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Megjelentek a hamis népszámlálók

Vegyék igénybe
a népszámlálópontokat!
Az európai zöldmegállapodás
átgondolását
sürgetik
Az ukrajnai háború destabilizálta az
amúgy is törékeny agrár-élelmiszerpiacokat, ezért sürgősen át kell gondolni
az európai zöldmegállapodás célkitűzéseit a közép-kelet-európai agrárszervezetek szerint – közölte a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
(NAK) a szervezetek Pozsonyban tartott találkozóját követően.

____________6.
Továbbra is vizsgálják
a magyar helyreállítási pénzek ügyét
Fotó: Nagy Tibor

Eddig mondhatni zavartalanul zajlik a népszámlálás – tudtuk
meg Matei Ioantól, a Maros megyei statisztikai hivatal vezetőjétől. Hétfőig a megyében 70.413 kérdőívet töltöttek ki és
küldtek el a központba, ebből 45.256-ot a kitöltőpontoknál,
ez az előbbiek több mint 65%-a. Bár még nem kell kopogjanak az ajtón a népszámlálók, a hivatalvezető tájékoztatása

szerint Marosvásárhelyen már megjelentek a csalók. Más
rendellenességet
mindeddig
nem
tapasztaltak
a
megyében.

Vajda György
(Folytatás a 4. oldalon)

Az Európai Bizottság nem kommentálta a választási eredményt, de azt
közölte, továbbra is vizsgálja a magyar helyreállítási pénzek ügyét. Az elbírálási folyamat a korrupció gyanúja
miatt rekedt meg.

____________10.

A szörnyedvény szöge
Kaáli Nagy Botond
Valószínűleg a kudarc emblematikus képe lesz, amint a magyarországi ellenzéki összefogás miniszterelnök-jelöltje mindössze a családtagjaival áll a színpadon, a majdnem teljesen üres téren lézengők előtt,
miközben elismeri vereségét. Volt szövetségesei, a hat párt képviselői
közül is mindössze kettőnek jutott eszébe odamenni, támogatni őt. A
többiek arra sem dugták a képüket. Fújt a szél. Egy csapásra, egy
szempillantás alatt lejárt a nagy hajrá, az oda-vissza, gyakran öv alá
is menő adok-kapok, a tegnap szupersztárja a ma senkijeként szívódhat
át a feledés jótékony homályának áttetsző rétegeibe, miközben a volt
„harcostársak” még jól bele is rúgnak a politikai hullába. Szinte megsajnáltam.
Sokat lehet még azon filozofálni, hogy mi okozta ezt az eget rengető
vereséget. Bizonyára ezzel lesz tele a média, a következő hetekben
szakértők, politológusok, megmondóemberek osztják majd az észt, így
ebbe bele sem megyek. Csak azt furcsállom, hogy a jól megtámogatott,
nyugati háttérszelektől, szakértőktől, agytrösztöktől sem mentes, mindent jobban tudó, a jelenlegi európai politikai trendek anyai ölelésében melegedő ellenzéki összefogásból hogyan nem jutott eszébe
egyetlen észkombájnnak sem, hogy hiába a friss arc, hiába a nagymellényű kommunikáció, hiába az ígéretek tárháza mindaddig, ameddig a magyarországi közélet politikailag abszolút vállalhatalan
karakterei irányítanak a háttérből, mindezt megtámogatva egy olyan
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nyugtalanok a múzeumban
6., szerda

Ma VILMOS és BÍBORKA,
holnap HERMAN napja.

A Nap kel
6 óra 53 perckor,
lenyugszik
19 óra 57 perckor.
Az év 96. napja,
hátravan 269 nap.

HERMAN: a germán Hermann
névből származik, amelynek jelentése hadsereg + férfi.

IDŐJÁRÁS

VALUTAÁRFOLYAM

Változó idő
Hőmérséklet:
max. 16 0C
min. 5 0C

BNR – 2022. április 5.

1 EUR

4,9431

1 USD
100 HUF
1 g ARANY

4,5019
1,3341
279,4986

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,
2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, naponta 9-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek
Húshasznú szarvasmarha napok
A romániai Aberdeen Angus Egyesület aberdeen angus
húshasznú szarvasmarhát népszerűsítő napokat szervez
megyénkben. Április 8-án 11 órától a Gyulakutához tartozó
Csibán létesített szarvasmarha-tenyésztő farmon aberdeen
angus fajtavásárt szervez. A licitációra az ország összes
aberdeen angus fajtát tenyésztő gazda jelentkezését várják.
Másnap, április 9-én, szintén 11 órától felavatják a gyulakuti
(Bordosi utca 2. szám) aberdeen angus begyűjtő- és licitálóközpontot, ahol a gazdáknak állandó jelleggel helyszínt
biztosítanak arra, hogy az általuk tenyésztett állatokat megfelelő súlyba és egészségi állapotba hozva eladják jószágaikat. Ugyanaznap 16 órától Nyárádmagyaróson felavatják
az integrált láncú fekete aberdeen angus farmot és feldolgozóközpontot. A központban a legeltetéstől a takarmánykészítésen és a húsfeldolgozáson át a különböző
marhahúsokat forgalmazó üzletig végigkövethető az egész
folyamat. A farmot a legkorszerűbb felszereléssel és berendezésekkel látta el a beruházó, részben uniós pályázatból
és az ehhez társuló önrészből.

Rákóczi-díj-átadás
Kedden délelőtt a marosvásárhelyi belvárosi Keresztelő
Szent János-plébániatemplomban megemlékező szentmisét tartottak II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem beiktatásának 315. évfordulóján. A szentmisét koncelebrálók közt
három püspök jelen volt: Kerekes László, a főegyházmegye
segédpüspöke, Jakubinyi György nyugalmazott érsek és
Tamás József nyugalmazott segédpüspök. A szentmisét követően a templomban átadták a Rákóczi-díjakat Jakubinyi
György nyugalmazott érseknek, Novák Csaba Zoltán szenátornak, Illés Ildikó helyettes főtanfelügyelőnek és a Népújság munkatársának, Bodolai Gyöngyi újságírónak, akit
lapunk főszerkesztője, Karácsonyi Zsigmond laudált, majd
ezt követően az iskola diákjai megkoszorúzták a Vár sétányon levő Rákóczi-szobrot.

Húsvét előtt nem működik
a nagypiaci vágópont
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatalhoz tartozó piacigazgatóság közli az érdekeltekkel, hogy a húsvét előtt nem
működik a Cuza Vodă utcai nagypiacon levő vágópont, a
piacokon viszont lehet bárányhúst vásárolni.

A helyszínen vizsgáztatják a mezőgazdasági gépeket
A Gépjármű-lajstromozási Hivatal (RAR) munkatársai a
620/2020-as törvény alapján a helyszínen készítik el a mezőgazdasági gépek és méhészpavilonok időszakos műszaki vizsgáját. Erre egy mozgó laboratóriumot használnak.
Ehhez az érdeklődőknek be kell jelentkezniük a legközelebbi gépjármű-lajstromozási hivatalnál előjegyzésre, és
ennek megfelelően a vizsgáztatók a tulajdonos, illetve a
jármű tartózkodási helyén az időrendi beosztás szerint végzik el a szükséges műszaki vizsgálatot.
Hírszerkesztő: Vajda György

A Maros Megyei Múzeum előbemutatón vetíti
Marosvásárhelyen a 2021-es cannes-i hivatalos
versenyprogramba beválogatott Les Intranquilles című filmet.

A vetítésre április 7-én 18 órától kerül sor a múzeum
várbeli épületének emeleti termében.
Jegyek elővételben a múzeum várbeli épületének jegypénztárában
kaphatók,
online
a
https://booktes.com/bilet/sectia-de-arheologie-si-istorieregeszeti-osztaly-es-torteneti-osztaly oldalon, vagy a
helyszínen vásárolhatók a rendelkezésre álló helyek számának függvényében. A filmvetítésre nem érvényes semmilyen kedvezmény. Belépőjegy: 12 lej (a múzeum
várbeli kiállítótereiben érvényes teljes árú jegy).
Nyugtalanok (eredeti cím: Les Intranquilles) – előbemutató. Francia dráma, 117 perc
Rendező: Joachim Lafosse, 2021.
– 12 éven aluliak számára szülői beleegyezéssel ajánlott.
Forgalmazó: Bad Unicorn
Román feliratos eredeti változat
Feliratos előzetes: https://youtu.be/p4-bMQiW8qA
Nyugtalanok, avagy hol a szerelem határa?
Első pillantásra a Nyugtalanok egy próbára tett szerelem története: Damien és Leila mély köteléke mindent legyőz, de Damien bipoláris betegsége egyre erősebb.
Hogyan tudnak egyensúlyt teremteni és megóvni a kapcsolatukat? Melyek egy ilyen kapcsolat határai?
Közelebbről szemlélve kiderül, hogy „Lafosse azt a romantikus kapcsolatot mutatja be, amely túlél minden földrengést, és nem vesz tudomást arról, hogy a másik nem
képes az általunk remélt minden követelménynek megfelelni”, ahogy Aurore Engelen a Cineuropa egyik cikkében
fogalmazott.
Valós események ihlették,
a színészek közreműködésével született meg
Lafosse apja fényképész volt, Damien karaktere pedig
festő, akárcsak Damien Bonnard (Les misérables, The
French Dispatch), akinek képei a filmben is feltűnnek Piet

RENDEZVÉNYEK
Ábel a Maros Művészegyüttesnél

Április 7-én, csütörtökön 19 órától a Maros Művészegyüttes kövesdombi előadótermében újra színpadra
tűzi a Tamási Áron ismert regénye alapján készült Ábel
című táncjátékát. Rendező-koreográfus : Varga János,
zeneszerző : Kelemen László, tánckarvezetők: Farkas
Sándor-Csaba, Kásler Magda, zenekarvezető: Moldován-Horváth István, igazgató: Barabási Attila-Csaba.
Jegyek a helyszínen kaphatók, de előzetes regisztráció
szükséges a 0757-059-594-es telefonszámon.

Bemutatóra készül a Spectrum

Április 14-én, csütörtökön este 7 órától a Spectrum
Színházban bemutatják Alfred Jarry Übü király című
abszurd drámáját. Alfred Jarry (1873–1907) a francia
irodalom „elátkozott költői” között is az egyik legrendkívülibb és legexcentrikusabb alak. Az Übü király groteszk, archetipikus képekből egy mitikus alakot és egy
teljes világot teremtett. Az abszurd átiratot Bodolay
Géza Jászai Mari-díjas színházi rendező, egyetemi oktató, érdemes művész készítette. A jelenlegi átiratban
az Übü királyt és A láncra vert Übüt dolgozta össze. Így
egyszerre jelenik meg Übü a saját akaratát másokra
erőltető „szabad” emberként és rabként is. A fizikatanárból eredetileg tréfából főhőssé írott idióta főnök mint
meghatározó főerő valamilyen formában mindannyiunkkal szembejön azóta is. Fellépnek: Pál Hunor,
Szász Anna, Márton Emőke-Katinka, Győrffy András,
Kárp György, Tatai Sándor, díszlet- és jelmeztervező
Takács Tímea. Rendező és dramaturg Bodolay Géza.
Az előadást április 19-én, kedden este 7 órától játsszák
újra.

A Vírusnapló a B5 Stúdióban

Marosvásárhelyen, a Bolyai tér 5. szám alatt levő B5
Stúdióban április 8-án, pénteken 18 órakor nyílik meg
a Virus Diary (Vírusnapló) című vizuális művészeti projekt. A megnyitón Bartha József képzőművész Alina
Andrei kurátorral beszélget a projektről. A Vírusnapló a
járványhelyzetből fakadó bizonytalanságérzést és szorongást egy új perspektívába helyezi és mutatja be vizuális művészeti eszközökkel. A Dan Perjovschi által
létrehozott „naplót”, a projekt keretén belül alkotott
munkákat offline módon, azaz élőben, különböző kiállítótermek falain is megmutatták: a Szatmárnémeti Mű-

Raemdonck belga festőművész munkái mellett. „Damien
három hetet töltött Piettel, együtt készítették a filmben
szereplő festményeket. Több képet közösen készítettek,
például azt is, amelyet Damien a filmbeli mániás epizód
alkalmával fest meg” – meséli a rendező, Joachim Lafosse.
Leďla Bekhti (Paris, je t’aime, La source des femmes,
Un prophete) erőt és kitartást kölcsönzött a női karakternek, közvetítette vágyát, érzékiségét, fáradtságát és a
nemet mondás képességét. „Leďla már az első olvasás
után megértette, hogy ez a film nem a bipoláris zavarról
szól, hanem inkább az elkötelezett szeretetre való képességről és korlátairól.”
Még a befejezésről is a színészek döntöttek: „A próbák
során nem titkoltam a színészek előtt, hogy nem tudom,
hogyan fog végződni a film. Az utolsó jelenet forgatásának reggelén megkérdeztem Leďlát és Damient, hogy mit
szeretnének, mi történjen a karakterekkel, és úgy döntöttünk, hogy a forgatástól a film végéig szerzett minden élményünket beépítjük.”
A film nagy erőssége a két színészben rejlik. Damien
Bonnard és Leďla Bekhti életüket, nevüket és érzéseiket
adják, hogy mindezekre a kérdésekre megpróbáljanak választ adni anélkül, hogy a nézőt problémáikkal terhelnék.
Drámai helyzetük ellenére szerelmük meleg és reményteli, és családjuk a boldogság pillanatait éli át: „Nem
könnyű az érzelmi kimerültséget ábrázoló szerepet úgy
játszani, hogy a nézőt ne vonja bele abba a fekete lyukba,
amely egy ilyen karaktert elnyelhet. De Bekhti megtalálja
a fénysugarat az alagút végén, és puszta akarattal tol oda
minket. Mondhatnánk, hogy Bonnard olyan a filmben,
mint egy extravagáns vitorlás, amely minden figyelmet
magára vonz, de Leďla Bekhti az egész produkció horgonya” – Variety.
A két tapasztalt színész bevonása beváltotta a reményeket: a filmet beválasztották a cannes-i versenyprogramba,
bekerült a San Sebastián-i Filmfesztivál hivatalos válogatásába, két jelölést kapott a Cesar-díjra a legjobb férfi főszereplő és a legjobb női főszereplő kategóriában, a
közönség pedig világszerte melegen fogadta. (közlemény)
vészeti Múzeumban, a Borderline Art Space-ben (Iaşi),
a Transilvania Egyetem Multikulturális Központjában
(Brassó), valamint a New York-i görög főkonzulátuson,
az OCCUPY #3 projekt részeként. A projekthez számos
országból csatlakozott több mint 50 művész.

Kreativitásverseny

Április 8–9-én a Római Katolikus Főegyházmegye a
XIV. alkalommal szervezi meg a kreativitásversenyt,
amelyre eddig hét megyéből mintegy 950 diák jelentkezett. A vetélkedő megnyitója 8-án, pénteken 15 órától lesz a Nemzeti Színházban. Ezután itt és az
Underground teremben 15.30 órakor a zenei bemutatók kezdődnek. 16 órától a Maros Művészegyüttes
előadótermében előbb a tánc-, majd a dramatizálásvetélkedőt tartják, ezzel párhuzamosan a Deus Providebit tanulmányi ház nagytermében hallgathatók
meg a szavalatok. Szombaton 9 órától a II. Rákóczi
Ferenc líceum udvarán lesz a sportvetélkedő, ugyanakkor az iskola osztálytermeiben az irodalmi megmérettetés. A rajz-, makett-, fotó-, plakát-, naptár- és
filmkategóriákban a beküldött alkotások zsűrizése közönség nélkül történik a héten. A program szombat
este a 18 órakor kezdődő szentmisével és díjazással
zárul.

Húsvéti helyitermék-vásár
a Petrynél

A Petry cég április 15-én, pénteken 8 és 19 óra között
szervezi meg a már megszokottá vált helyitermék-vásárt, amelyen ez alkalommal húsvéti árut is kínálnak,
ugyanakkor nem fognak hiányozni a hentes- és tejtermékek, sajtok, mézek, lekvárok, szörpök, gyümölcslevek, pálinkák, borok, zöldségek, gyümölcsök, teák,
kencék, ajándéktárgyak, olajok, zöldségek, édességek,
ékszerek, és minden, ami szemnek, szájnak ingere.

Ludi Megalenses

A Maros Megyei Múzeum Római Limeskutató Központja a Milites Marisensis Egyesület közreműködésével az idén április 9-én, szombaton a műemlékek
világnapja alkalmából 10–16 óra között foglalkozással
nyitja meg a mikházi régészeti parkot. Lesz tárlatvezetés a time box (idődoboz) pavilonokban és családi interaktív múzeumpedagógiai foglalkozás a régészeti
parkban, ezenkívül az érdeklődők végigkövethetik a
római katonák felvonulását és a harcászati bemutatót
is. A részvétel ingyenes.
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Tánczos Barna:
elindítottuk a Tiszta Romániát! kampányt
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Ország – világ
EU-s behozatali tilalom
az orosz szénre
Az Európai Unió újabb szankciós csomagot vezet be
Oroszországgal szemben, egyebek mellett évente 4
milliárd euró értékben behozatali tilalmat rendel el az
Oroszországból származó szénre – jelentette be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke
Strasbourgban kedden, az Európai Parlament plenáris ülésének helyszínén tartott sajtótájékoztatóján.
Közölte: ötödik szankciós csomagjával az EU arra
törekszik, hogy újabb fontos bevételi forrásokat vegyen el Oroszországtól. Az unió teljes pénzügyi
tranzakciós tilalmat rendel el négy kulcsfontosságú
orosz bank esetében, kikötési tilalmat vezet be az
orosz – vagy orosz üzemeltetésű – hajókra az uniós
kikötőkben, célzott exporttilalmat ír elő 10 milliárd
euró értékben a kulcsfontosságú technológiák esetében, tiltja az orosz vállalatok részvételét az uniós
közbeszerzésekben, valamint importtilalmat rendel
el luxustermékekre 5,5 milliárd euró értékben – közölte az uniós bizottság elnöke. (MTI)

Moszkva nem adta fel
törekvéseit Ukrajnában

Tavaszi nagytakarítás Marosvásárhelyen

„Országszerte hatalmas mennyiségű az illegálisan
eldobott és hátrahagyott hulladék. Ez cselekvésre
késztet bennünket, hiszen felelősséggel tartozunk
azért, amit a jövő generációira hagyunk örökségül”
– nyilatkozta Tánczos Barna környezetvédelmi, vízügyi és erdészeti miniszter a Tiszta Romániát! kampány beharangozó sajtótájékoztatóján.

A szaktárcavezető hozzátette: „Egy olyan országos kampányt indítunk, amelynek ötletét a saját önkormányzataink
példájából merítettük és terjesztettük ki országos szintre. Szeretnénk, ha a következő harminc napban minden romániai faluban és városban – nemcsak Erdélyben – takarítási akciókat
szerveznének. Ezekkel egyrészt az a cél, hogy az illegálisan
lerakott hulladékot összegyűjtsük, másrészt egy hosszú távú
stratégia részeként mentalitást váltunk”.
A sajtótájékoztató helyszíne Bukarest 1-es kerületében egy
olyan, illegális hulladékkal teli, közel 3 hektáros területen
volt, amelynek kitakarítására már többször is felszólították
az önkormányzatot. „Szégyenteljes az a nemtörődömség,
amellyel itt, Románia leggazdagabb önkormányzatánál
szembesülünk. Sajnos országszerte több ezer hasonló hely
van, több ezer településen tapasztalunk ilyen magatartást,
ezért nem ülhetünk tétlenül. A Környezetvédelmi Minisztérium jó példával jár elöl. Az alárendelt intézményeink a következő egy hónapban megtisztítják az erdőket,
folyópartokat, az önkormányzatokat pedig támogatással ösz-

Fotó: Nagy Tibor

tönözzük a takarítási akciók megszervezésére” – mondta
Tánczos Barna.
A Környezetvédelmi Alapon keresztül lebonyolított országos takarítási program összköltségvetése 20 millió lej. Az önkormányzatok a lakosságszám függvényében 3 ezer és 30 ezer
lej közötti támogatást igényelhetnek. Ebből a takarítási akciókhoz szükséges felszereléseket vehetnek, a szemét elszállítását, tárolását számolhatják el.
2025-ig Romániának a hulladék 55%-át kell újrahasznosítania, ma a kommunális (települési) hulladékok 11%-át hasznosítják újra.
„Tudatosítanunk kell, hogy a nem megfelelő hulladékgazdálkodással értéket is veszítünk, az újrahasznosított hulladék
pedig a gazdasági körforgásba bekerülve hasznot hozhat.
Éppen ezért a kampány célja az is, hogy a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára is felhívjuk a figyelmet. Ebben meghatározó szerepük lesz az önkormányzatoknak, hogy a helyi
közösségekben népszerűsítsék és megszervezzék a különböző
hulladékok – műanyag, fém, üveg, elektronikai eszközök, gumiabroncsok – szelektív begyűjtését” – hangsúlyozta a tárcavezető.
A Tiszta Romániát! takarítási kampánnyal párhuzamosan
az iskolákban is tudatosító kampány indul a környezetvédelmi
és az oktatási tárca együttműködésével. Ennek keretében szakemberek beszélnek majd a diákoknak a hulladékgazdálkodás
és az újrahasznosítás szerepéről. (RMDSZ-tájékoztató)

Oroszország teljes nemzetközi elszigetelését kérte
Zelenszkij bukaresti beszédében
Oroszország teljes nemzetközi elszigetelését, a civilek ellen elkövetett atrocitások felelőseinek megbüntetését és Ukrajna hatékonyabb támogatását
kérte a demokratikus világ vezetőitől hétfőn Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a román parlament
előtt mondott beszédében.

Élőben közvetített felszólalása elején az ukrán államfő a
román törvényhozóknak is bemutatta a Kijev melletti Bucsa
városában, az orosz csapatok kivonulása után készített videófelvételeket, amelyeken utcán heverő civil holttestek, hátrakötött kezű, lelőtt emberek látszanak. Azt mondta, hogy a
település több mint háromszáz egyszerű lakosát kínozták meg
és végeztek ki az orosz csapatok, egyeseket csak azért, mert
ukrán nemzeti színű jelképeket találtak náluk.
Zelenszkij Nicolae Ceauşescu romániai diktatúrájához hasonlította és népirtással vádolta az orosz rezsimet, amely szerinte Moldovát is meg fogja támadni, ha nem sikerül
megállítani. Rámutatott: a szabadságát 1989-ben véráldozattal
kivívó román néphez hasonlóan most az ukránok is hazájuk
és Európa szabadságáért harcolnak. Úgy vélekedett: az orosz
terjeszkedés nem fog megelégedni Ukrajnával, a háború kimenetelén múlik egész Közép-Európa és a Fekete-tenger térségének sorsa.
Volodimir Zelenszkij szerint az eddigi szankciók nem elégségesek; ahhoz, hogy Oroszország is békét akarjon kötni Ukrajnával és egész Európával, el kell zárni előle minden
pénzcsapot, le kell zárni a kikötőket az orosz hajók előtt, és le
kell állítani az Oroszországgal folytatott kereskedelmet. A de-

mokratikus világ politikusaitól azt kérte: minden lehetséges
módon támogassák Ukrajnát, a fegyverszállításokat is beleértve, mert szerinte ebben a háborúban dől el, hogy a szabadság vagy a zsarnokság kerekedik felül.
Az ukrán elnök köszönetet mondott a románoknak, amiért
befogadták és támogatják a háború elől menekülő ukránokat,
és kifejezte meggyőződését, hogy Románia az újjáépítésben
is segíteni fog. Ukrajna azt kéri partnereitől, hogy segítsék
egy-egy Oroszország által lerombolt ukrajnai régió vagy város
helyreállítását.
Zelenszkij azt ígérte: a kisebbségek jogairól is tárgyalni
fog Bukaresttel, amint a helyzet lehetővé teszi, annak érdekében, hogy az Ukrajnában élő román, illetve a Romániában
élő ukrán közösség megkaphasson „minden lehetséges védelmet”.
Az ukrán elnök a bukaresti parlament vezetőinek felkérésére intézett beszédet a törvényhozókhoz. A kétkamarás parlament házelnökei – Florin Cîţu szenátusi és Marcel Ciolacu
képviselőházi elnök – felszólalásukban elismeréssel beszéltek
a megszállók ellen küzdő ukrán nép hősiességéről, elítélték a
civilek elleni atrocitásokat, a bucsai vérengzés elkövetőinek
bíróság elé állítását sürgették, és az orosz csapatok azonnali
kivonását követelték Ukrajna egész területéről.
Nicolae Ciucă miniszterelnök azt ígérte: Románia mindent
megtesz azért, hogy a területére menekült ukrán állampolgárok számára megfelelő életkörülményeket biztosítson, és az
Ukrajnába irányuló nemzetközi segélyszállítmányok célba jutását is segíti. (MTI)

Az orosz erők kivonása Kijev környékéről nem jelenti
azt, hogy Moszkva feladta volna törekvéseit Ukrajnában; a civilek ellen elkövetett tömeggyilkosság
Bucsa városban nemzetközi jogba ütközik, és a legalapvetőbb emberi jogok semmibe vételét jelenti –
mondta Jens Stoltenberg NATO-főtitkár Brüsszelben
kedden, a tagállamok külügyminisztereinek másnap
kezdődő, kétnapos tanácskozását megelőzően tartott sajtótájékoztatóján. Az orosz erők kivonása Kijev
környékéről átcsoportosítást jelent, azt, hogy
Moszkva nagyobb nyomást kíván helyezni Ukrajna
keleti felére, a Donyec-medence és a Krím régióira
összpontosítva – hívta fel a figyelmet a NATO főtitkára. (MTI)

A képviselőházban folytatódik
a plágiumbotrány
A képviselőház emberjogi bizottsága elé várják Emilia Şercan újságírónőt, az országos rendőrség parancsnokát és a katonai hírszerzés (DGIA) vezetőjét
– jelentette be kedden Violeta Alexandru független
képviselő a Facebookon. Emilia Şercan egy Facebook-bejegyzésben azt írta, az állami szervek lejáratókampányt és megfélemlítési akciót indítottak
ellene, miután január 18-án leleplezte, hogy a miniszterelnök plagizált doktori dolgozata megírásakor.
Az újságíró állítása szerint a rendőrség kiszivárogtatott bizonyítékokat, amelyeket ő maga adott át
nekik, amikor feljelentést tett egy őt ért fenyegetés
ügyében, és amelyeket később kompromittáló
anyagként próbálták meg felhasználni ellene.
(Agerpres)

A szörnyedvény szöge
(Folytatás az 1. oldalról)
strucokamila-koalíció által, amelyben egymással parolázik a szélsőjobb és a szélsőbal? Hogyan képzelhették
egyáltalán, hogy ez sikerrecept lesz? A nyilvánvaló önteltségen túl azt gondolták volna, hogy olyan nagy a
magyarországi társadalmi elkeseredés, hogy az emberek egy ennyire hiteltelen szörnyedvényre adják a
voksukat? Hogy a politikai meggyőződését általában
vallásos áhítattal megélő szélsőbalos és szélsőjobbos
bedől nekik? Elfogadja őket? Hogy alternatíva lehetnek?
Nos, valószínűleg túlgondolták az aktuálpolitikai és
közéleti helyzetet, ami valójában nagyon egyszerű. Az
emberek általában három dolgot akarnak: legyen meleg
a házban, legyen kenyér az asztalon, és legyen béke
mind a családban, mind az országban. Tetszik, nem tetszik, a választásokat ismét hatalmas előnnyel megnyerő
párt eddigi eredményei, képviselőinek reálpolitikai tapasztalata és a jövőt felvázoló kommunikációja ezen
igényeknek megfelel. A hétköznap embere magasról letojja a baloldalról fúvó szelek hátán sérülékenyen ringatózó, folyamatosan rettegő hópihék hiszterikus
eszmefuttatásait a negyvenhetedik nem és a genderlobbi
fontosságáról, amikor a biztos és biztonságos életvitelét
látja veszélyben. Populista gondolat? Attól még igaz.
És ne feledkezzünk el még egy dologról: mi garantálta volna, hogy egy ellenzéki győzelem után, az azt követő esetleges bonyodalmak miatt nem hagyja úgy
faképnél az ország vezetését és érdekeit e gyászos koalíció, mint ahogy otthagyta az agyonsztárolt miniszterelnök-jelöltjét azon a hideg éjszakán, maroknyi ember
előtt? Hogy egyedül vigye el a balhét, amit ők okoztak,
mindannyian.
Na, itt bújt ki az a nagy, rozsdás, vörös szög abból a
bizonyos zsákból.

l-
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Népszámlálási részvételi adatok:
Brassó és Bihar megye az élvonalban
Már javában zajlik a romániai népszámlálás önkitöltéses szakasza: az első
három hét után a becsült országos részvételi arány 12,3%-os az Országos Statisztikai Intézet április 3-i adatai szerint.
Ez naponta átlag 111 ezer kitöltött kérdőívet jelent. Ha a jelenlegi intenzitást
sikerül tartani, akár a 35%-os online
részvétel is elérhető.

A megyék magyarságaránya alapján becsült magyar részvétel 12,7%-os, napi átlag
7,4 ezer online megválaszolt kérdőívvel. Ez
azt is jelenti, hogy a magyar részvétel enyhén
meghaladja az országos átlagot, de az általunk vártnál sokkal kisebb az előnyünk –
mutat rá a Népszámlálás.ro keddi sajtóközleménye.
Az erdélyi megyék közül Brassó megye van
az élvonalban: 17,4%-kal országos szinten a
második legmagasabb a részvétel. Jól teljesít
Bihar megye is: 13,7%-os részvételi aránnyal az
országos rangsorban a hetedik. Az első tíz
megye között van még Arad (8) és BeszterceNaszód (10) megye, mindkettő 13,6%-os részvétellel. Maros megye 13,4%-os részvételi

aránnyal továbbra is a 12. helyezett a megyék
sorrendjében. Az előző héthez képest azonban
csökkent az érdeklődés Kovászna megyében, de
13,3%-os részvétellel továbbra is viszonylag
magasnak mondható.
A középmezőnyben van Kolozs, Szatmár,
Szilágy és Szeben megye. A jelentős magyar lakossággal rendelkező megyék közül az országos
átlag alatti a részvétel Temes és Hunyad megyében, illetve az erdélyi megyék közül az utolsó
három helyen szereplő Hargita, Krassó-Szörény
és Fehér megyében.
A Népszámlálás.ro továbbra is arra biztatja a
romániai magyarokat, hogy vegyenek részt az
online szakaszban. A nagyvárosiak, a fiatalok, a
diplomások bátran töltsék ki egyénileg a kérdőívet: nekik kényelmesebb megoldás ez, mintsem
nyáron várni majd a számlálóbiztost. Nekik nem
jelent gondot az internetes kitöltés, illetve szükség
esetén
segítséget
kérhetnek
a
nepszamlalas.ro oldalon vagy a 0371900172-es
telefonszámon. Akik azonban bizonytalanok az
internetes válaszadásban, azok keressék fel a települési összeírópontokat, ahol számlálóbiztos
segít a kitöltésben.

Erről jut eszembe
Vajon a mai nap mitől válik annyira
emlékezetessé, hogy bekerüljön a kalendáriumok évfordulós rovatába? Ki vagy
mi teszi nevezetessé? Világnappá nem
nőtte ki magát április 6. A világnapok internetes listáján nem szerepel. Attól még
nagyon sokan joggal tarthatják számon,
megannyi fontos múltbeli esemény kötődik hozzá. Érdekes, hogy többségük hadtörténeti évfordulóként került előtérbe.
II. Mehmed szultán török seregei 1453.
április 6-án kezdték el Konstantinápoly
ostromát, Görgey csapatai 1849-ben
ekkor győzték le Windisch-Grätz katonáit az isaszegi csatában, az Amerikai
Egyesült Államok ezen a napon lépett
hadba Németország ellen 1917-ben.
A nagy háborút követően a második világháború is tragikus nappá tette április
6-át. A Luftwaffe ekkor bombázta le
1941-ben Belgrádot. 1972-ben Észak-Vietnámban kezdődött újabb amerikai
bombázási hullám. 1992-ben szintén
ezen a napon vette kezdetét Szarajevó
négy évig tartó ostroma, 1994-ben elkezdték a ruandai nagy vérontást. Nem
sorolom tovább, ennyiből is kiderül, nem
világnap ez, de valamiért Mars, a római
hadisten hatáskörébe került e dátum. Ma
sincs másképp. Mindig akadnak olyanok, akik tesznek róla, hogy a világ így
menjen. Örülnék, ha a valóság rám cáfolna, és hirtelen kiderülne, a béke napjaként kerülhetne a történelemkönyvekbe
ez a szerda. De sajnos most, amikor a
jegyzetet írom, semmi jel nem utal arra,
hogy csudamód véget érhetne az orosz
invázió. Az agresszor, a nemzetközi közvélemény szerint immár háborús bűnösnek tekintett Putyin aligha ad parancsot
fegyverletételre. Egyáltalán az is valószerűtlen, hogy immár komolyan vehető,
érdemi béketárgyalásokat lehetne folytatni az orosz–ukrán konfliktus terén. A
bucsai mészárlás, az ukrán civilek tömeges legyilkolásának alapos kivizsgálása
és a feltételezett főbűnös cáfolhatatlanul
dokumentált megnevezése után még kritikusabbá válható helyzetben valószínűleg holtpontra jut a remélt békefolyamat.

Vegyék igénybe a népszámlálópontokat!
(Folytatás az 1. oldalról)
Matei Ioan elmondta, megyénkben 212 összeírópontot hoztak létre,
de ez a szám lehet, hogy megváltozott, ugyanis a polgármesteri hivatalokra van bízva, hogy az
érdeklődés függvényében nyitnake még más helyeken is hasonló irodákat. Nem lesz több az erre
kiképzett személyzet, és táblagépet
sem adnak többet, ami azt jelenti,
hogy a polgármesteri hivatalok az
érdeklődés szerint változtathatják a
helyszínt, egy-egy napon akár öszszeírópontot helyezhetnek ki a községekhez
tartozó
falvakban.
Nyilván ezek működési programját
és helyét közlik a lakossággal.
Amint a bevezetőben is írtuk, Marosvásárhelyről bejelentés érkezett
a statisztikai hivatalba a hamis népszámlálókról. A hivatal értesítette a
polgármesteri hivatalt, hogy a helyi
rendőrök segítségével leplezzék le
a csalókat. Az igazgató ismételten
felhívja a figyelmet arra, hogy
május 15-ig kizárólag az otthoni és
a hivatalosan létrehozott pontokon
lehet csak kitölteni a kérdőíveket.

Senkit ne engedjenek be a lépcsőházakba, a lakásba ezzel az indokkal. Május 16-ától kezdődik az
újabb szakasz, amikor valóban népszámlálók keresik fel az előző szakaszban
kimaradtakat,
és
nyilvántartásba veszik adataikat. A
népszámlálók a polgármesteri hivatalok által aláírt, lepecsételt fényképes igazolvánnyal rendelkeznek,
kezükben egy Recensământ (népszámlálás) feliratú mappa (táska)
lesz, benne a típustáblagéppel. 540
ilyen igazolt népszámláló fog dolgozni a következő szakaszban. De
erről majd még írunk, amikor eljön
az ideje.
Gáspár Botond, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal népszámlálási koordinátora elmondta, hogy
a megyeszékhelyen 10 összeírópont
működik. A Tudor negyedben az
adóhivatal Cutezanţei (Merészség)
utca 19. szám alatti irodájában
(nyitvatartás: hétköznap és szombaton is 8-16 óra között, vasárnap
zárva). Az Egyesülés negyedben a
napipiacon a munkapont a Tudor
negyedbelihez hasonlóan működik.

A Kövesdombon a Maros Művészegyüttes székhelyén (1848. út 47.
szám) töltik ki a kérdőíveket. Itt
délelőtt a program hasonló a Tudor
negyedben levőhöz, azzal az eltéréssel, hogy ezen a helyszínen 16–
20 óra között is fogadnak
érdeklődőket. A Hidegvölgyben is
működik egy összeírópont, a helyi
rendőrőrsön (Hidegvölgy utca 11–
13. szám). A program 8–12 és 16–
20 óra között van, még vasárnap is
dolgoznak. A főtéren a Művész
mozi előterében (Rózsák tere 35–
37.) várják a lakosokat 10–18 óra
között (vasárnap zárva). Az Avram
Iancu líceum volt bentlakásában
(volt Kulturális és Tudományegyetem székháza), a Iuliu Maniu utca
4. szám alatt szintén 10–18 óra között lehet segítséget kérni. A Cornisán a M. Eminescu Művelődési
Központban (N. Grigorescu u. 19
szám) a főtéri helyszínekhez hasonló időszakban lehet megszámláltatni. Továbbá a Kárpátok sétányon
a könyvtárban (Kárpátok sétány 51.
szám), azaz a volt Május 1. strand
melletti garzontömbház földszintjén

Nemhogy ez a szerda, de sok más csütörtök, péntek s a többi sem helyezheti
nyugvópontra az egész emberiség létét
fenyegető háborút. Túlzás ilyet mondani? A Putyin-csodálók szerint talán az,
de ha arra gondolunk, hogy a nukleáris
fegyverek indítógombja milyen könnyen
elérhető néhány birodalmi vezető számára, máris módosulhat a vélekedés.
Enyhe vigasz, hogy az atomsugárzás hatásainak csökkentésére termelt hazai
jódtabletták a minap már elkészültek.
Csak azt kell még elintézni, hogy a feltételezett nukleáris támadók várjanak
addig, amíg nálunk a tablettákat a jogosultaknak kiosztják. Lassan az ujjal,
rosszfiúk! Mifelénk az ilyesmi időbe telik.
Legyen még némi türelmük! Közben
talán a potenciális támadás is okafogyottá válik.
Könnyen beszélünk mi, öregek, nekünk nem kell a jó(d)ra várnunk. Illetékesek ugyan még nem mondták, de ránk
a jereváni rádió jól ismert tanácsa vonatkozik majd: „fehér lepedőbe burkolózva, csendben el kell indulnunk a
temető felé!” Nem szép, hogy ilyen morbid vizekre eveztem. De valószínűleg ez
sem véletlen. A fellapozott Kalendárium
a hibás. A mai felsorolásban található
sok halálévforduló. Kivételes egyéniségek, nagyszerű emberek hunytak el április 6-án. Például Oroszlánszívű
Richard (1199), I.(Hunyadi) Mátyás
(1490), Albrecht Dürer (1528), Juhász
Gyula (1937), Isaac Asimov (1992). De
hogy ne tűnjek pesszimistának, zárjuk
derűsen, a 110 éve született Örkény István Makacs sajtóhiba című félpercesével. Helyreigazító közleménye így szól:
„Lapunk keddi számában hírt adtunk
arról, hogy a svéd tudományos akadémia díszdoktorrá avatott egy magyar
tudóst, akit – őszinte sajnálatunkra –
„dr. Pálpéter Péter Pál” néven említettünk. Ráadásul nemcsak a szövegben,
hanem a tudósítás címében is hibásan
közöltük a Pálpéter Péter Pál nevet. A
jeles magyar tudós neve helyesen: doktor Pálpéter Péter Pál.” (N.M.K.)

9–17 óra között (vasárnap zárva)
lehet fordulni a népszámlálókhoz.
Ehhez hasonló programot tűztek ki
a Szabadság utcában és az Ady negyedben lakóknak, akiket az Aurel
Persu szaklíceum (autószerelőszakközépiskola) Milcovului utca
1–5. szám alatti épületébe várnak.
Marosvásárhelyen eddig több
mint 15.000 kérdőívet töltöttek ki,
ebből mintegy 3500-at a kitöltőpontokon. A tapasztalat az, hogy az 5565 év fölöttiek fordulnak leginkább
a pontokhoz, ahol két szerződéses
munkatárs fogadja a belépőket. Természetesen a kitöltés mellett bármilyen, népszámlálásra vonatkozó
kérdésben segítenek. Gáspár Botond hangsúlyozta, hogy május 16án lezárul az önkitöltéses szakasz,
ezután otthon jelennek meg a népszámlálók. Marosvásárhelyen 121
számlálóbiztossal kötöttek szerződést. Azért fontos, hogy minél többen – saját akaratuk, időbeosztásuk
szerint önkéntesen – töltsék ki a
kérdőíveket az első szakaszban,
mert akkor egy biztosra kevesebb
kérdőív jut. Megtörténhet, hogy
egyiküknek július 17-ig több mint
ezer helyre kell elmennie, és így

nehéz lesz egyeztetni a lakosokkal.
A Marosvásárhelyi Polgármesteri
Hivatal még ebben a szakaszban
igyekszik a lakosság rendelkezésére
bocsátani az összeírópontokat,
amennyiben igény van, újabbakat is
nyitnak, hiszen vannak még „tartalék” helyszínek, és valószínű, hogy
mindkét húsvétkor is lesz állandó
szolgálat az említett helyszíneken.
Meggyesfalván pedig nemsokára
egy mobil pontot nyitnak. Ezeken a
helyszíneken nem kérnek mást,
csak a személyazonossági igazolványt, hiszen a személyi számmal
lehet belépni a platformra, és azt,
hogy tudják a megfelelő információt
szolgáltatni. Hozzátette: nem kérik
a precíz számadatokat, akár a lakás
felületéről, akár más hasonló információról van szó. Fontos viszont,
hogy mindenki jelezze etnikai és
vallási hovatartozását.
Akinek nem sikerül otthon kitöltenie a kérdőíveket, vegye igénybe
az összeírópontokat. A válaszadás
legfeljebb fél órát tart, így tíz évben
egyszer szánjanak erre időt, annál is
inkább, mivel a választásoktól eltérően ez esetben kötelező a
részvétel.
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Koncert a Vártemplomban

László Attila újra Marosvásárhelyen
A pandémia miatt tavaly elmaradt erdélyi turnéja keretében a marosvásárhelyi
Vártemplomban is hamarosan
közönség elé lép László Attila,
a 2011-es Csillag születik magyarországi tehetségkutató
győztese. A kézdivásárhelyi
származású énekessel és zenekarával április 10-én, vasárnap 19 órakor találkozhat
a vásárhelyi közönség, Attilával ennek apropóján beszélgettünk a virtuális térben.

is volt lehetőségünk próbálni, ötletelni.
– Születtek-e új alkotások a tavaly tavaszi beszélgetésünk óta?
– Az Indulnom kell nagylemez
után nem készült új dal. Egyelőre a
lemez bemutatására összpontosítunk, mivel eddig erre nem nagyon
volt lehetőségünk.

– Mire számíthat az április elsején Nagykárolyban kezdődött, majd
Koltó és Kolozsvár után városunkban folytatódó, innen Székelykeresztúrt, Csíkszeredát, Sepsiszentgyörgyöt, a Kézdivásárhely melletti
Maksát, végül Brassót érintő koncertkörút közönsége?
– Az új lemez több dala is fel-

csendül a koncerteken, és persze a
régebbi saját dalaim is. Emellett a
közismert magyar feldolgozásokról
sem feledkezünk meg.
– Meghatározza-e a repertoárt,
hogy melyik erdélyi településen
lépsz fel?
– Nyilván az otthonról szóló
dalok ilyenkor még időszerűbbek,
meghatóbbak.
– Milyen élményekkel térsz vissza
Marosvásárhelyre?
– Ebben a városban eddig csak jó
élményeket szereztem, nagyon be-
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fogadó a vásárhelyi közönség. Mindig örömmel jövök ide.
– Vannak-e új terveid a közeljövőre nézve?
– Jelenleg nincs konkrét, közeli
cél. Remélem, a pandémia teljes lecsengése után újraindul az élet, és újra
lehet tervezni, koncerteket tartani.
László Attila marosvásárhelyi
fellépésére április 10-én, vasárnap
19 órakor kerül sor a Vártemplomban. A belépés ingyenes, a szervezők adományokat elfogadnak.

Nagy Székely Ildikó
– Hogyan élted meg a 2021-es
koncertkörút elhalasztását, és hogyan töltötted a világjárvány második évét? Volt-e lehetőségetek a
zenekaroddal próbálni, alkotni?
– Tavaly az utolsó percig kivártunk, de sajnos a korlátozások
miatt muszáj volt lemondani a turnét. A koronavírus-járvány második esztendeje rendezvények
szempontjából még szigorúbb
volt, csak online lehetett a közönséghez eljutni, koncertezni. De
ennek is megvolt a szépsége,
ugyanis így olyan embereket is
megszólíthattam, akik nem igazán
tudnak eljönni az „élő” rendezvényekre. Emellett a zenekarommal

M

intha mindig csokornyakkendőt
és öltönyt viselne, felső zsebében
gondosan őrzött emlékmozaikokkal, amelyeknek keletkezését napi pontossággal tudja. Borús, hétköznapi estéken is
ünnepélyes a jelenléte, a lényét átható öröm
– a megajándékozottak belső ragyogása –
azonban akkor mutatkozik meg teljességében,
amikor énekel.
Portik Viktorról négy és fél évvel ezelőtt
írtam először élettörténetet A citromfűlapi
kora címmel, kevéssel azelőtt, hogy megkezdte volna a nyolcadik osztályt a marosvásárhelyi Művészeti Líceumban. Most újra
végzős, ugyanott. Különleges kanyarral jutott
vissza a tehetséggondozás egyedi mikrokozmoszába, közben önmagáról és a körülötte
hullámzó világról is sok mindent megtanult.
– Nyolcadik végén hegedű szakra készültem, bár nem voltam egészen biztos a döntésemben – pergette vissza az időt Viktor az érett
mesélők magabiztosságával. – A román és a
matek képességvizsga miatt nem sikerült bejutnom, másodiknak estem ki a vonal alatt.
Akkor jött az ötlet, hogy próbáljam meg az autóvillamossági szakot a Şincai szakközépiskolában. A járművek szerelése mindig is érdekelt,
az ingyenes sofőrsuli is motivált, meg az is,
hogy lesz egy keresett szakmám. Felvételt is
nyertem, és 2018 szeptemberében egy egészen
új életszakasz kezdődött el számomra.
Kérdeznem sem kellett, hogy magával
vitte-e az új környezetbe a régi szenvedélyt.
– A tanévkezdés utáni első pénteken már
énekeltem az iskola udvarán. Odajött egy
szaktanár, aki nekünk nem tartott órákat, és
behívott egy tanterembe, hogy az osztályának
is mutassam meg a tudásom. Ezután szinte
naponta énekeltem a nagyszünetekben az udvaron. Nemsokára én lettem a legnépszerűbb
az iskolában. Persze nem szerette mindenki a
stílusom, de általában tiszteltek a diákok,
vagy éppen gúnyoltak, valahol a kettő között
mozgott a megítélésem. Közben a tizenkettedikesek elkezdték szervezni a gólyabált, és
engem is beneveztek a válogatóra, bár azt
sem tudtam, mi fán terem az egész. Nyilvános
szereplésben viszont már korábban is sokszor
volt részem, művészetis diákként a Vox Angelica gyermekkórusban is énekeltem, és nem
sokkal a kilencedik osztály megkezdése előtt

Csodák visszhangja
az Oázis Alapítvány nyugdíjasklubjában egy
önálló fellépésem is volt, ami fél óra helyett
másfél órásra sikeredett. Oda Koós János
dalaival mentem, többek között a Kislány a
zongoránál cíművel. Ezt adtam elő a gólyabál-válogatón is. Mindenkinek
nagyon
tetszett, még a román diákok is mind odagyűltek
körém, úgy hallgatták.
Már javában folytak a
próbák a novemberi megmérettetésre, amikor
édesanyámmal elmentünk a Budapest melletti Ócsára, egy Koós János-koncertre. Én
voltam a legfiatalabb jelenlevő, körülöttem
szinte mindenkinek fehér haja volt. Az ócsai
élményeim közé tartozik a Korda Györggyel
való személyes találkozás is. Addig inkább az
’50-es, ’60-as évek táncdalait szerettem, a
’70-es évekbeli diszkózenét azon a koncerten
kedveltem meg. Olyan, számomra új dalokkal
tértem haza, mint a Reptér, a Virágeső és a
Micsoda nagyszerű dolog. Ez utóbbival léptem fel a gólyabálon, énekeltem és hegedültem is, és én lettem Mr. Şincai. A városi
megmérettetésre már többszöri dalváltás
után Zalatnay Sarolta Fák, virágok, fény
című dalával készültem, itt különdíjas lettem,
azaz negyedik helyezett.
Egy koppenhágai élményekkel – tanulással, munkával, kirándulással – teli nyár után,
a tizedik osztály elején Viktor úgy érezte, esett
a népszerűsége, főleg, mivel a tizenkettedikesek, akikkel egy budapesti utazáson is részt
vett, már nem voltak az iskolában. Az akkori
végzősök is hívták, hogy csatlakozzon a soron
következő gólyabál mentorjaihoz, ő azonban
visszautasította az ajánlatot. Az éneklés persze ebben az időszakban is fontos szerepet
játszott a mindennapjaiban.
– A romántanárnőm már kilencedikben elvitt a román kultúra napja alkalmából szervezett Eminescu-évfordulóra, ahol a költő
Sara pe deal című megzenésített versét adtam
elő. Tizedikre megtanultam Ciprian Porumbescu hegedűre és zenekarra írt balladáját,
ezt több helyen – a Kultúrpalotában, a Maros
Művészegyüttesnél és a faipari szakközépis-

kolában is – eljátszottam. 2020. január 17én a Kálvin János idősotthonban léptem közönség elé. Azt mondtam a jelenlevőknek:
üljünk fel a vonatra, és utazzunk el együtt az
’50-es évektől a ’80-as évekig. Többek között
Korda György, Kovács
Kati-slágereket énekeltem. Ez volt az első két
és fél órás fellépésem.
– 2020 márciusában
a világjárvány miatt
nálunk is elkezdődött a karanténidőszak.
Hogy élted meg a bezártságot?
– Eleinte újdonságnak számított, és mivel
én lelkesedem az ismeretlen helyzetekért, nagyon jól viseltem. Pláne, hogy kimehettem a
kertünkbe, áshattam, ültethettem. Ott készítettük el édesanyámmal az első videoklipemet
is a Fák, virágok, fény című dallal, amit a
hölgyismerőseimnek küldtem el nők napjára.
Az online tanítás azonban nem fogott meg.
Akkor kérdezte meg tőlem először anyám,
hogy nem szeretnék-e visszatérni a művészetibe? Június végére érett meg bennem az elhatározás, hogy visszamennék. Éppen
megüresedett egy hely tizenegyedik osztályra,
így el is kezdtem felkészítőkre járni Madaras
Ildikó tanárnőhöz, az énektechnikai tudás, a
helyes légzés, hangképzés ugyanis nekem a líceum első két évéből kimaradt. Madaras Ildikó mellett Korpos Kamilla – a jelenlegi
osztályfőnököm, akivel már korábban sokat
dolgoztunk együtt a művészetiben – segített
rengeteget, kettőjüknek köszönhetem, hogy a
felvételin mindenből tízest kaptam.
– Milyen volt a régi iskoládban kezdeni a
tizenegyedik osztályt?
– Egészen álomszerű. Pár hónapig élőben
járhattunk, aztán itt is elkezdődött az online
időszak. Ennek is megvolt az érdekessége,
egyszer például szólt az egyik tanárom, hogy
úgy zúg az otthoni elektromos zongorám,
mintha egy helikopter szállna fel a közelben.
Február közepén a szakórákat élőben lehetett
tartani, az külön élmény volt számomra.
Viktort a virtuálisban is megtalálták a kihívások, először a temesvári egyetem szervezte online énekverseny, amire egy áriával

és egy német lieddel (énekkel) várták a jelentkezőket. Koronavírusos volt, amikor megtudta az eredményt: 100-ból 91 ponttal
harmadik lett.
– A jutalom az aradi filharmóniával való
közös fellépés volt, amire tavaly június 3-án
került sor. Először énekeltem akkor közönség
előtt klasszikus művet – mondja, majd arról
mesél, hogy tavaly nyáron a Marosvásárhelyen megrendezett nemzetközi női kézilabdatornán is énekelt a sportcsarnokban.
Tavaly októberben a Kultúrpalotában tartott operettesten Jancsi belépőjét adta elő a
Kacsóh Pongrác – Heltai Jenő János vitéz
című daljátékából. Ezzel és a Du traumschöne Perle der Südsee című operaáriával
nevezett be a Marosvásárhelyi Művészeti
Egyetem Zeneművészeti Tanszéke online
megmérettetésére, ahol klasszikus zene kategóriában első lett. Decemberben újabb fellépések következtek: a hónap közepén a
Mustármag együttessel Csíkszeredában és
Csíkdánfalván szerepelt, egy nappal szenteste
előtt a Művész moziban egy jótékonysági
koncerten énekelte és hegedülte a Csendes
éjt. Februárban egy könyvbemutatót színesített gyönyörű énekhangjával, majd március
26-án Nagyernyében egy negyedik alkalommal szervezett nótaversenyen vehette át az
első díjat.
– Hogyan tovább érettségi után? – kérdezem Viktortól, aki ezúttal nem ingadozik, mint
négy évvel ezelőtt.
– A nagyváradi Partiumi Egyetemre szeretnék bejutni klasszikus ének szakra –
mondja, majd arra kér, tegyünk említést apai
ágú nagyanyjáról, Osvát Ágnes írónőről is,
akitől a művészetek iránti vonzalmát is örökölhette. A közel kétórás beszélgetésünk alatt
sok egyébről, többek között személyiségfejlesztésről és számmisztikáról is szó esett, Viktor közel hét hónapja ezzel is foglalkozik,
internetes tanfolyamokat követve. Végül a kiindulóponthoz térünk vissza.
– Amikor énekelek, az számomra a teljes
felszabadulás – mondja a 18 éves fiatalember, mielőtt elköszönnénk. – Abban benne van
minden gondolatom, dühöm, örömöm.
Olyankor igazán megmutatkozik a létezésemet meghatározó szenvedély.
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Érdemes a fiatalok figyelmét
a nemzetközi kereskedelemre irányítani

Szerkesztette: Benedek István

Az európai zöldmegállapodás
átgondolását sürgetik
Az ukrajnai háború destabilizálta az amúgy is törékeny
agrár-élelmiszerpiacokat,
ezért sürgősen át kell gondolni az európai zöldmegállapodás
célkitűzéseit
a
közép-kelet-európai agrárszervezetek szerint – közölte
a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara (NAK) a szervezetek
Pozsonyban tartott találkozóját követően.

A NAK által az MTI-nek pénteken eljutatott közlemény szerint a
Visegrádi Csoport (Csehország,
Lengyelország, Magyarország,
Szlovákia), valamint Bulgária,
Észtország, Horvátország, Litvánia és Románia agrárkamaráinak
és agrárszervezeteinek képviselői
március 31. – április 1-jén
egyeztettek Pozsonyban. A találkozón részt vett Samuel Vlčan
szlovák mezőgazdasági miniszter
is. A közlemény szerint az agrár-

szervezetek hangsúlyozták, hogy
a mostani helyzetben sürgősen át
kell gondolni az európai zöldmegállapodás célkitűzéseit, és
módosítani kell az időzítésüket,
különösen azokat, amelyek jelentősen csökkentik az élelmiszertermelést – így a növényvédő szerek
és műtrágyák használatának csökkentését, a nem termő, illetve az
ökológiai gazdálkodásba bevont
területek növelését.
A találkozó résztvevői egyetértettek abban, hogy a mezőgazdaságnak hozzá kell járulnia az
Európai Unió környezetvédelmi
és éghajlati célkitűzéseihez, ez
azonban nem veszélyeztetheti az
élelmezésbiztonságot, az ágazat
versenyképességét és a gazdálkodók jövedelmét, a fenntarthatóság
mindhárom pillérét (környezeti,
társadalmi, gazdasági) szem előtt
kell tartani – olvasható az agrárkamara közleményében. (MTI)

Nagyon fontos, hogy a nemzetközi kereskedelem, az uniós kereskedelempolitika terén
tájékozottak legyenek a fiatalok, mert így érthetik meg a világpiaci mozgásokat, és képesek lesznek tudatosan alakítani jövőjüket –
hívta fel a figyelmet Winkler Gyula EP-képviselő
(RMDSZ, EPP), az INTA alelnöke, aki csütörtökön a Fair Trade Incubator című vitafórumon vett részt, melyet az Europuls szervezett.
Az EP-képviselő rámutatott annak szükségességére is, hogy a fiataloknak meg kell tanulniuk – adatokból és valós információkból
kiindulva – a kritikai gondolkodást.

Az ukrajnai háború drámai módon rávilágított az
Európai Unió függőségeire, arra, hogy mennyire kiszolgáltatott a harmadik országokból származó nyersanyagoknak, termékeknek és szolgáltatásoknak,
magyarázta a képviselő, kiemelve, hogy a külkereskedelem a mindennapi élet legtöbb területére hatással
van. „A háború megmutatta, hogy milyen nagy szerepe
van a zavartalan kereskedelemnek, most, amikor mind
érezzük az üzemanyag-, az élelmiszer- stb. ellátási láncok akadozásait. Életbevágóan fontos, hogy ilyenkor
az üzleti rugalmasság növekedjen, a kereskedelem rezilienciája emelkedjen, ehhez pedig bővíteni kell a beszállítók körét, valamint több szabadkereskedelmi
megállapodásra és szabályokon alapuló, új együttműködési mechanizmusokra van szükség” – fejtette ki
Winkler Gyula, elismeréséről biztosítva az esemény
kezdeményezőit az EU külkereskedelmi kérdéseit
megvitató rendezvény megszervezéséért.
„A kereskedelempolitika és az ebből származó geoökonómiai befolyás a legfontosabb eszközei az EU
külpolitikájának, amelyek minden tagállamra hatással
vannak. Számos elemzés lát napvilágot az EU kereskedelempolitikájáról, azonban a legtöbb esetben a kereskedelem következményeit és jellemzőit veszik
figyelembe, nem pedig a kereskedelem lényege és célkitűzései felől közelítik meg a kérdést” – mutatott rá a
képviselő. Szerinte helyénvaló, hogy most a jelenlegi
feszült és összetett geopolitikai kontextus figyelembevételével vitassák meg a nemzetközi kereskedelem
szerepét.
„Elsősorban azt emelném ki, hogy a nemzetközi kereskedelem biztosítja a fogyasztók ellátását változatos,
minőségi, megfizethető árú termékekkel. Ugyanakkor
a kereskedelem biztosítja az alapvető erőforrásokat az

Winkler Gyula

iparnak, hozzájárulva a versenyképesség fenntartásához, a növekedés előmozdításához és az innováció ösztönzéséhez. A kereskedelem mindig kéz a kézben jár a
gyarapodással, ugyanakkor elősegíti a nagyobb hozzáadott értéket képviselő munkahelyek teremtését,
a kkv-k számára a nemzetközi piacokon kínálkozó lehetőségek kihasználását, fiatal vállalkozók tapasztalatcseréjét, start-upok létrehozását” – sorolta az INTA
alelnöke. Véleménye szerint a kereskedelem létfontosságú a nemzetbiztonság szempontjából is. „A kereskedelemnek
köszönhetően
hozzáférünk
olyan
nyersanyagokhoz, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a zöldátálláshoz. Kulcsfontosságú a stratégiai
függőségek csökkentésében is. Az ukrajnai konfliktus
kapcsán nagyon világosan látjuk, hogy mit jelent az,
ha olyan kulcsfontosságú termék, mint az energia
egyetlen beszállítótól függ” – mondta Winkler Gyula.
Az EU új kereskedelempolitikája, a 2021-es Trade
Policy Review határozott, ugyanakkor nyitott és fenntartható módon próbál választ adni az új kihívásokra.
„Az EU külkereskedelmi célkitűzéseit a fenntarthatósági követelményeket figyelembe véve kell elérni.
Ugyanakkor az uniós kereskedelempolitikán keresztül
közvetítheti európai alapértékeinket, gondolok itt az
alapvető emberi jogok tiszteletben tartására, a méltányos munkakörülmények biztosítására, a környezetvédelmi prioritások figyelembevételére. A kereskedelem
az Európai Unió globális és belső megerősödésének
kulcsfontosságú eleme, amely biztosítja az európai közösség jólétét és az európai vállalatok versenyképességét” – zárta mondandóját Winkler Gyula.
(közlemény)

Két év után újra kolozsvári helyszínen versenyeznek a jövő közgazdászai!
Idén tizennegyedik alkalommal szervezi meg a kolozsvári Babeş–Bolyai
Tudományegyetem (BBTE) Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Magyar Intézete a középiskolások üzleti
tanácsadó versenyét. Idén újra élőben, Kolozsváron, a kar épületében
mérhetik össze tudásukat a középiskolások.

Nagy-Bodó Szilárd
A verseny a Kolozsvári Esettanulmánynapok rendezvénysorozat keretein belül kiemelt
figyelmet kap, hiszen a jó eredményeket elérő
csapatok a pénzjutalmak mellett pluszpontokat is kapnak az egyetemi felvételijükhöz, ha
a BBTE Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Karát választják érettségi után. A középiskolások versenyével párhuzamosan
zajlik a kolozsvári egyetemista-esettanulmányverseny is. Az esettanulmánynapok
összdíjazása 23.500 lej, illetve a versenyzők
a támogatók és cégek által felkínált ajándékokat is kapnak.
Maga a verseny háromfordulós, amiből az
első kettő online zajlott, a harmadikat, a döntőt idén Kolozsváron tartják meg. A közel
150 részt vevő középiskolás közül a 48 legjobb jutott be a kolozsvári döntőbe. A verseny
első két fordulóját egy piackutatási probléma
képezte, a döntő forduló pedig egy összetettebb vállalatvezetői probléma megoldását feltételezi. A fordulók úgy voltak felépítve,
hogy felkészítsék a diákokat a döntőben sorra
kerülő esettanulmány megoldására, ahol a két
online forduló alapján legjobban teljesítő,
egyenként 3 fős középiskolai csapatok vehetnek részt. A továbbjutók meghívást kaptak
Kolozsvárra, a versenyen való részvétel mellett pedig az egyetem kiegészítő programok-

kal is készül az Erdély minden szegletéből érkező diákok számára.
„Örülünk, hogy az előző két online verseny után ismét a helyszínen szervezhetjük
meg az idei Kolozsvári Esettanulmánynapok
döntő fordulóit. A döntőbe jutott csapatok
Kolozsvárra látogatnak, így már az egyetemre való beiratkozás előtt belekóstolhatnak
a kolozsvári egyetemistaéletbe. Mindemellett
kiemelten fontos, hogy betekintést kapnak a
közgazdászszakma rejtélyeibe, és megismerkedhetnek az esettanulmány-versenyek világával” – nyilatkozta dr. Rácz Béla-Gergely
intézetvezető, a verseny főszervezője.
Az esettanulmány során a diákok idén is
egy valós helyi gazdasági kihívásra kereshetnek megoldást, amit a vállalatvezetőkből és
gazdasági szakemberekből álló zsűrinek mutathatnak be.
„Az eddigi évek tapasztalatai alapján a legjobb megoldásokat az adott vállalat valóban
hasznosítani tudja a gyakorlatban is. Az esetet
adó vállalat nevét és profilját még nem fedhetem fel, ez a verseny kezdetén derül ki minden részt vevő csapat számára. Annyit
azonban már most elárulhatok róla, hogy a
saját szakterületén Erdélyben, sőt egész Romániában piacvezetőnek számít” – mondta
dr. Szász Levente, a kar magyar tagozatért felelős dékánhelyettese.
A versenyzés mellett a középiskolások nézőként követhetik az egyetemisták versenyének döntőjét is, így jó gyakorlatokat
leshetnek el a tapasztaltabb egyetemista társaiktól. Mindezek mellett a versenynek fontos előnye, hogy a versenyző diákok –
egyetemisták és középiskolások egyaránt –
közvetlenül alakíthatnak ki kapcsolatokat a
zsűriben helyet foglaló vállalatok vezetőivel,
ami a későbbi munkaerőpiacon való elhelyezkedés szempontjából is nagy előny lehet.

A Kolozsvári Esettanulmánynapok döntőjét idén április 8-9. között szervezik meg a
BBTE Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Karának székhelyén. Minden érdeklődőt szívesen látnak a szervezők.
A verseny támogatói: Mol Románia, Wolters Kluwer, Ortoprofil, Autonet, Bonafarm,
Melinda-Impex Instal, Melinda Steel, Mendola

Group, OTP Bank Románia, Saxum Románia,
Solventure, Bibas, Impar, OTP Bank Magyarország, Elite Conta, Antares, Apemin Tusnad,
East Grain, Goodwill Consulting, IFUA Horváth & Partners, msg systems Romania, Regioconsult, UBM Feed Romania, Bioeel, NGI
Systems, Crush Distribution, Diversity Advertising, VIBE Fesztivál, Top Invest.

Forrás: BBTE Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar
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Szerkeszti: Nagy-Bodó Szilárd

Automata változat is készül a GR Yarisból

Toyota Yaris GR

A közvélemény szerint az
igazi sportautókban manuális
sebességváltó foglal helyet,
hiszen ez tud igazán hozzáadni a vezetési élményhez.
Ezt az idő is igazolja, hiszen
ott van a Toyota Supra,
amelyből azok az igazán értékes példányok, amelyekben
kézi váltó található. Ez természetesen nem azt jelenti,
hogy a sportautók szerelmesei nem keresik az automata
Suprákat, azok is a gyorsan
fogyó termékek közé tartoznak, de a manuális a legjobb
alternatíva, és ez az árban is
megmutatkozik,
továbbá
abban is, hogy számos műhely vállal átépítést.

Nagy-Bodó Szilárd
Azonban vannak olyan sofőrök,
akiknek a sportos gépjárművekből
is automata kell. Ezért a Toyota az
új sportautójából, a sokak által kedvelt GR Yarisból is fog automata
váltóst gyártani. Jelenleg minden jel
arra utal, hogy egy nyolc fokozatú
automata váltóval fog megérkezni a
Yaris sportváltozata. A pletykák
szerint egy ilyen típust próbálgatott
a Gazoo Rally Racing Challenge
nevű rendezvényen a Toyota alelnöke.
Felmerülhet a kérdés, hogy miért
fog automata váltóval is készülni a
GR Yaris, hiszen a Toyota éppen a
Suprából kiindulva tudhatná, hogy
az emberek zöme a sportos gépjárművek esetében a kézi kapcsolásút

BMW M3 Touring elölről

Forrás: totalcar.hu

szereti jobban. Ez így is van, csakhogy vannak olyan sofőrök, akik
egyszerűen nem tudják kezelni a
manuális sebességváltót. Európában ugyan ez nem annyira jellemző,
de például Észak-Amerikában és
Japánban – ahol szintén komoly
piaca van a sportos kisautónak – komoly nyomás nehezedett a márkakereskedésekre, hogy automata
váltóval is kínálják a típust. Alighanem ezért hozta meg a Toyota vezetősége ezt a döntést.
A japán szaksajtó szerint az autót
nyolc fokozatú, kézzel is kapcsolható automata váltóval fogják szerelni. Ehhez állítólag az autó
orr-részét is át kellett alakítani egy
kicsit, hogy a váltó olajköre megfelelő hűtést kaphasson. Arról még
nincs információ, hogy mikor kerül
a kereskedésekbe a GR Yaris automata változata, és hogy mennyibe
fog kerülni, azaz mennyivel lesz
drágább – vagy éppen olcsóbb, bár
ez meglepő volna –, mint manuális
testvére. Viszont, ha valóban egy
automata változatot próbálgatott a
Toyota alelnöke, akkor már nem
kell sokat várni, hogy minden kérdésre kiderüljön a válasz.
Kiszivárogtak
az M3 Touring szabadalmi képei
A szabadidő-autók térnyerése
egyre több kategóriát végez ki.
Azonban most a BMW éppen egy
ilyen veszélyeztetett kategóriába tér
vissza. Az M3-on alapuló sportkombit fognak bemutatni a közeljövőben. Erről az interneten már egy

Audi A6 Avant E-tron elölről

ideje terjengenek a nagyon rossz
minőségű kémfotók, most azonban
napvilágot láttak a típus szabadalmi
kérelméhez mellékelt, számítógépen generált képei is.
Az M3 Touringot teljes egészében a jelenlegi sportszedánra alapozták, műszaki értelemben nem is
lesz semmiféle eltérés. A pletykák
alapján mindössze annyi lesz a különbség, hogy a kombi változatot
kevésbé lehet majd konfigurálni, a
jelenlegi információk alapján csak
Competition kiadás – azaz a legerősebb változat – fog készülni belőle,
és ehhez társul az összkerékhajtás és
az automata váltó. Azaz hajtáslánc
tekintetében nem lesz választása a
vevőknek. Tehát olcsó biztosan nem
lesz, nem mintha az M3 alapváltozata arról lenne híres, hogy előnyös
áron meg lehet vásárolni.

Forrás: totalcar.hu BMW M3 Touring hátulról

Az autóban az ikerturbós háromliteres motor valószínűleg megtartja az 500 lóerő és 600 Nm
fölötti teljesítményét, viszont borítékolható, hogy a többletsúly miatt
lassabban fogja majd teljesíteni a
0–100-as gyorsulást, mint a szedán
változat.
A szabadalmi képeken látható
Touringról egyedül a BMW-logók
hiányoznak, ezenkívül a felnik sem
kaptak még designt, de a lényegről
lekerült az álca. Ránézve a képekre,
csak a durvább kipufogóvégen látszik, hogy nem egy megszokott,
hétköznapi hármas BMW-ről,
hanem egy sportváltozatról van
szó. A BMW egyelőre nem közölte,
hogy mikor tervezik gyártásba küldeni a kombi változatot, ahogyan
azt sem, hogy mennyi lesz az ára.
Viszont az már sejthető, hogy a
kombi ára valahol az M3 szedáné
körül lesz, vagyis kb. 90.000 euró.
Elektromos kombival készül
az Audi
Nemcsak a BMW, hanem az
Audi is lát még fantáziát a kombikban. Erre a többi között az is ékes
bizonyíték, hogy az Audi az RS6-ot,
azaz az A6-nak a legsportosabb változatát kizárólag kombi kivitelben
árulják. Most pedig egy elektromos
kombi koncepcióautót mutattak be,
szintén az A6 alapjain. Ez az A6
Avant E-Tron tanulmány. Az elektromos kombi külalakjában is egész
jól helyezkedik a márka arculatába.
Az autó orrán a maszk is többnyire zárt, kétoldalt méretes légbeömlőkkel,
amelyek
az
akkumulátorokhoz vezetik a beáramló levegőt, ezzel biztosítva a
hűtést. A fényszórókat is jóval keskenyebbre rajzolták, és a kerékjára-

természetesen ez csak a koncepció,
amelyről még hiányoznak részletek.
Például a kilincs is. Sőt a beltér
egyelőre el sem készült, így semmiféle információ nincs azzal kapcsolatban, hogy hogyan is fog ez
kinézni, de nagy valószínűséggel
nem sokban fog eltérni a megszokott Audi-belsőktől, ami önmagában csak jó hírnek nevezhető.
Az A6 Avant E-Tron ugyanarra a
padlólemezre épül, mint a korábban
leleplezett A6 Sportback E-Tron,
vagyis a Porschéval közösen fejlesztett, prémium villanyautóknak
szánt PPE platformra. Méretben
sincs nagy különbség a két típus között. Az A6 Avant E-Tron 4,96
méter hosszú, 1,96 méter széles és
1,44 méter magas. A tetővonal tekintetében már teljesen más a kérdés, hiszen egy kombi kivitelről van
szó, ami nemcsak a tetővonalat
szabta át, hanem a megnövelte a
raktér méretét is. Mindezért cserébe
a légellenállási együttható egy kicsit romlott, 0,22-ről 0,24-re. Bár ez
nem tűnik nagy különbségnek, a fogyasztásban sokat jelenthet.
A tanulmányt kétmotoros kialakításban álmodták meg, azaz előre
és hátra is jut egy-egy villanymotor.
Az összteljesítmény 476 lóerő, és
maximálisan 800 newtonmétert
képes leadni az autó. Az akkumulátor méretéről egyelőre nem közöltek pontos információkat, csak
annyit engedtek sejteni, hogy 100
kWh körüli akkucsomaggal szerelik
majd az A6 Avant E-Tront. Ez kiviteltől függően akár 700 kilométeres
hatótávot is jelenthet a WLTP ciklus
szerint mérve, ami a valóságban általában kevesebb, de 500-550 kilométer körüli egy feltöltéssel

Forrás: Audi Audi A6 Avant E-tron hátulról

tokat is szépen kitöltik a kicsinek
éppenséggel nem nevezhető 22 hüvelykes felnik.
De, ami igazán lélegzetelállító,
az a kocsi háta. A csomagtartón
egybefutó lámpa kapott helyet,
amely még a márka négykarikás jelvényét is megvilágítja. Továbbá jókora diffúzorimitációk is átverik az
agyunkat, azt az illúziót keltve,
mintha még valódi kipufogóvégeket is látnánk.
Első ránézésre nem ordít róla,
hogy egy elektromos autóról van
szó, ami néhány vásárlónak szempont lehet. Kérdés viszont a tükör,
ami elég keskenyre sikerült, így
könnyen feltételezhetjük róla, hogy
nem egy megszokott visszapillantó,
hanem egy kamera. Ez a megoldás
egyre nagyobb népszerűségnek örvend az autógyártók körében. De
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Forrás: Audi

megtehető hatótávra azért lehet számítani. Jó hír viszont, hogy a 800
voltos gyorstöltés segítségével 10
perc alatt 300 kilométerre elegendő
energiát tudunk az autóba tölteni,
míg 5%-ról 80%-ra 25 percre van
szükség, természetesen, ha olyan
töltőoszlopnál „tankolunk”, amelyik képes leadni ezt a teljesítményt.
További érdekesség a típus kapcsán, hogy az összkerékhajtású változaton kívül még készülni fog egy
hátsó kerekes kiadás is. Ez lesz az
alapkivitel, amelynek a műszaki
adatait egylőre nem részletezték, de
állítólag 7 másodpercre lesz szüksége, hogy elérje a 100 km/h-t.
Ezzel szemben a kétmotoros változatnak kevesebb mint négy másodperc is elegendő lesz.
Az Audi azt sem titkolta, hogy
mikorra kerülhet a kereskedésekbe az autó. A sorozatgyártású modell –
amely a gyártó szerint
közeli rokonságot fog
ápolni a most bemutatott
koncepcióautóval – 2024
első negyedévében érkezhet meg. Árakról egyelőre nem beszéltek, de az
most még amúgy is túl
korai lenne, hiszen még
közel két év van a piacra
dobásig. A jelenlegi helyzet pedig még tovább
képes bonyolítani az árForrás: totalcar.hu képzést.
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A rendelet megjelent
a Hivatalos Közlönyben
Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Változik a tanév szerkezete

Hová fordulhatnak a családon belüli erőszak áldozatai?

Segítségnyújtás bántalmazottaknak

Fotó: Nagy Tibor

Fotó: Szer Pálosy Piroska

A családon belüli erőszaknak komoly következményei vannak az áldozatokra, a gyermekekre és a társadalom egészére. Sok
esetben a hatóságok nem szereznek tudomást a bántalmazottak szenvedéseiről, mivel
az áldozatok nem jelentik fel bántalmazójukat, titkolják a külvilág előtt a szenvedésüket. Így a közvetlen környezetükben élők
sem sejtik élethelyzetüket, csak akkor, amikor már tarthatatlanná válik a helyzet, azonban az áldozatok tanácstalanok, mivel nem
tudják, hová fordulhatnának segítségért.

Pálosy Piroska
A Maros Megyei Rendőr-felügyelőség felvilágosító
akciója keretében hangsúlyozza, hogy sürgősségi esetekben a 112-es egységes hívószámot kell hívni.
Amennyiben pedig gyermekbántalmazás gyanúja áll
fenn, a 119-es számot. A rendőrség tanácsa szerint
azonban nem érdemes kivárni, hogy a fenyegetettség
életveszélyessé váljék. A családon belüli erőszak általában szóbeli sértéssel, káromkodással, fenyegetéssel, ütlegeléssel kezdődik, azonban az áldozatok
évekig elviselik, és abban reménykednek, hogy talán
nem ismétlődik meg, sok esetben a bántalmazó ilyen
jellegű ígéretet is tesz. Az idő múlásával azonban az
agresszív viselkedés megismétlődik, és egyre súlyosabbá válik. A tragikus kimenetelű bántalmazás megelőzése érdekében fontos rendőrségi feljelentést tenni,
távoltartási végzést kérni, vagy a szakszolgálatok segítségét igényelni.
Az áldozatok jelentős hányada, bár segítségre szorul, kerülni szeretné a rendőrségi panasztételt a bántalmazótól való félelem miatt vagy azért, mert
szégyelli a környezetétől.
A Maros megyei áldozatok számára Marosvásárhelyen létesített központban nyújtanak pszichológiai
tanácsadást és szociális támogatást. A rászorulókkal
közösen kidolgoznak egy tervet arról, hogy a szenvedő fél miként léphet ki a bántalmazó kapcsolatból,
okiratok kitöltésénél vagy jogi lépéseknél segítenek,
megkönnyítik az igazságügyi orvostani lelet beszerzését, valamint a kiskorúak iskoláztatásánál, illetve
álláskeresésében is támogatást nyújtanak. Fontos
tudni, hogy a védelmet nyújtó központ védett, titokban tartott házakban nyújt menedéket azoknak az áldozatoknak, akiknek élete a saját otthonukban
veszélyben van, és ahol gyerekeikkel együtt elszállásolhatók. Az áldozatok személyes adatai is titkosítottak attól a perctől, ahogy a központ telefonszámát
felhívták. A marosvásárhelyi szociális központ a
0265/255-931-es telefonszámon érhető el, vagy munkatársai a Facebook közösségi oldalon a Violenta intrafamiliala profilon üzenetváltással nyújtanak
útbaigazítást.

A rendőrségi közlemény szerint fontos ismertetni
a tudnivalókat, és kellő időben intézkedni annak érdekében, hogy megelőzhető legyen a bántalmazás súlyosbodása és tragikus végkimenetele.
Ha valaki életveszélyben van, azonnal hívja a
112-es sürgősségi segélyhívó számot, a helyszínre
kiérkező hatóságiak helyzetelemzést végeznek és terepszemlét tartanak. Ha úgy vélik, hogy életveszélyben van az áldozat, illetve a gyereke, azonnal
eltávolítják a bántalmazót a lakásból, még akkor is,
ha az a bántalmazó saját tulajdona. A helyszíni felmérések és helyzetelemzés alapján a rendőrök elrendelhetik és végre is hajthatják az erőszakos fél
ideiglenes, ötnapos távoltartását, nem kell bírói végzésre várni. A távoltartási végzés megszegése bűncselekménynek minősül, és 6 hónaptól 5 évig terjedő
börtönbüntetéssel sújtható. Elsősorban a Szociális
Ellátási és Gyermekvédelmi Igazgatósággal veszik
fel a kapcsolatot, az intézmény keretében működik
egy gyermekvédelmi szakemberből, szociális munkásból, pszichológusból, rendőrből álló csapat,
amely felméri a helyzetet, és eldönti, hogy milyen
lépésekre van szükség annak érdekében, hogy az áldozat biztonságban legyen. Amennyiben úgy ítélik
meg, hogy fennáll az életveszély, védett házban helyezik el a gyerekeivel együtt, ahol legkevesebb
fél évig díjmentesen lakhatnak, ellátásban, szaktanácsadásban, szükség esetén orvosi ellátásban részesülnek.
Ingyenes gyermeknevelési tanácsadás
Amennyiben a szülők úgy ítélik meg, hogy gyermekük viselkedési gondokkal küzd, vagy a szülők különböző álláspontot képviselnek a gyermeknevelési
kérdésekben, a Mentsétek Meg a Gyermekeket! szervezet szülők számára létesített tanácsadó központjának a szakembereihez fordulhatnak. Természetesen
mind a családon belüli erőszak áldozatait támogató,
mind a gyermeknevelési tanácsadási szolgáltatást ingyenesen lehet igénybe venni. A gyermeknevelés nehézségeivel küzdő szülők a 0787-759-121-es
telefonszámot hívhatják, ahol a Mentsétek Meg a
Gyermekeket! szervezet marosvásárhelyi fiókegységénél tevékenykedő szakemberek segíthetnek, illetve
a szervezet Facebook közösségi oldalán érdeklődhetnek.
A Maros megyében zajló Oszd a tavaszt, ajánlj reménységet! című rendőrségi akció célja tudatosítani
mindenkiben a saját maga és a bajban lévők iránti felelősségérzetet. A hasznos információk eljuttatása az
érintettekhez, akárcsak a biztatás, hogy egy bántalmazott tegye meg az első lépéseket, azt jelzi, hogy az áldozat helyzete nem annyira reménytelen, mint
gondolná, és van kiút a kilátástalannak tűnő helyzetből.

Április 4-én, hétfőn tették
közzé a Hivatalos Közlönyben
a 2022/2023-as tanév szerkezetét leszögező miniszteri
rendeletet, melynek értelmében az új tanév 2022. szeptember
1-jétől
2023.
augusztus 31-éig tart, összesen 36 tanítási hetet foglal
magában, és nem félévekre,
hanem tanítási modulokra
lesz osztva. A tanítás szeptember 5-én veszi kezdetét.

A nappali tagozat 12. osztályos
és az esti tagozat 13. osztályos diákjai 34 hetet járnak iskolába, számukra 2023. június 2-án fejeződik
be a tanítás. A 8. osztályosoknak
35 tanítási hét van előirányozva,
esetükben 2023. június 9-én jár le
a tanítás. Az Agerpres közleménye szerint a középiskolai műszaki szakosztályok diákjai, a
szakiskolások és a posztliceális
oktatásban részesülő diákok esetében a tanítás időtartama 37 hét,
a tanév számukra 2023. június 23án ér véget.
A rendelet értelmében a következőképpen épül fel a 2022/2023as tanév struktúrája:
– 2022. szeptember 5-e és 2022.
október 21-e között tanítás;
– 2022. október 22–30. között
vakáció;
– október 31. – december 22. között tanítás;
– 2022. december 23-a és január
8-a között vakáció;
– 2023. január 9-e és 2023. február 3-a között, illetve január 9-e és
február 10-e vagy február 17-e között – a megyei tanfelügyelőségek
döntése szerint – tanítás;
– egyhetes vakáció február 6–

26. között, a megyei tanfelügyelőségek döntése szerint;
– tanítás február 13-a, február
20-a vagy február 27-e (a megyei
tanfelügyelőségek döntése szerint)
és április 6-a között;
– április 7–18. között vakáció;
– április 19. – június 16. között
tanítás;
– 2023. június 17-e és szeptember 3-a között vakáció.
A rendelet kitér arra is, hogy október 5-én, az oktatás nemzetközi
napján, illetve a törvényben, valamint a kollektív munkaszerződésben
rögzített
munkaszüneti
napokon nem lesz tanítás. Az Iskola másként hetet és a Zöldhetet
2023. február 27-e és június 16-a
között szervezhetik meg az iskolák,
de két különböző tanítási modulban. A szakközépiskolai osztályok,
a szakiskolások és a posztliceális
oktatás diákjai a két említett héten
gyakorlati oktatásban részesülnek.
Különleges, megalapozott helyzetekben, a helyi időjárási viszonyoktól és az adott iskolától függően, a
tanfelügyelőségek az oktatási minisztérium jóváhagyásával, az oktatási intézmények vezetőségének
kérésére módosítható az e rendelet
által meghatározott tanév szerkezete. Az erre irányuló kérelmeket
az adott iskolák szülői képviseleti
tanácsával való konzultációt követően kell benyújtani. A tanév szerkezetének módosítását azzal a
feltétellel hagyja jóvá az oktatási
minisztérium, hogy az iskolai tantervet teljes mértékben teljesítik az
adott oktatási intézményben, és
minden tanuló korlátozás nélkül
részt vehet az országos vizsgákon.
(szer)
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Átgázoltak egy szétesett csapaton
Bálint Zsombor
Nem volt vitás, hogy kötelez a
három pont a Sepsi OSK számára a
biztos kies és súlyos anyagi gondokkal küszköd Academica Clinceni ellen, a labdarúgó 1. liga
alsóházi rájátszásának 3. fordulójában, a hétf esti mérkzés azonban
még annál is sokkal könnyebbnek
bizonyult, mint amire a szurkolók
vártak: 6-0 lett a vége!
Egyrészt a házigazdák nagy
kedvvel fociztak, másrészt az ellenfél teljesen szétesett, csak mozgó
díszletként volt jelen a Sepsi OSK
stadionban. A házigazdák már a
második percben hatalmas helyzetet hagytak ki Luckassen révén,
majd az 5. percben Bla a fejesét
bravúrral ütötte szögletre Ureche.
Négy perccel késbb azonban megszületett a meccs els találata: Lu-

ckassen rácsapott a védkrl lecsorgó labdára, és közelrl a kapus
alatt a hálóba ltt (1-0). Újabb öt
perccel késbb Bla a fejelt ismét
egy szöglet után, a labda pedig Floricán irányt változtatva kötött ki a
hálóban (2-0). Ezt a kapufák idszaka követte, szám szerint kett:
elbb Askovszki találta telibe a keresztlécet, majd Aganovi labdája
a gólvonalon haladt keresztbe a
hosszú sarok kapufájáról. A szünetig azonban még született egy gól:
Aganovi kiugratta Punt, aki
szinte az alapvonalról a kapus lába
között laposan a kapuba továbbított
(3-0).
A második félidben újabb
három gól és egy kapufa, no meg
helyzetek sorozata következett. A
67. percben Aganovi a védk mögött kapta és könnyedén elpasszolta
Ureche mellett (4-0), a 79. percben

Jegyzkönyv
Labdarúgó 1. liga, alsóházi rájátszás, 3. forduló: Sepsiszentgyörgyi
Sepsi OSK – Academica Clinceni 6-0 (3-0)
Sepsiszentgyörgy, Sepsi OSK-stadion. Vezette: Ctlin Popa (Pite ti)
– Gabriel Stroe (Pite ti), Gheorghi Blan (Pite ti). Tartalék: Vlad
Bvan (Jászvásár). Ellenr: Nicolae Grigorescu (Temesvár).
Gólszerzk: Luckassen (9.), Floric (14. – öngól), Pun (45+1.), Aganovi (67.), Tudorie (79.), Mitrea (90.).
Sárga lap: tefnescu (62.), illetve Dima (35.), Cvetkov (41.), R. Ion
(52.).
Sepsi OSK: Niczuly – Dimitrov, Bla a, Mitrea, Dumitrescu, Pun, Eder
(60. Va vari), Aganovi (70. Golofca), tefnescu (70. Fülöp), Askovszki (60. Brbu), Luckassen (76. Tudorie).
Academica: Ureche – Rufati, Corinus (67. Obedeanu), C. Ion, Holzmann, Vrdoljak, Cvetkov, Floric (82. Iana), Dima (46. Mboko), R. Ion,
Dumitrache.

Golofca tört be Fülöp passzából, és
a kapu torkába adott labdáját Tudorie vágta a léc alá (5-0), míg a 90.
percben Mitrea fejelt a fels sarokba egy szöglet után (6-0).
Hogy több szót erre a meccsre fecsérelni fölösleges, azt Bergodi ábrázata tanúsítja a gólok után.
Mindegyik találat után úgy nézett ki
a sepsiszentgyörgyiek edzje,
mintha a csapata kapta volna, és
nem rúgta… Minden bizonnyal
azért, mert már a következ meccs
járt az eszében, amely dönt fontosságúnak bizonyulhat a 7-8. helyért
folyó küzdelemben. Vasárnap 17.30
órai kezdettel a Sepsi OSK a Botosáni FC otthonában lép pályára.
Fotó: a Sepsi OSK közösségi oldala

A felsház állása
1. CFR 1907
2. FCSB
3. CSU Craiova
4. Voluntari
5. Farul
6. CFC Arge

3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
0
0

0
1
1
1
2
3

5-1
5-4
6-3
5-4
0-3
2-8

45
37
33
30
25
24

7-1
6-3
9-1
7-1
3-1
3-4
0-3
3-3
0-10
0-11

29
29
27
26
22
19
19
13
3
-11

Alsóházi ranglista
1. Rapid 1923
3
2. Botosán
3
3. Sepsi OSK
3
4. UTA
3
5. U 1948 Craiova 3
6. Mioveni
3
7. Târgovi te
3
8. Dinamo 1948
3
9. Clinceni*
3
10. Medgyes**
3
* 4 büntetpont levonva
** 12 bünetpont levonva

Két újabb meccs
a Bajnokok Ligája-negyeddöntben
Két mérkzéssel folytatódik szerdán a labdarúgó
Bajnokok Ligája negyeddöntje: a címvéd Chelsea a Real Madridot látja vendégül, a Bayern Münchent pedig a Villarreal fogadja.
Bajnokok Ligája, negyeddönt, els mérkzé-

1
0
0
0
1
0

sek: Chelsea (angol) – Real Madrid (spanyol) (DigiSport 1, Look Sport+), Villarreal (spanyol) –
Bayern München (német) (DigiSport 2, Look
Sport)
Mindkét mérkzés 22 órakor kezddik.

k Európa legjobban fizetett futballistái!
Az Európában játszó profi labdarúgók
A Marca-felmérés els tíz helyezettje
közül Neymarnak a legmagasabb a fizeaz évi bruttó fizetés alapján
tése, t Messi követi, a harmadik helyet
pedig Gareth Bale foglalja el, Cristiano 1. Neymar (PSG)
48.996.000 euró
Ronaldót megelzve – derül ki a legnép- 2. Lionel Messi (PSG)
40.500.000
szerbb spanyol sportnapilap, a Marca 3. Gareth Bale (Real Madrid)
34.000.000
felmérésébl.
4.
Cristiano
Ronaldo
(Manchester
United)
31.560.000
Az évi bruttó keresetek alapján készült
30.000.000
listát a brazil Neymar vezeti, aki a Paris 5. Antoine Griezmann (Atlético Madrid)
30.000.000
Saint-Germainnél csaknem 49 millió eu- Eden Hazard (Real Madrid)
26.400.000
róra jogosult, s ezzel toronymagasan els. 7. Kylian Mbappé (PSG)
Csapattársát, az argentinok hétszeres 8. Kevin De Bruyne (Manchester City)
24.720.000
aranylabdás sztárjátékosát, Messit 40 és 9. Karim Benzema (Real Madrid)
24.000.000
fél milliós bérért foglalkoztatja a párizsi 10. David De Gea (Manchester United)
23.300.000
klub, míg a Real Madridnál légióskodó,
bár játéklehetséghez
alig jutó walesi Bale 34
milliós fizetéssel dobogós.
Az ötszörös aranylabdás portugál Cristiano Ronaldo, aki a
Manchester United futballistája, b 31 és fél
millióval negyedik a
lajstromban.
A nemzetközi szövetségnél (FIFA) az év
legjobbja címet az elmúlt két esztendben
egyaránt kiérdeml lengyel klasszis játékos, a
Bayern Münchent ersít Robert Lewandowski nincs az els tíz
között: kereken 23 milliójával csupán a 11.
pozíció az övé a kereNeymar (b) vezeti a rangsort, nem is kevéssel
Fotó: Neymar Jr. közösségi oldala
seti „eurólistán”.

3
2
2
2
1
1
0
1
0
0

0
0
1
0
2
1
1
1
0
0

0
1
0
1
0
1
2
1
3
3

Eredményjelz
* 1. ligás rájátszás, 3. forduló:
felsház: Kolozsvári CFR 1907 –
Campionii FC Arge Pite ti 2-0;
alsóház: Sepsi OSK – Academica
Clinceni 6-0.
* NB II, 30. forduló: Diósgyri
VTK – Szeged-Csanád Grosics
Akadémia 0-5, Aqvital FC Csákvár – III. Ker. TVE 5-1, Vasas FC
– Békéscsaba 1912 Elre 6-0,
BFC Siófok – Nyíregyháza Spartacus FC 1-0, Szolnoki MÁV FC
– Pécsi MFC 1-1, Soroksár SC –
Tiszakécskei LC 0-1, FC Ajka –
Dorogi FC 3-0, Kecskeméti TE
Hufbau – ETO FC 3-2, Budaörs
– Szombathelyi Haladás 0-1,
Szentlrinc – Budafoki MTE 12. Az élcsoport: 1. Vasas 65 pont,
2. DVTK 58, 3. Szeged 56.

Felemásra sikerült
a visszatérés
Hosszú id után lépett újra pályára
az Arena A osztályos ni kézilabdacsapata, hiszen a bajnoki szünet után
olyan fordulók következtek, amelyekben szabadnapos volt, vagy
éppen nem jelent meg a Tordai Liviu
Rebreanu Fgimnázium elleni találkozón. A visszatérés felemásra sikeredett: noha Temesváron esélyesebbnek számított, csak döntetlent ért
el az Universitatea otthonában.
Rosszul kezddött a meccs a marosvásárhelyi együttes számára, hiszen 4-0-ra is vezettek a házigazdák,
mieltt Sîrb betalált volna, aztán
pedig az egész els félid a kapaszkodással telt. Amikor aztán Gál Anna
góljával 14-14-re sikerült az egyenlítés, úgy tnt, hogy végre sínen van a

Jegyzkönyv
Ni kézilabda A osztály, B csoport,
19. forduló: Temesvári Universitatea – Marosvásárhelyi Arena 30-30
(17-14)
Temesvár, egyetemi csarnok. Vezette: Alexandru Ciati (Resicabánya), Daniel Lupu (Resicabánya).
Temesvári Universitatea: Tulbure,
Preda – Sîrbu 10 gól, Ghiocel 6,
Loi 5, Biro 4, Ludwig 2, Voicu 2,
Dalea 1, Gheorghe, Drgan, Sîngiorzan, Bobu, Bo tin, Preda, Bilan.
Arena: Szász, Jitaru – Sîrb 11 gól,
ifui 8, Moldován 6, Ro ca 2, Gál
2, Groza 1, Opri , Dabu, Dina,
Mure an, Virag.

Eredményjelz
Ni kézilabda A osztály, B csoport.
19. forduló: Besztercei Gloria II –
Tordai Liviu Rebreanu Fgimnázium 36-22, Temesvári Universitatea – Marosvásárhelyi Arena 30-30,
Resicabányai CSU – Kolozsvári U
16-32, Zsilvásárhelyi CSM –
Nagybányai CNOPJ 34-27.

csapat, ám az els félid utolsó négy
percében ismét csak Temesvár ltt
gólt, hármat egymás után. A szünetet
követen az Arena gyorsan egyenlített, aztán elnybe is került, szinte
végig vezetett egy-két góllal. Kéttalálatnyi volt az elnye még az 58.
percben is, miután azonban Ludwig
szépített, az Arena következ támadása kimaradt, és néhány másodperccel a vége eltt a házigazdák Voicu
révén egyenlítettek.
A ni kézilabda A osztályban most
gyors egymásutánban három fordulót
is rendeznek. Szerdán 17 órától az
Arena a Serafim Duicu általános iskola (meggyesfalvi negyed) termében fogadja a Besztercei Gloria
második csapatát Liana Costea és
Mihaela Evi edzk presztízcsatáján,
szombaton pedig Resicabányára látogat. Jöv csütörtökön pedig Nagyvárad csapata érkezik Marosvásárhelyre. (B. Zs.)

A Brest lesz a Gyr
negyeddönts ellenfele
A Brest Bretagne lesz az ötszörös gyztes Gyri Audi ETO KC
ellenfele a ni kézilabda Bajnokok
Ligája negyeddöntjében, a Bukaresti CSM a dán Team Esbjerggel
méri össze erejét.
A negyeddönt párosítása: Bukaresti CSM – Team Esbjerg (dán),
Gyri Audi ETO KC – Brest Bretagne (francia), Krim Mercator
Ljubljana (szlovén) – Vipers Kristiansand (norvég).
Az els mérkzéseket április 30án, a visszavágókat május 7-én rendezik.
Az orosz Rosztov-Don kizárása
miatt a francia Metz HB játék nélkül a négyes döntbe jutott.
A ni BL eldöntit és helyosztóit június els hétvégéjén rendezik
a budapesti MVM Dome-ban.
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Továbbra is vizsgálják a magyar helyreállítási pénzek ügyét

Az Európai Bizottság nem kommentálta
a választási eredményt
Az Európai Unió nem engedheti meg
magának azt, hogy a Fidesz újabb választási győzelme után egyszerűen
feladja a küzdelmet a magyarországi
jogállamisági harcban. Az uniónak
azonban arra is figyelnie kell majd,
hogy a legfontosabb kérdésekben biztosítsa a magyar kormány együttműködését.

Brüsszelben sokan elkeseredetten fogadták
a Fidesz választási győzelmét
„Akkora győzelmet arattunk, hogy még a
holdról is látszik. De Brüsszelből egészen
biztosan”. Orbán Viktor ezekkel a szavakkal
ünnepelte a választási győzelmet Budapesten. Brüsszelben azonban sokan elkeseredetten fogadták az újabb fideszes választási
sikert. Az Európai Uniónak azonban folytatnia kell a fellépést a magyar demokrácia és
jogállamiság védelmében – mondta az Európai Parlament Magyarországgal foglalkozó
képviselője, a francia zöldpárti Gwendoline
Delbos-Corfield.
„Másokhoz hasonlóan én is elkeseredett
hangulatban vagyok, de folytatni kell harcot.
Az én feladatom az lesz, hogy meggyőzzem
a bizottságot és a tanácsot arról, harcoljanak
legalább azért, hogy az uniós forrásokat igazságosan és tisztességesen osszák el. Ez a leg-

nagyobb aggodalmunk” – mondta Gwendoline Delbos-Corfield EP-képviselő.
Szerinte a jövőben Magyarországnak csak
feltételekkel szabadna uniós forrásokat kapnia például a helyreállítási alapból, ha betartja az uniós értékeket, és ha az ellenzéki
vezetésű városok is kapnak forrásokat.
Hegedűs Dániel szerint biztosítani kell,
hogy Orbán együttműködjék Brüsszellel
A German Marshall Fund of the United
States elemzője, Hegedűs Dániel egyetértett
abban, hogy az unió nem adhatja fel a demokráciáért és jogállamért folytatott harcot,
viszont a mostani háborús helyzetben biztosítania kell azt, hogy az Orbán-kormány
együttműködjék Brüsszellel.
„Az EU demokratikus hitelessége komoly
károkat szenvedett már az elmúlt 12 év alatt.
Orbán átölelése és elfogadása egyfajta új realitásként lényegében azt jelentené, hogy lemondanának az európai integrációról mint
irányadó projektről” – mondta a German
Marshall Fund of the United States elemzője,
Hegedűs Dániel.
Az Európai Bizottság nem kommentálta a
választási eredményt, de azt közölte, továbbra is vizsgálja a magyar helyreállítási
pénzek ügyét. Az elbírálási folyamat a korrupció gyanúja miatt rekedt meg. (Euronews)

Az EBRD felfüggesztette Oroszország
és Fehéroroszország támogatását
Felfüggesztette Oroszország és Fehéroroszország pénzügyi támogatását az
Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank
(EBRD), miután az igazgatótanács
erről szóló javaslatát a bank kormányzói – vagyis az EBRD részvényes országainak
és
szervezeteinek
képviselői – jóváhagyták.

A közép- és kelet-európai gazdaságok, valamint az egykori szovjet térség átalakulásának támogatására 1991-ben életre hívott
londoni pénzintézet hétfői bejelentése szerint
a kormányzótestület jóváhagyása nyomán
Oroszország és Fehéroroszország nem részesülhet új programfinanszírozásokban, és az e
programokhoz kötődő technikai együttműködési tevékenység is megszűnik.
Az EBRD közölte, hogy az intézkedés
azonnali hatállyal érvénybe lép.
A bank elnöke, Odile Renaud-Basso a bejelentéshez fűzött nyilatkozatában szomorúnak nevezte, hogy a két országgal folytatott
sokévi együttműködés után előállt ez a helyzet. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy Oroszország Ukrajna elleni háborúja nyomán az
EBRD-nek nem maradt más lehetősége, mint
az, hogy megmutassa: a háborút nem csupán
szavakban ítéli el. Cselekvésre is szükség van
annak érdekében, hogy Oroszország és Fehéroroszország szemernyi kétség nélkül ráébredjen: az EBRD véleménye szerint a két ország
aláásta azokat az értékeket, amelyek a bank és
a nemzetközi közösség számára egyaránt fontosak – fogalmaz hétfői nyilatkozatában a
pénzintézet elnöke.
Az EBRD ismertetése nem tér ki arra, hogy
a kormányzói testület tagjai milyen arányban
hagyták jóvá az igazgatótanács indítványát
Oroszország és Fehéroroszország támogatásának felfüggesztéséről.
A szabályok értelmében a határozat elfogadásához az szükséges, hogy az igazgatótanács
javaslatát a szavazati jogok legalább négyötödét birtokló EBRD-tagok kormányzói legalább kétharmados többséggel elfogadják.
Az EBRD 71 ország, valamint az Európai Unió
és az Európai Beruházási Bank (EIB) tulajdona.
Az egyes tulajdonos országok és szervezetek szavazati joga arányos az EBRD tőkeállományából
általuk lejegyzett tőke értékével.

Az EBRD-finanszírozások legnagyobb
egyedi felvevője korábban minden évben
Oroszország volt, de a bank részvényes országai 2014-ben, a krími válság nyomán azt az
informális iránymutatást adták, hogy az
EBRD – összhangban a Moszkvával szemben
akkor meghozott nemzetközi szankciókkal –
ne kezdjen új finanszírozási programokat
Oroszországban.
Ezt a döntést tette hivatalossá – és terjesztette ki Fehéroroszországra is – az EBRD kormányzótestülete
az
igazgatótanács
javaslatának jóváhagyásával.
Az EBRD időközben döntött arról is, hogy
bezárja moszkvai és minszki irodáit.
Az erről hozott döntés indoklása szerint a
moszkvai és a minszki EBRD-iroda bezárása
egyenesen következik Oroszország cselekedeteiből, amelyekhez Fehéroroszország segítséget nyújt.
A hétfői tájékoztatás szerint az EBRD a továbbiakban az Ukrajna és a menekültválság
által érintett környező országok számára jóváhagyott 2 milliárd eurós támogatási program megvalósítására összpontosítja térségi
tevékenységét.
Az igénybe vehető támogatási formák közé
tartozik a törlesztési kötelezettségek halasztása és átstrukturálása, a kereskedelem-finanszírozás, beleértve az üzemanyagimporthoz
nyújtandó támogatást, a sürgősségi likviditásfinanszírozás partnerintézmények bevonásával, valamint az ukrán hatóságok támogatása
a sürgősen szükségessé váló reformok
evezetésében, például azonnali törvényalkotási és szabályozói intézkedések végrehajtásában.
Az Ukrajnával szomszédos, menekülteket
befogadó országok számára a program egyik
fő eleme az energiaellátás biztonságát szolgálja, egyebek mellett sürgősségi energiahordozó-vásárlások
finanszírozásával
az
Oroszországból és Fehéroroszországból érkező import esetleges kiesésének pótlására.
Az EBRD támogatási csomagjából jut a
menekülteket ellátó települési helyhatóságok
szolgáltatásainak finanszírozására, kereskedelem-finanszírozásra, valamint likviditáspótlásra a befogadó országok kis- és közepes
vállalkozásai számára is. (MTI)

Borrell: Az EU további szankciókat
készít elő Oroszországgal szemben
Az orosz hadsereg által Bucsa városban és más ukrán városokban civilek
ellen
elkövetett
tömeggyilkosságok a megszállásra vonatkozó nemzetközi jog hatálya alá tartoznak, az Európai Unió (EU) ezért is
sürgős feladatként további szankciókat készít elő Oroszországgal
szemben – jelentette ki az EU külés biztonságpolitikai főképviselője
hétfőn.

Josep Borrell az Európai Unió nevében
kiadott nyilatkozatában aláhúzta: az EU a
lehető leghatározottabban elítéli az orosz
fegyveres erők által a beszámolók szerint
több elfoglalt, időközben visszafoglalt
ukrán városban elkövetett atrocitásokat.
Ezekért a tettekért az orosz hatóságok felelősek, mert abban az időszakban követték
el őket, amikor az orosz hadsereg gyakorolta a tényleges ellenőrzést az érintett területen – jelentette ki.
„Az ukrajnai Bucsa városban és más
ukrán városokban civilek ellen elkövetett
tömegmészárlást a történelem az európai
földön elkövetett atrocitások között fogja
említeni” – mondta Borrell.
A háborús bűncselekmények és más súlyos jogsértések elkövetői, valamint az ezekért felelős kormánytisztviselők és katonai
vezetők felelni fognak e tettekért – húzta
alá Borrell, és megerősítette: az Európai
Unió minden olyan eszközt támogat,
amellyel biztosítható, hogy az orosz fegyveres erők által Ukrajnában elkövetett emberjog-sértéseket feltárják, és a nemzetközi
humanitárius jogot megsértőket felelősségre vonják.
Közölte, hogy az Európai Unió teljes
mértékben támogatja a háborús és az emberiesség elleni bűncselekmények felderítésére indított vizsgálatot, valamint az
ENSZ Emberi Jogi Főbiztosi Hivatalának
vizsgálóbizottsága által elvégzendő munkát. Az EU segítséget nyújt az ukrán legfőbb ügyésznek és az ukrán civil
társadalomnak a háborús bűncselekmények

bizonyítékainak gyűjtéséhez és megőrzéséhez – mondta.
Vlagyimir Putyin orosz elnöknek haladéktalanul és feltétel nélkül véget kell vetnie az Ukrajna ellen indított háborúnak –
zárta nyilatkozatát az uniós diplomácia vezetője.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke arról tájékoztatott hétfőn, hogy
a nap folyamán telefonon beszélt Volodimir
Zelenszkij ukrán elnökkel az orosz csapatok által Bucsában és más ukrán városokban elkövetett erőszakról. Elmondása
szerint biztosította az ukrán elnököt arról,
hogy az Európai Bizottság támogatja Ukrajnát, a gyilkosságok pedig – mint fogalmazott – „nem maradnak válasz nélkül, a
bűncselekmények elkövetői nem maradhatnak büntetlenül”.
Közölte továbbá: az EU az ukrán főügyésszel együttműködve nyomozó csoportot hozott létre a tömeggyilkosságok
bizonyítékainak összegyűjtésére, dokumentálására, elemzésére, valamint a háborús és
emberiesség elleni bűncselekmények kivizsgálására. A nyomozó csoport munkáját
az Európai Unió rendőrségi együttműködési szervezete (Europol), az Európai Unió
tagállamai közötti igazságügyi együttműködésért felelős uniós ügynökség (Eurojust),
valamint
a
Nemzetközi
Büntetőbíróság (ICC) is támogatja – közölte.
„Globális válaszra van szükség. Az Európai Bizottság minden szükséges technikai
és pénzügyi támogatást megad az EU által
vezetett valamennyi vizsgálathoz” – tette
hozzá Ursula von der Leyen.
Az ukrán hatóságok vasárnap Kijev környékén készült fényképeket és videófelvételeket tettek közzé, amelyeken számos,
utcán fekvő, civil ruhás ember holtteste látható. Hivatalos közlések szerint Bucsában
tömegsírra is bukkantak, legkevesebb 330
férfiholttestet találtak. Az orosz kormány
ukrán szélsőségesek provokációjának minősítette a történteket. (MTI)

Merkel kitart a 2008-as NATOcsúcson hozott döntések mellett
Angela Merkel kiáll a 2008-as NATOcsúcson hozott döntések mellett –
közölte a volt német kancellár szóvivője hétfőn, reagálva Volodomir
Zelenszkij ukrán elnök bírálatára.

Angela Merkel „kitart a 2008-as bukaresti NATO-csúcstalálkozóval kapcsolatos
döntései mellett”, ugyanakkor a Bucsán és
Ukrajna más településein történt „atrocitások fényében” teljes mértékben támogatja
a német szövetségi kormány és a nemzetközi közösség Ukrajna melletti erőfeszítéseit, amelyek „véget vetnek Oroszország
barbárságának és Ukrajna elleni háborújának” – közölte a szóvivő.
Volodomir Zelenszkij egyik, vasárnap
esti videóüzenetében felszólította Angela
Merkelt és Nicolas Sarkozy volt francia államfőt, hogy látogassanak el Bucsára, ahol
– szavai szerint – képet alkothatnak az
Oroszországgal kapcsolatban 14 éve követett politikájuk kudarcáról.
Az ukrán elnök és a volt német kancellár
kijelentései arra vonatkoznak, hogy a 2008as NATO-csúcson ugyan ígéretet tettek
arra, hogy Ukrajna a védelmi szövetség
tagja lehet, de nem indították el az úgynevezett csatlakozási akciótervet (MAP),
méghozzá főleg a Moszkva tiltakozására
hivatkozó német és francia kormány ellenállása miatt.
A kijevi vezetés Frank-Walter Steinmeier
német államfőt is több alkalommal élesen
bírálta. Legutóbb Andrij Melnyik berlini
ukrán nagykövet, aki egy vasárnapi lapinterjúban úgy vélte, hogy Steinmeier korábban, még kancelláriaminiszterként, majd
külügyminiszterként orosz kapcsolatok
sűrű hálózatát építette ki, és ezek a kapcsolatok a jelenlegi szövetségi kormányt is be-

folyásolják. A diplomata hozzátette, hogy a
szövetségi elnök számára Németország és
Oroszország jó viszonya „alapvető fontosságú, szent dolog”, és ezen az Ukrajna elleni orosz agresszió sem képes változtatni.
Olaf Scholz német kancellár elítélte és az
orosz hadsereg háborús bűncselekményének minősítette a vérengzést. Annalena Baerbock külügyminiszter közölte, hogy az
eset miatt várhatóan megszigorítják az
Oroszország elleni európai uniós szankciókat.
Német államfő: Kudarcos
a német Oroszország-politika
Kudarcok sora jellemzi Németország
Oroszországhoz fűződő kapcsolatainak alakítását – mondta Frank-Walter Steinmeier
német szövetségi elnök, korábbi külügyminiszter és kancelláriaminiszter hétfőn Berlinben.
Az államfő egy sajtóbeszélgetésen a
Frankfurter Allgemeine Zeitung című lap
és az ARD országos köztelevízió beszámolója szerint első alkalommal ismerte el hibáit és tévedéseit az Oroszországgal
szembeni politikában.
Aláhúzta, hogy személyes hibájaként értékeli a ragaszkodást az Északi Áramlat-2höz, vagyis az Oroszországot Németországgal, Ukrajna és Lengyelország megkerülésével összekötő Északi Áramlat földgázszállító rendszer továbbfejlesztéséhez, a
második vezetékpár kiépítéséhez.
Mint mondta, kudarcba fulladt az a törekvés, hogy olyan „közös európai házat”
építsenek fel, amelyben Oroszország is otthonra talál, és egy „közös biztonsági architektúrába”
sem
sikerült
bevonni
Oroszországot. (MTI)
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MAROS MEGYEI TANÁCS
MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG
MUNKÁLATKÖVETÉSI SZOLGÁLAT

Közlemény
A MAROS MEGYEI TANÁCS értesíti az érdekelteket
a „DJ153G Mezőszengyel (DJ151) – Mezőbodon
megyei út kiszélesítése, 0+000-9+800 km szelvények, Maros megye” elnevezésű projekt környezetvédelmi engedélyének kibocsátására
vonatkozó kérelmének benyújtásáról. A projektet Mezőszengyel és Mezőbodon községekben,
Maros megyében javasolják kivitelezésre.
A javasolt projektre vonatkozó információk megtekinthetők a Maros Megyei Környezetvédelmi
Ügynökség marosvásárhelyi Hídvég utcai székhelyén, hétfőn 9-15 óra, keddtől péntekig 9-12 óra
között, valamint a Maros Megyei Tanács Marosvásárhely, Győzelem tér 1. sz. alatti székhelyén
hétfőtől péntekig 8-16 óra között.
Az érdekeltek hozzászólásaikat, észrevételeiket
naponta benyújthatják a Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén.

Az ELNÖK nevében
Szász Zoltán Tibor
megyemenedzser

Paul Cosma
FŐJEGYZŐ

Ovidiu Georgescu
ALELNÖK

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

ADÁSVÉTEL

VÁLLALJUK házak felújítását, fa-,

502. (15464)

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉST vállalok. Tel. 0746-638-960. (15164)

ELADÓ minőségi vörösbor, dióbél,
alma-, törköly- és szilvapálinka. A pálinka eperfa hordóban van tárolva, és
hivatalos főzdében készült 2020-ban.
Tel. 0740-808-298. (15570-I)

MINDENFÉLE
IDŐS NŐ mellé gondozónőt keresünk
Panitba. Érdeklődni a 0740-309-612es telefonszámon. (15532-I)

A francia kormány elhalasztotta az előkészítő tárgyalást
Korzika autonómiájáról

A francia kormány elhalasztotta a péntekre
tervezett előkészítő tárgyalást Korzika vezetőivel a sziget esetleges autonómiájáról, miután a hétvégén ismét zavargások törtek ki a
börtönében megölt függetlenségpárti Yvan
Colonna családjának támogatására rendezett
tüntetésen.

Gérald Darmanin belügyminiszter kabinetje hétfőn
azt közölte, hogy „a nyugodt párbeszéd feltételei még
nem adottak”, ezért levélben értesítették Gilles Simeonit, Korzika végrehajtó tanácsának autonómiapárti elnökét a halasztásról.
A pénteki előkészítő tárgyalást egyébként korábban
Simeoni jelentette be, a belügyi tárca soha nem erősítette meg.
A halasztásról szóló bejelentést megelőzően Emmanuel Macron államfő a France Inter közrádióban „elfogadhatatlannak” nevezte a vasárnapi zavargásokat a
szigeten, és megerősítette, hogy a „nyugalom visszatérését előfeltételnek tekinti a tárgyalások megkezdéséhez”.
Yvan Colonnát, aki életfogytiglani börtönbüntetését
töltötte Claude Erignac egykori korzikai prefektus
1998-as meggyilkolásáért, március 2-án megtámadta a

FESTÉST, csempézést, gipszkarton-, ajtószerelést vállalok. Tel. 0771393-848. (15583)

Markéta Pekarová Adamová, a cseh parlamenti alsóház elnöke, aki Stefancsuk üzenetéről sajtóértekezleten tájékoztatott, elmondta, hogy a hétfői tanácskozás
gyakorlatilag egyetlen témája az Ukrajna elleni orosz
agresszió volt. Ukrajna támogatását minden téren folytatni kell – szögezte le a cseh politikus. Markéta Pekarová Adamová elmondta: Csehország eddig több mint
300 ezer ukrán menekültet fogadott be, közülük több

MEGEMLÉKEZÉS
A múltba nézve valami fáj, valakit
keresünk, aki nincsen már. Arany
volt a kezed, munka az életed,
Isten hívott, mert szeretett. Megállt a szíved, mely értünk dobogott, megpihent a kéz, mely
értünk dolgozott.
Szemünkben könnyel, szívünkben örök fájdalommal emlékezünk április 6-án az erdőcsinádi
születésű id. CSEH DOMOKOS
marosvásárhelyi lakosra halálának első évfordulóján. Nyugodjon békében! Bánatos felesége,
Márta, fia, Domokos családjával
együtt. (15461)

VÁLLALUNK bármilyen típusú tetőfedést, kisebb tetőjavítást, külső,
belső munkát 10% kedvezménnyel.
Tel. 0721-159-063. (15584-I)

MOSÓGÉPET és hűtőszekrényt javítok. Tel. 0755-825-502. (15526-I)

BÁRMILYEN típusú tetőfedést, ki-

VÁLLALOK mindenféle építkezési
munkát, fametszést előnyös áron.
Tel. 0741-352-972. (15571)

fából teraszt készítünk. Tel. 0721-

sebb javítást, szigetelést vállalunk,
308-319. (15585)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
A TIMKO alkalmaz 3-as fokozatú BETEGNYUGDÍJASOKAT és
MUNKATÁRSAKAT a pékségbe. Érdeklődni a Bodoni utca 85. szám
alatt vagy a 0756-128-310-es telefonszámon. (66390-I)
A SECURITECH ROM PROD KFT. KÖNYVELŐT keres, aki
gazdasági végzettséggel rendelkezik. Előnyt jelent a humán erőforrásokban szerzett tapasztalat és a Win Mentor Enterprise program ismerete. Az önéletrajzokat a office@securitechromprod.ro
e-mail-címre várjuk, illetve a cég székhelyén, a Bodoni utca 66/A
szám alá. Érdeklődni a 0729-142-792-es telefonszámon lehet.
(66399-I)
A THEREZIA KFT. KARBANTARTÓ VILLANYSZERELŐT alkalmaz. Érdeklődni és jelentkezni a 0265/322-440, 0749-228-434-es
telefonszámokon vagy a therezia@therezia.ro e-mail-címen lehet.
(66425-I)
ALKALMAZUNK FÉRFI MUNKAERŐT TEJFELDOLGOZÓ
ÜZEMBE, a csomagolórészlegre. Érdeklődni lehet a 0773-316-377es telefonszámon. (66385-I)

börtönben egy iszlamista elítélt. A férfi március 21-én
belehalt sebesüléseibe a dél-franciaországi Marseille
kórházában.
A Colonna családjának támogatására vasárnap rendezett tüntetés zavargásokba torkollott a dél-korzikai
Ajaccióban, a megmozduláson Simeoni is részt vett.
Bastiában is volt megmozdulás, és ott is összecsaptak
a tüntetők a rendőri erőkkel.
Az első tüntetéseket Colonna megtámadása után tartották Korzikán, ezért a belügyminiszter március 16.
és 18. között látogatást tett a szigeten, s jelezte, hogy a
kormány április első hetétől kezdve kész tárgyalni Korzika minden problémájáról, beleértve az intézményi
kérdéseket is, akár az autonómia státuszáig.
„Készek vagyunk elmenni az autonómiáig. Aztán a
kérdés az, hogy mit értünk ezen az autonómián. Erről
tárgyalnunk kell” – hangsúlyozta Gérald Darmanin, aki
azt is megígérte, hogy Korzikára szállítják az „Erignac-kommandó” két másik tagját. A büntetését a jelenleg a Párizs közeli Poissy börtönében töltő Pierre
Alessandrinak és Alain Ferrandinak a szigetre történő
átszállításáról szóló rendeletet pénteken alá is írta a belügyminiszter. (MTI)

Ukrajnának újabb fegyverekre lenne szüksége

Légvédelmi és rakétaelhárító fegyverekre, valamint tankokra is szüksége lenne Ukrajnának
az ország védelmének megerősítéséhez – közölte Ruszlan Stefancsuk, az ukrán parlament
elnöke videóüzenetében, amelyben hétfőn az
ukrajnai helyzetről tájékoztatta a cseh, a szlovák és az osztrák parlamenti vezetőket, akik
az úgynevezett „slavkovi háromszög” csoport
keretében Prágában találkoztak.

mint 260 ezren már az ideiglenes tartózkodási vízumot
is megkapták. Az Ukrajnának Csehország által eddig
szállított hadifelszerelések és fegyverek értéke mintegy
25 millió euró, míg a humanitárius segítségé 12 millió
euró. „Mindkét segélynyújtási forma folytatódni fog”
– hangsúlyozta a cseh képviselőház elnöke.
A három ország parlamenti vezetői – Pekarová mellett Wolfgang Sobotka, az osztrák parlament elnöke és
Milan Laurencík, a szlovák parlament alelnöke vett
részt a találkozón – közösen határozottan elítélték a civilek tömeges meggyilkolását az oroszok által több
ukrán városban, különösen Bucsában.
Ruszlan Stefancsuk parlamenti kollégáinak azt
mondta, hogy Bucsában eddig mintegy 500 civil áldozatot találtak. „A tájékoztatóból kiderült, hogy ez a
szám még nem végleges” – tette hozzá Markéta Pekarová Adamová. (MTI)

A Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér
április 21-én 10 órakor versenytárgyalást tart szállítási
(transzfer-)tevékenységre.
Az ajánlatokat április 20-án 16 óráig lehet benyújtani.
Részletek a www.transylvaniaairport.ro oldalon,
telefon: 0265/328-888, 0749-014-465.

ács-, bádogosmunkát, cserépforgatást, tetőkészítést. Tel. 0746-739-
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Szívünk örök fájdalmával emlékezünk
április 6-án
FÜLÖP RUDOLFRA
halálának hetedik évfordulóján.
Nyugodjon békében!
Emlékét egy életen át őrzi bánatos fe-

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
dédnagymama, anyós, rokon és
szomszéd,
MESZESI ROZA-IBOLYKA
életének 99. évében április 4-én
elhunyt.
Drága halottunk temetése április
7-én, csütörtökön 13 órakor lesz
a marosvásárhelyi református temetőben. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
A gyászoló család. (15577)

lesége, Rózsika, lányai, veje és unokája, Gyopár. (15573)

„Ha emlegettek, köztetek leszek, szeressétek egymást, ahogy én szerettelek.

Ne

sírjatok,

én

már

nem

szenvedek, a fájdalom az, hogy nem
lehetek veletek. Búcsúztam volna, de
erőm nem engedett, csak a szívem
súgta halkan: isten veletek.”

Úgy a magunk, valamint az öszszes közeli és távoli rokon nevében szomorú szívvel tudatjuk,
hogy a szeretett, jó
CSÉP ANA ÁGOTA
2022. április 4-én, 72 évesen
megszűnt élni.
Drága halottunk temetése 2022.
április 7-én, csütörtökön 15 órakor lesz római katolikus szertartás szerint a marosszentgyörgyi
új temető ravatalozójából, és a
marosszentgyörgyi új temető sírkertjében helyezzük nyugalomra.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Gyászoló szerettei. (15580-I)

Mély fájdalommal és bánattal tudatjuk,
hogy a szeretett férj, édesapa, gyermek, testvér, após, sógor, apatárs, jó szomszéd és mindig
kedves ismerős,
GERGELY JÁNOS
életének 60. évében 2022. április 4-én csendesen megpihent.
Drága halottunk gyászszertartása a Jeddi úti temető ravatalozójában lesz április 7-én 15 órakor. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
A szerető család. (-I)
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Számlálóbiztosokat
és felülvizsgálókat
toborzunk!
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala számlálóbiztosokat és
felülvizsgálókat toboroz, akik 2022.05.16. és 2022.07.17. között a
népszámlálás keretében közvetlen adatfelvételt végeznek terepen.
Az önkormányzat a kiválasztott személyekkel szolgáltatói szerződést köt. Az említett időszakban 121 számlálóbiztosra és nyolc felülvizsgálóra lesz szükség Marosvásárhelyen.
Jelentkezési feltételek:
– Életkor: legalább 18 év a kiválasztás napján;
– Legalább középfokú végzettség;
– Tiszta erkölcsi bizonyítvány;
– Bankszámlaszám;
– Táblagépkezelési ismeretek;
– Jó kommunikációs készség; a személyközi kapcsolatok kialakításának képessége, szívélyes, kellemes megjelenés, módszeres és
szigorú egyéniség;
– Mobiltelefon, amelyen a számlálóbiztos elérhető;
– Stressztűrő képesség;
– A nem román ajkú közösségekben az adott kisebbség nyelvének, sajátosságainak ismerete előnyt jelent a terepen végzett
munka során.
A számlálóbiztosok javadalmazása a terepen kitöltött kérdőívek
számának függvényében történik. Az adatlap több részből áll, amelyek összetettsége eltérő:
• 7 lej a személyekre vonatkozó kérdőív kitöltéséért
• 3,5 lej a lakásra, illetve a közös lakótérre vonatkozó kérdőív
kitöltéséért.
A felülvizsgálók javadalmazása a 2022-ben megjelent 145-ös
számú kormányhatározat szerint történik.
Azok, akik számlálóbiztosnak vagy felülvizsgálónak jelentkeznének, töltsék ki a jelentkezési lapot, és adják le a polgármesteri
hivatal iktatójában, vagy küldjék el a következő e-mail-címek valamelyikére: primaria@tirgumures.ro , infopublic@tirgumures.ro.
A jelentkezési laphoz kötelezően csatolandó dokumentumok:
• Személyazonossági igazolvány másolata;
• Tanulmányokat igazoló diplomák (legalább középiskolai végzettséget igazoló);
• Tiszta erkölcsi bizonyítvány;
• A népszámlálás kérdőívének egyéni kitöltését igazoló dokumentum.
A jelentkezési lap leadási határideje: 2022. április 17. Az e dátum
után beküldött jelentkezéseket nem fogadjuk el.
Figyelem: Azok, akik mindkét szerepkörre jelentkeznének, jelöljék be mindkét lehetőséget a jelentkezési lapon.
A számlálóbiztosokat a Maros Megyei Statisztikai Hivatal választja ki a jelentkezők közül.
A jelentkezési lap megtalálható a hivatal honlapján:
www.tirgumures.ro .
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal
bel- és külkapcsolati osztálya

