció: Simon Brigitta
Felelős: Simon Brigitta, Mihaela Sămărghiţan, Alina Solomon – önkéntes
Megközelítés: online (digitális hálózatokon
és saját weboldalon) – Quizizz alkalmazás
Cél: a múzeumi gyűjtemény népszerűsítése
Célkitűzések: a múzeum emlősgyűjteményének népszerűsítése, valamint gyerekek és kisiskolások számára játék segítségével egyes
emlősfajok lábnyomainak megismertetése.
Magyar szövegfordítás: Simon Brigitta
A megcélzott korosztály: 6-12 évesek
***

Partnerintézmények helyszínei

Rajzolás az aszfaltra // Meseolvasás // Kedvenc mese és mesehős
A hangos meseolvasásra óránként, román és
magyar nyelven kerül sor.
A tevékenység a 2–14 éves korosztálynak
szól.

12:30–13:30 Könyvtár udvara
Versesszerenád
Felolvasás // vers // zene
Partnerek: Román Írók Ligája, Maros megyei
fiókszervezet, Marosvásárhelyi Művészeti
Líceum

10:00–18:00 Könyvtár udvara
Könyvtárazudvaron//Könyvekakönyvtárgyűjteményéből
Általános műveltségi vetélkedő Marosvásárhelyről // Könyvespolc az udvaron // Könyvkiállítás
A könyvtár udvarán található tárlókban tematikus könyvkiállítások tekinthetők meg (muzeológiai szakkönyvek, múzeumok által
kiadott évkönyvek, gyűjtemény- és kiállításkatalógusok).

10:00–18:00 Könyvtár udvara
Örökítsükmega2021-esMúzeumokÉjszakáját!
Fotósarok // egyedi képek tematikus háttérrel
Kézfertőtlenítés után kapd elő a telefont, lépj
be a „keretbe”, és mosolyogj maszk nélkül!

Közigazgatási Palota tornya
@ Győzelem tér 2.
10:00–22:00
Marosvásárhelya20.századkezdetén
Állandó kiállítás // Fotókiállítás
Bernády Ház
Belépés 10 fős csoportokban félóránként. @ Horea u. 6.
Utolsó belépés 21:30 órakor.
10:00–23:30 Földszinti galéria
40évképekben
Víz Háza Múzeum
Csoportos kiállítás a homoródszentmártoni
@ Nyár u. 44.
Román Viktor Nemzetközi Képzőművészeti
10:00–22:00: Állandó kiállítás és tárlatveze- Alkotótábor műveiből
tés
10 főnél nagyobb csoportok számára csak 10:00–23:30 Emeleti galéria
előzetes bejelentkezés alapján látogatható.
AmarosvásárhelyiMűvészetiLíceumXI–
Vezetésre a következő elérhetőségen lehet je- XII.osztályosdiákjainakkiállítása
lentkezni: Anamaria Lazăr, tel. 0742.218.529, Időszaki kiállítás // festészet // grafika
e-mail: casaapei@aquaserv.ro
Marosvásárhelyi vár
K’Arte Egyesület
@ Bernády György tér 1–5.
@ George Enescu u. 2.
10:00–22:00 Marosvásárhelyi vár
10:00–22:00 K’Arte szoba
Szűcsök bástyája
AlexandruNicoară:Spacesofstillness
GYARMATHYJánosműterme
Időszaki kiállítás
Állandó kiállítás
A K’Arte szoba támogatói a REEA és a Net- Partner: Marosvásárhely Polgármesteri HiFront.
vatala
Képzőművészek Szövetsége – Marosvásárhelyi Fiók
@ George Enescu u. 2.
10:00–22:00 Art Nouveau Galéria
GheorgheAnghel
Festészet // Egyéni kiállítás // Utolsó látogatási nap
Kurátor: Oliv Mircea művészettörténész
Maros Művészegyüttes
@ Kövesdomb, 1848. út 47.
10:00–23:30 Előcsarnok
Népviseletek
Állandó kiállítás

Szűcsök bástyája
ManaBucur
Állandó kerámiaművészeti kiállítás
Partner: Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala
10:00–02:00 Várkávézó
TeonaToderel
Időszaki festészeti kiállítás
Szervező: 3g HUB, Marosvásárhely Polgármesteri Hivatalával partnerségben

10:00–02:00 3g HUB-színpad
RELATIV
Interaktív digitális installáció
A 3g HUB és a NOISELOOP STUDIO
közös installációja, Marosvásárhely Polgármesteri Hivatalával partnerségben

Teleki–Bolyai Könyvtár
@ Bolyai tér 17.
10:00–22:00: Teleki Téka
TelekiTéka–régikönyvesállandókiállítás
11:00–19:00 // 14:00–16:00 Üvegkupola
BONSAI
10:00–22:00: Bolyai-múzeum
Időszaki kiállítás // Műhelyfoglalkozás
Bolyai-múzeum:állandókiállítás
Prof. Dan Horia Chinda (USA), Marosvásárhely Polgármesteri Hivatalával partnerségben
10:00–22:00: Kapu alatt
A műhelyfoglalkozásra a következő elérheFilmoTéka:kisfilmekaTelekiTékáról
tőségen lehet jelentkezni: Alina Chiorean, tel.
Filmvetítés
0756 435 469.

A kiállítóterekben egy időben 12 látogató tar- 11:00, 15:00, 19:00 // 13:00, 17:00 Katonai
tózkodhat. Belépni 20 perces időközönként pékség (E épület)
lehet, 00, 20, 40 perckor.
KedeiZoltánműterme
Tárlatvezetés román nyelven // Tárlatvezetés
16:00–17:00 Téka-udvar
magyar nyelven
Dolgozatok az Erdélyi Múzeum Érem- és Marosvásárhely Polgármesteri Hivatalával
Régiségtárából, XIV. sz., Szerk. Orbán János partnerségben
Tematikus szám Marosvásárhely építé- Előzetes bejelentkezés szükséges.
szetiemlékeiről.
Feliratkozás vezetésre: Alina Chiorean, tel.
Szerzők: Orbán János, Oniga Erika, Szath- 0756 435 469.
mári Edina, Földi Imelga, Vécsei Hunor
Könyvbemutató // Beszélgetés
10:00–12:00, 14:00–16:00, 18:00–20:00
A kötetet Sebestyén Mihály mutatja be.
BrutArtRomânia
Az esemény házigazdája: Lázok Klára, a Te- Ékszerkészítési bemutató – Tino Zaharia buleki Téka főkönyvtárosa.
karesti kézműves tartja román nyelven.
Partner: Marosvásárhely Polgármesteri HiMaros Megyei Könyvtár
vatala
@ George Enescu u. 2.
Előzetes bejelentkezés szükséges.
10:00–18:00 Könyvtár udvara
(Folytatás a 11. oldalon)
Mesék…azaszfalton
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(Folytatás a 10. oldalról)
Előzetes bejelentkezés szükséges.
A bemutatóra a következő elérhetőségen lehet beje- Jelentkezni a következő telefonszámon lehet: 0725510-511
lentkezni: Alina Chiorean, tel. 0756 435 469.

10:00–20:00 A Vármúzeum (Régészeti és Történeti
Osztály) épülete mellett
Fedezzükfelavárat!
Interaktív tevékenység
A tevékenységben való részvételhez mobiltelefon
szükséges.
A ForCamp Egyesület programja.

Marosvásárhelyi Állatkert
@ Somostető, Nyár u. 57.
19:00–24:00 Állatkert
Látogatás // Állatbarát
Utolsó belépés: 23:00 órakor

19:00 Emukifutó
Emupancsolás
Interaktív tevékenység.
Szabadtéri tevékenység az egész család számára.

10:00–22:00 Katonai pékség (E épület), 1. emelet
AGeorgeEmilPaladeEgyetemMúzeuma
Új! // Látogatás // Megnyílt 2021 januárjában
George Emil Palade Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudo- 20:00 Páviánok
Majomajándékozás
mány- és Technológiai Egyetem, Marosvásárhely
Interaktív tevékenység.
11:00, 17:00, 19:00 // 15:00 // 13:00, 21:00 Katonai Szabadtéri tevékenység az egész család számára.
pékség (E épület), 1. emelet
21:00 Oroszlánok kifutója
AGeorgeEmilPaladeEgyetemMúzeuma
Tárlatvezetés román nyelven // Tárlatvezetés magyar Oroszlánokvadászata
Interaktív tevékenység
nyelven // Tárlatvezetés angol nyelven
George Emil Palade Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudo- Szabadtéri tevékenység az egész család számára.
mány- és Technológiai Egyetem, Marosvásárhely
Marosvásárhelyi református temető
Előzetes bejelentkezés szükséges.
Jelentkezés vezetésre: dr. Georgeta Fodor adjunktus, @ Krizantém u. 4.
15:30 // 17:30
e-mail: muzeul.universitatii@umfst.ro
Nemesicsaládoksíremlékei
Tematikus séta román nyelven // Tematikus séta ma11:00 // 09:30–21:00
gyar nyelven
Geofolk:népviseletekanagyvilágból
Résztvevők száma: max. 30 fő
Dávid Botond
Megnyitó // Fényképgyűjtemény // Időszaki kiállítás: Időtartam: másfél óra
Vezetők: gróf Teleki Kálmán és dr. Kálmán Attila
2021. június 12–18.
Előzetes
bejelentkezés
szükséges:
Sokszínűség // Gazdagítsd a gyűjteményt!
telekicastle@gmail.com
A Visit Maros Egyesület programja.

11:00 Színpad
Pacsirtaszó
A Tompa Miklós Társulat zenés előadása gyerekeknek magyar nyelven.

Marosvásárhelyi Zsidó Hitközség – Muzeális Központ
@ Aurel Filimon u. 23.
12:00–21:00 Nagy zsinagóga és muzeális sarok
Látogatás
Utolsó belépés: 20:00 órakor

***
Arendezvényhivatalosfotósai:
Henn Attila
Bereczky Sándor

2. DIGITÁLIS MÚZEUM

2021. június 12., ONLINE, 18:00 órától, a múzeum
honlapján és a Visit Maros Egyesület képernyőin

Videók
0.Kisfilm–MúzeumokÉjszakája2021–filmrek12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00 Nagy zsinagóga és lám
Digitálismúzeum
muzeális sarok
Kétnyelvű (román és magyar) bemutató és tárlatve- Kétnyelvű kisfilm.
zetés.
1.Kisfilm – Néprajzi és Népművészeti Osztály
Előzetes bejelentkezés szükséges.
Jelentkezés tárlatvezetésre: dr. Dub László, e-mail: AMarosmentitársadalomanagyháborúután
Román nyelvű kisfilm, magyar felirattal.
comev_tgm@yahoo.com.

2.Kisfilm– Néprajzi és Népművészeti Osztály
Elkártyázták – jelenet
Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
Magyar nyelvű kisfilm, román felirattal.
@ Színház tér 1.
A film a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház és a szé10:00–17:00 Előcsarnok
kelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház közreműköRégijelmezek
désével készült.
A színház előcsarnokának látogatása.
Selfie készítése az előadásokon használt jelmezek3.Kisfilm – Római Limeskutató Központ, Mikháza
ben.
ExvotoMercuriusnak.Egyrómaiöntőmintatörténete.
11:00, 12:00 // 14:00, 15:00 Előcsarnok
Magyar nyelvű kisfilm, román felirattal.
„Kulisszajárás”túravezetővel
Túravezetés román nyelven // Túravezetés magyar
4.Kisfilm – Régészeti Osztály
nyelven
Indulás a főbejárattól, korlátozott létszámú csopor- Azerdőszengyelidákkincslelet
Román nyelvű kisfilm, magyar felirattal.
tokban: max. 20 fő/csoport.
Előzetes bejelentkezés szükséges.
5.Kisfilm – Történeti Osztály
Jelentkezés túravezetésre:
Testamentumazházeszközükről
secretariat@teatrunational.ro
Magyar nyelvű kisfilm, román felirattal.
A film a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház
ARIEL Ifjúsági- és Gyermekszínház
közreműködésével készült.
@ Nyomda u. 4.
10:00–11:30 Belső udvar
6.Kisfilm – Természettudományi Osztály
Csipkerózsika
Magyar nyelvű bábelőadás zöldségből és gyümölcs- Amúzeumiraktárbanőrzöttpréseltnövényekkiállítása
ből készült bábokkal.
Charles Perrault meséje nyomán a szövegkönyvet írta Román nyelvű kisfilm, magyar felirattal.
A film a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház közreműAlina Nelega.
ködésével készült.
Rendező: Bonczidai Dezső
Belépés előzetes helyfoglalással a következő telefon7.Kisfilm – Történeti Osztály
számon: 0770-996-416, naponta 9–13 óra között.
Szétszóródottegység.17.századiötvösműkészleJegyár: 9 lej.
tekrekonstruálása–3Danimáció
12:00–13:30 Belső udvar
Magyar nyelvű kisfilm, román felirattal.
Frumoasadinpădureaadormită(Csipkerózsika)
Román nyelvű bábelőadás zöldségből és gyümölcs- 8.Kisfilm – Művészeti Osztály
ből készült bábokkal.
Háromremekműhárompercben
Charles Perrault meséje nyomán a szövegkönyvet írta Román nyelvű kisfilm, magyar felirattal.
Alina Nelega.
A film a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház közreműRendező: Gavril Cadariu
ködésével készült.
Belépés előzetes helyfoglalással a következő telefonszámon: 0771-708-609, naponta 9–13 óra között.
***
Jegyár: 9 lej.
AMarosMegyeiMúzeumonline
Hivatalos honlap: www.muzeulmures.ro
Petry Bistro Grill&Wine
Hivatalos Facebook-oldal:
@ Rákóczi lépcső 1.
Muzeul
Judeţean
Mureş / Maros Megyei Múzeum.
18:00–22:00 Petry Múzeum és Látványműhely
Vacsoraamúzeumban
Szeretettel várjuk kedves látogatóinkat!
Chill Zone // Food & drinks
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MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.
Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással.
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás.
Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal
a 0799-998-899-es telefonszámot. (65548-I)
IDŐSGONDOZÓT keresek Budapestre, 91 éves, ágyban
fekvő édesanyám mellé, havonkénti váltással, empatikus, jó
kedélyű hölgy személyében, június 14-i kezdéssel.
Teljesen gépesített, felújított belvárosi lakásban külön
szobát, napi 7000 forintos bért, részbeni útiköltség-térítést
és teljes ellátást tudok biztosítani.
bt.era15@gmail.com, tel.: 00-36-30-993-8933 (sz.-I)

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

ADÁSVÉTEL

RABLAPROGRAMBA illő autót vásárolnék. Az elszállítását és forgalomból való törlését vállalom. Tel.
0748-882-828. (12030-I)
BÚZA eladó. Tel. 0744-199-151.
(12114-I)

LAKÁS

KERESEK eladó vagy kiadó lakást,
egy- vagy kétszobást. Tel. 0733-345605. (sz.-I)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (22563-I)
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mûanyag
és
alumíniumredőnyöket,
szalagfüggönyöket,
belső
redőnyöket,
szúnyoghálókat. Tel. 0744-121-714,
0766-214-586. (11908)
TETŐFEDŐ KFT. Baja van a tetővel?
Ázik be a háza? Minőségi munkát
szeretne? Ha minőségi munkát szeretne, akkor válasszon minket! Bármilyen munkát vállalunk. Cégünk
garanciás munkát vállal. Tel. 0742734-062, Krisztián. (12110-I)
VÁLLALOK mindenféle építkezési
munkát,
cserépforgatást,
udvar
rendbetételét.
Autót
vásárolok
ócskavasnak.
Tel.
0741-352-972.
(12101)
VÁLLALUNK
csatornakészítést,
csatornajavítást, szigetelést polisztirénnel, tömbházak szigetelését, tetőkészítést,
kerítéskészítést
és
bármilyen javítást. Tel. 0759-467356. (11968-I)
VÁLLALUNK
tetőkészítést
és
tetőjavítást.
Dolgozunk
cseréppel,
fémcseréppel. Nyugdíjasoknak 15%
kedvezmény.
Tel.
0757-538-910.
(12035)
VÁLLALUNK tetőfedést, bádogosmunkát, csatorna- és lefolyókészítést, felszerelést. Tel. 0752-468-860.
(11805-I)
VÁLLALUNK cserépforgatást, tetőfelújítást, Lindab lemezből tetőkészítést
és bármilyen munkát. Tel. 0754-553-856,
Jani. (12099)
TETŐKÉSZÍTÉS lemezből, cserépből, ácsmunka, teraszkészítés, garázsfelújítás,
csatornajavítás,
bármilyen kisebb javítás, mindenféle
más munka. Tel. 0755-654-115.
(11878)

MEGEMLÉKEZÉS
Öt éve eltávozott szeretett
Anyukánk, BAKÓ MÁRTA.
Hiánya pótolhatatlan. Ágota,
Andor és Laci. (-l)

ELHALÁLOZÁS
Fájdalmas, szomorú, megtört
szívvel tudatjuk, hogy a forrón
szeretett
ifj. CSIKI ZOLTÁN
életének 60. évében tragikus hirtelenséggel 2021. február 23-án
Budapesten elhunyt.
Hamvait családja június 11-én,
pénteken 13 órakor helyezi örök
nyugalomra a családi sírba, a
szászrégeni kerekerdői református temetőben. A Jóisten irgalmával emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Szívünkben
örökké élsz.
A gyászoló család. (12117-I)
Nyugszik a szív, mely értünk dobogott,
Pihen a kéz, mely értünk dolgozott.
De te számunkra sosem leszel
halott,
Örökké élni fogsz, mint a csillagok.
Megrendült szívvel tudatjuk,
hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédmama, rokon, ismerős, szomszéd és jó barát,
GÁL IDA
e hó 5-én, 93. évében visszaadta
lelkét Teremtőjének.
Temetése június 9-én, szerdán 13
órakor lesz a református temetőkert cinterméből. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (12118-I)
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett fiú, apa, unokatestvér,
rokon, barát és szomszéd,
KIRÁLY JÓZSEF
2021. június 4-én, életének 54.
évében elhunyt. Temetése Marosvásárhelyen, a református temetőben lesz június 9-én,
szerdán 15 órakor. Emléke legyen áldott!
A gyászoló család. (12120-I)
Fájdalommal tudatjuk, hogy a
drága anya és nagymama,
KELBINSKI MARIANA
88 évesen itthagyott minket. Temetése június 10-én 11 órakor
lesz a katolikus temető felső kápolnájából. Emléke legyen áldott!
Rodica, Dan, Anca és Fabiano.
(-)
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Marosvásárhely, Győzelem tér 18. szám,
www.bookyard.ro

Marosvásárhelyi
Magyar Filmnapok

– immár 10. alkalommal, újra jelentkezik Marosvásárhelyen a Művész
moziban, a nyári színházban és a K’Arte szobában. A jubileumi esemény programját egy Törőcsik Mari emlékének szentelt filmmel indítják, lesznek kisjátékfilmek, dokumentumfilmek és nagyjátékfilmek,
amelyek két helyszínen lesznek láthatók: a Művész moziban (Művész
terem) és a nyári színházban.
A város szabadtéri mozijában megtekinthető két nagyjátékfilm: a
Curtiz című életrajzi film és a Becsúszó szerelem című romantikus vígjáték, amelyeken az érvényben levő egészségügyi hatósági szabályozások betartásával lehet részt venni. A Curtiz című filmet Vizi Imre
zenés bevezetőjével indítják. A teljes program a http://k-arte.ro oldalon található.
A Marosvásárhelyi Magyar Filmnapok szervezői a Bukaresti Magyar Kulturális Intézet és a marosvásárhelyi K’Arte Egyesület, a Bioeel és a Művész mozi támogatásával. (K’Arte Egyesület)

AzERDÉLYIMAGYARTELEVÍZIÓ
PR-ésközösségimédia-felelőstkeres

Az Erdélyi Magyar Televízió marosvásárhelyi székhelyére állást hirdet PR-ésközösségimédia-felelősfeladatkör ellátására, meghatározatlan idejű teljes munkaidőre. A részletes szakmai önéletrajz leadásának határideje: 2021.június11.,12óra.
Jelentkezni az allas@erdely.tv e-mail-címen lehet.
Feladatok:
• online kommunikációs felületek kezelése
• szövegek szerkesztése
• népszerűsítő kampányok tervezése és lebonyolítása
• médiapartnerségek és sajtókapcsolatok menedzselése

Elvárások:
• kiváló kommunikációs és íráskészség
• felsőfokú végzettség
• közösségimédia- és más online felületetek kezelésének ismerete
• grafikai, designprogramok ismerete előny
• releváns szakmai munkatapasztalat előny

Ajánlat:
• teljes munkaidős állás
• fiatal, dinamikus munkaközösség az ország legnagyobb magyar nyelvű
televíziójánál
• kreatív munkakörnyezet
• hosszú távú munkalehetőség

ADETTY’S
nőifehérnemű-varroda
varrónőketalkalmaz.
Érdeklődni a 0745-354-691-es
telefonszámon.
ALOCATIVRT.

–Marosvásárhely,BartókBélautca2/A–
nyilvánosversenytárgyaláson
bérbeadjaMarosvásárhelyenazalábbi,nemlakásrendeltetésű
helyiségeket:
1. Decebal utca 42. szám, félszuterén, 73,25 négyzetméter, szolgáltatásra, irodának, raktárnak
2. Liviu Rebreanu utca 1., 16,39 négyzetméter, kereskedelemre, szolgáltatásra, irodának
3. Tusnád utca 5. szám, 5-ös helyiség, 50,72 négyzetméter, szolgáltatásra, irodának
4. Vadász utca 12. szám, 18 négyzetméter, garázsnak.
A versenytárgyalásra 2021.június25-én10órátólkerül sor a dokumentáció alapján, amelyet a Locativ Rt. székhelyén, a Bartók Béla
utca 2A szám alatt, a 7-es irodában lehet megvásárolni (ára 100 lej)
június 10-étől, naponta 8–12 óra között. Feliratkozni és az iratokat benyújtani június 24-én 12 óráig lehet.
A versenytárgyaláson azok vehetnek részt, akik a határidőig benyújtják a részvételi dossziéjukat és licitálnak.
Bővebb felvilágosítás naponta a székhelyen és a 0265/260-375
(25-ös mellék) telefonszámon vagy a www.locativmures.ro honlapon.

