2022. május 25., szerda
LXXIV. évfolyam
117. (21092.) sz.
Ára: 3 lej
(előfizetőknek 1,57 lej)

Ismét van, ahová összegyűljön a falu népe

Művelődési központot avattak
Kelementelkén

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

Indulatok Novák
Katalin látogatása
miatt
Az RMDSZ-nek a kormányból való kizárását követelték kedden a Románok
Egyesüléséért Szövetség (AUR) törvényhozói Marcel Ciolacu képviselőházi elnök parlamenti irodája előtt.

____________3.
Mi Putyin célja?

A Putyin által nácitalanításnak nevezett folyamat lényegében népirtással
történik. Azt elérni, hogy Ukrajna gazdaságilag évtizedekre megsemmisüljön, és az ukrán lakosság ne akarjon
visszatérni, nem egy lehetetlen cél
Vlagyimir Putyin számára.

____________4.
Erdélyi magyar
szociális szolgáltatók fóruma
Közel három év alatt épült meg a kétszintes központ 1,1 millió eurós beruházással

Egy település életében piros betűs ünnep, ha középületet
adnak át a célközönségnek. Vasárnap többszörösen ünnepelt
Kelementelke: nemcsak a székely himnusz „születésnapját”,
hanem azt is, hogy két könyörtelen év után újra találkozhatnak az emberek védőmaszk, gumikesztyű és oltásigazolás
nélkül. És legfőképpen azt, hogy az utolsó évtizedben páratlanul és töretlenül fejlődik a település.

Gligor Róbert László

Fotó: Gligor Róbert László

Ezekkel a szavakkal köszöntötte Kelementelke lakosságát és vendégeit
vasárnap délután Gyulakuta község polgármestere, aki az utóbbi évek
infrastrukturális fejlesztései után jelképesen kitárta a falu új művelődési
központjának kapuit is, hogy mindenki beléphessen. Az impozáns épület
előadóterme viszont kicsinek bizonyult, az érdeklődők egy része az előtérből próbálta végigkövetni az avatási műsort. Varga József

A pénteki fórum célja is az volt, hogy a
szociális téren tevékenykedő civil
szervezetek találkozzanak, megismerjék egymás tevékenységét, és elmondhassák, melyek azok a gondok,
amelyekkel nap mint nap szembesülnek és amelyek nehezítik a munkájukat.

____________6.

(Folytatás a 5. oldalon)

Kürtőst a kecskének!
Kaáli Nagy Botond
– Nagy az Isten állatkertje – tartja a mondás. – Csak kár, hogy
kicsi a kerítés – teszik hozzá sokan a minden bizonnyal empirikus
úton szerzett életbölcsességet. Nagy a marosvásárhelyi állatkert is,
a kerítés sem kicsi, empirikus úton erről nem tudtunk meggyőződni,
de tény, hogy eddig egy víziló sem szabadult ki onnan. Az állatok is
nagyobbacskák, látszik, hogy elkezdődött a lassú fejlődés folyamata,
már nem olyan tétován megrezzenő csontkollekciók, mint az elmúlt
esztendőkben, amikor például a ganéillatú farkasfalka láttán azon
morfondíroztunk, hogy állatkertben vagyunk-e, vagy interaktív, háromdés fosszíliaparkban. Érződik az igyekezet, pár nappal ezelőtti
ottjártunkkor is a gyepet és a virágokat ápolták az alkalmazottak,
igaz, a festék még nem kopott le az oroszlánokról, de lassan az az
eső is eljön. Emlékeznek még, ugye, a napra, amikor a műértő volt
vezetőség lefestette az állatkerti kőszobrokat, majd művészetelméleti
módszertannak is beillő érveléssel igazolta, hogy azért, mert szerintük úgy szebbek.
Múlt heti sétánk alatt elégedetten nyugtáztuk a végre normális
méretekben manifesztálódó állatállományt, kevésbé elégedetten a
vendéglátóipari kínálat teljes hiányát, de nem volt gond, egészen
addig, ameddig azt nem láttuk, hogy egy fejlettebbecske őzbak a fejét
a kerítés alá fordítva, guvadt szemmel és erőteljes nyelvmozgásokkal
éppen egy halom kukoricát eszik. Egyedi flashként nyugtáztuk a látványt, ameddig észre nem vettük, hogy a kecskék is ugyanolyan, a
kerítés tövibe hány kukoricát zabálnak. A pónik is. Végigmentünk
(Folytatás a 3. oldalon)
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Pünkösdi gyalogos zarándoklat
25., szerda

A Nap kel
5 óra 39 perckor,
lenyugszik
21 órakor.
Az év 145. napja,
hátravan 220 nap.

Ma ORBÁN, holnap
FÜLÖP és EVELIN napja.
FÜLÖP: a görög Philipposz rövidüléséből keletkezett, jelentése:
lókedvelő.
EVELIN: egyrészt az Éva (életet
adó nő) francia, illetve angol továbbképzése, másrészt a kelta
gael nyelv Eiblin nevéből ered.

IDŐJÁRÁS
Zivatar lehetséges
Hőmérséklet:
max. 26 0C
min. 14 0C

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2022. május 24.
1 EUR
4,9457
1 USD
100 HUF
1 g ARANY

4,6170
1,2868
275,6983

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

Megyei hírek
Medve-tó nap Szovátán
A Medve-tó keletkezésének 147. évfordulója alkalmából
május 26-án városmakettet avatnak Szovátán. A felújított
Petőfi parkban 11.30 órakor Fülöp László Zsolt polgármester nyitja meg az ünnepi rendezvényt, majd Péter Ferenc,
Maros Megye Tanácsának elnöke köszönti a résztvevőket.
Fellép a Sirülők néptáncegyüttes és a Tücsökraj zenekar,
ezt követően felavatják a városmakettet. Simion Creţu, a
Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség igazgatója a Só
útja projekt kapcsán szólal fel. Délután 6 órától az önkormányzat dísztermében ünnepélyesen átadják a díszpolgári
címeket. Kitüntetésben részesül Mester Zoltán, a Bernády
Közművelődési Egylet elnöke, Kuti Dénes festőművész és
Baczoni Sándor nyugalmazott református lelkipásztor. A délutáni rendezvényre a helyek száma korlátozott, előzetes bejelentkezéshez kötött.

Fesztiválzáró hangverseny
A Love in the Italian Opera című rendkívüli vokálszimfonikus
hangverseny zárja május 26-án, csütörtökön 19 órától az
51. Marosvásárhelyi Zenei Napok koncertsorozatát. A Marosvásárhelyi Állami Filharmóniának a TVR marosvásárhelyi stúdiójával közösen szervezett hangversenyén a
filharmónia vegyes karát és szimfonikus zenekarát David
Crescenzi olaszországi karmester vezényli, szólisták: Carmen Gurban szoprán és Hector Lopez tenor. Műsoron híres
duettek az olasz operairodalom gyöngyszemeiből.

Átadják a felújított kultúrotthont
Mezőbergenyében
Május 29-én, vasárnap 19 órakor átadják a felújított mezőbergenyei kultúrotthont – közölte Bodó Előd Barna, Mezőpanit polgármestere. Az ünnepi eseményen szavalatok
hangzanak el, fellép a helyi Kincsásó néptánccsoport, valamint a Napsugár együttes. Megújul a kultúrotthon melletti
épületszárny is, ahol az orvosi rendelő, a posta, az önkormányzati iroda működik. Következik az udvar rendezése és
térkövezése, ahol egy állandó színpadot állítanak fel.

Falunapok Fintaházán
és Kisteremiben
Május 28-án és 29-én szervezik meg a fintaházi-kisteremi
falunapokat a balatonendrédi testvértelepülés küldöttségének fogadása alkalmából. Szombaton az iskola udvarán
kezdődnek a rendezvények, vasárnap 11 órától istentiszteletre kerül sor, ezt követően a nótakedvelők a Kéknefelejcs
nótatársulattal szórakozhatnak. Délután zenés-táncos produkciók szórakoztatják a közönséget, este 10 órától tűzijáték lesz.

Méhnyakrákszűrés Nyárádtőn
A méhnyakrákszűrési kampány keretében a mozgó karaván
május 25-én a nyárádtői kultúrotthon melletti térre érkezik,
ahol 15 órától ingyenes rákszűrésre várják a 24–29 év közötti nőket.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Két év kihagyás után újra lesz gyalogos zarándoklat
Csíksomlyóra. A Máriapócsról elindult csoport május 25én éri el Maros megyét a Mária-úton. A zarándokok között
lesz Molnár Levente operaénekes és Murányi Sándor Olivér író is. A Maros megyei szakaszt az Erdélyi KárpátEgyesület gondozza – tájékoztatta a Népújságot Kiss
Zoltán, az EKE Marosvásárhelyi Osztályának elnöke. A
mintegy száz kilométeres, erdőn-mezőn haladó útszakaszon az egyesület tagjai fogják vezetni a zarándokokat a
következő program szerint:
május 25., szerda: Nagysármás – Mezőmadaras, 31 km
(Pánczél Tibor – tel. 0755-052-774)

május 26., csütörtök: Mezőmadaras – Marosvásárhely,
17 km (Szilágyi Eszter – tel. 0749-071-453)
május 27., péntek: Marosvásárhely – Jobbágyfalva, 25
km (Kiss Zoltán – tel. 0733-953-440)
május 28., szombat: Jobbágyfalva – Mikháza, 12 km
(Pánczél Tibor – tel. 0755-052-774)
május 29., vasárnap: Mikháza – Sóvárad, 24 km (Both
János – tel. 0744-678-823)
Csütörtökön 18 órától a zarándokok misén vesznek részt
a főtéri plébániatemplomban, péntek reggel 8-kor indulnak
tovább az Erdő utcai volt Bod Péter tanulmányi központtól.

Spielmann Mihály és Bartis Attila
az Erdély TV-ben
Kiváló marosvásárhelyiekkel készült portréműsorokkal jelentkezik a héten az Erdélyi Magyar Televízió. Szerdán este Spielmann Mihály
művelődéstörténészhez látogat a Jó napot! Megjöttem…, csütörtökön este pedig Bartis Attila lesz
a Kultúrcsepp vendége.

A nyugalomból, amelyet közel 30 nyelvre fordítottak le,
színházi előadás és film is született. Közben novellákat és
tárcákat is írt. Bogdán Zsolt színművész legutóbb Bartis
Attila jelenlétében vitte színre Amikor című előadását,
amelyet Bartis novelláiból állított össze. Az előadás után
a szerzővel Kányádi Orsolya műsorvezető beszélgetett.
A magazinműsorok 21 órától követhetők az Erdélyi
Az idén 75. születésnapját ünneplő Spielmann Mihály
az elmúlt évtizedek alatt számtalan fiatalt inspirált műve- Magyar Televízióban vagy azonos időben a televízió
lődéstörténészként, könyvtárosként, szerkesztőként, közé- YouTube-csatornáján is.
leti szereplőként, egyetemi oktatóként,
publicistaként, szépíróként. Titulusait, érdemeit, kitüntetéseit hosszasan lehetne sorolni, de inkább ő mesél az elmúlt több
mint hét évtizedről Badics Petra műsorvezetőnek a Jó napot! Megjöttem… című műsorban. A Spielmann Mihály lebilincselő
életútjáról szóló beszélgetés szerdán este 9
órától követhető.
Csütörtök este szintén este 9 órakor jelentkezik a Kultúrcsepp, benne a Bartis Attila József Attila- díjas íróval, fotográfussal
készült riport. A marosvásárhelyi születésű
írónak Budapest mellett Jáva szigete lett
választott otthona. Bemutatkozó regényét,
A sétát 1995-ben írta. Második regényéből,

RENDEZVÉNYEK
Tündökletes világ
Május 27-én, pénteken este 7 órától az Ariel Ifjúsági és
Gyermekszínház kistermében Tündökletes világ címen
Kilyén Ilka és Ritziu Ilka-Krisztina Tamási Áron-összeállítása tekinthető meg Kincses Elemér rendezésében.
További előadások május 28-án és 29-én este 7 órától.
Jegyek a helyszínen kaphatók.

Negyven pillanatkép
Május 27-én, pénteken 18 órakor a Kultúrpalota kistermében bemutatják a Negyven pillanatkép II. című kötetet, amely a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem
hallgatóinak irodalmi esszéit tartalmazza Fűzfa Balázs
irodalomtörténész szerkesztésében. A műsorban fellépnek a kötet szerzői. A kötet kiadását a Studium Prospero Alapítvány támogatta.

Könyvbemutató Mezőbándon
Május 29-én, vasárnap a 11 órakor kezdődő istentisztelet után a református gyülekezeti otthonban bemutatják a dr. Toszó Sarolta által szignált mezőbándi
monográfiát – közölte Horváth Árpád, a község alpolgármestere.

Szép Palkó
Június elsején 19 órakor a Maros Művészegyüttes a
Szép Palkó mesés-táncos előadást mutatja be a marosvásárhelyi várban. Rossz idő esetén a Maros Művészegyüttes székházában tartják meg az előadást. A
belépés díjtalan.

Nyolcéves a Boróka
A Boróka néptáncegyüttes június elsején, szerdán 17
órától a Maros Művészegyüttessel közösen ünnepli 8.
születésnapját a marosvásárhelyi várban. A programban interaktív koncert és előadások szerepelnek.

Csütörtök a múzeumban 16.
Május 26-án 18 órakor a múzeum Történeti és Régészeti Osztályának várbeli székhelyén a Belle című filmet, Mamoru Hosoda japán rendező legújabb alkotását
vetítik. A Belle mindannyiunk igényéről szól, arról, hogy
a közösségi médiában lássanak, halljanak és csodáljanak. Az avatárok mögött valódi emberek, problémák és
segélykiáltások állnak. Csak annyit kell tennünk, hogy
megpróbáljuk őket meghallani a zajban. Előzetes foglalás szükséges a pr@muzeulmures.ro e-mail-címen
vagy a 0749-912-992-es telefonszámon. A teljes árú
jegy 12 lej, tanulóknak, diákoknak 3 lej, nyugdíjasoknak
6 lej.

Gyermeknap Nyomáton a Karaván Lovasverseny
koncerttel
Május 28-án és 29-én szervezik meg a Romsilva LoJúnius elsején 10 órától gyermeknapi foglalkozást szerveznek a gyermekeknek. Lesz kézműves-tevékenység,
mesefoglalkozás, papírszínház, közös főzés, táncház,
18 órától Karaván-koncert, 20 órától pedig alternatív
gyerekdiszkó.

Lecke- és nevelőhangverseny
A Marosvásárhelyi Állami Filharmónia és a Művészeti
Szaklíceum közös szervezésében június 3-án 12 órától
Carla Gliga román, 13 órától Fülöp Klára magyar nyelvű
leckehangversenyt tart a Kultúrpalota nagytermében. A
filharmónia zenekarát Remus Grama vezényli, a szólisták művészetis diákok. Műsoron a többi között Bach-,
Komarowski-, Vivaldi-, Mozart- és Beethoven-művek.

vasklub telephelyén, a Sziget utca 31. szám alatt a Románia-kupáért kiírt lovasversenyt. A vetélkedő
szombaton 9.30 órától ügyességi versennyel kezdődik,
majd 14 órától akadályversenyt láthat a közönség. Vasárnap 10 órától szintén ügyességi versenyre, majd 13
órától ismét akadályversenyre kerül sor. A belépés díjtalan.

Régiség- és kézművesvásár
A hét végén, május 27–29. között délelőtt 10 órától este
10 óráig régiség- és kézművesvásárt tartanak, bútort,
ékszereket, festményeket, értékes régiségeket állítanak
ki a marosvásárhelyi Promenada Mallban.
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Az RMDSZ-nek a kormányból való kizárását követelte az AUR

Indulatok Novák Katalin látogatása miatt
Az RMDSZ-nek a kormányból való
kizárását követelték kedden a Románok Egyesüléséért Szövetség
(AUR) törvényhozói Marcel Ciolacu képviselőházi elnök parlamenti irodája előtt.

Az alakulat politikusai piros, sárga és
zöld színű szalagokkal zárták el Ciolacu
irodájának a bejáratait, és egy „UDMR,
afară!”, azaz „Kifelé, RMDSZ!” feliratú
molinót is kifeszítettek.
„Az RMDSZ-nek a kormányból való
kizárását követeljük! Ki tartja az
RMDSZ-t kormányon? A liberálisoktól
úgy tudjuk, nem ők álltak elő az
RMDSZ-nek a koalícióba való bevonására vonatkozó javaslattal. Ciolacu úr az
RMDSZ szolgája” – fogalmazott George
Simion. Az AUR elnöke szerint a PSD
és a PNL „két hete tétlenül tűri az
RMDSZ provokációit”, bár már nincs
szükségük a szövetségre a kormányban,
hiszen a két nagy pártnak kényelmes
többsége van. „Itt megvárjuk Ciolacu
urat, lássuk, bejön-e ma, bár tudomásunk
szerint nem nagyon jár be dolgozni” –
tette hozzá.
Hétfőn az AUR elnöke azt nyilatkozta az újságíróknak, hogy Nicolae
Ciucă miniszterelnöknek be kell számolnia a parlament előtt a Novák Katalin magyar köztársasági elnök
romániai magánlátogatása kiváltotta
„incidens” nyomán hozott intézkedésekről. Mint mondta, a képviselőház és
a szenátus házbizottságában is kezdeményezték a kormányfő meghívását a
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Ország – világ
Ejtőernyős baleset
Marosvásárhelyen
Súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba egy 19
éves fiatalembert kedden Marosvásárhelyen, miután
ejtőernyős ugrás közben nem nyílt ki az ernyője, és
lezuhant – értesült az Agerpres hírügynökség. A Marosvásárhelyi Repülőklub illetékesei megerősítették
az értesülést, de nem árultak el részleteket az incidensről.

Metrótűz Bukarestben
Műszaki meghibásodás miatt füst keletkezett kedd
reggel a bukaresti M2-es metróvonalon közlekedő
egyik szerelvénynél. 172 személyt menekítettek ki,
25-en szorultak orvosi ellátásra a helyszínen. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint nyílt láng nem
volt, csak sűrű füst gomolygott, de azt is sikerült megszüntetniük a helyszínre kivezényelt tűzoltóknak. A
metró az alagútban állt meg, mintegy 20-30 méterre
a Romana téri állomástól. Áldozatok nincsenek, mintegy 25-en szorultak orvosi ellátására a helyszínen,
többnyire azért, mert füstöt lélegeztek be vagy pánikrohamot kaptak. (Agerpres)

Könyvvásár Sepsiszentgyörgyön
Novák Katalin Kalotaszegen

parlamentbe, eredetileg azért, hogy a
költségvetési hiány csökkentését célzó
intézkedésekről számoljon be. „Most
azonban egy újabb incidens, a magyar
sovén oldal újabb provokációja után elvárjuk, hogy a miniszterelnök álljon a
parlament és a közvélemény elé, és közölje, hogy milyen intézkedéseket hoz-

Fotó: Novák Katalin Facebook-oldala

tak” – fogalmazott. Hozzátette, alakulata arra is kíváncsi, hogy ki látta el az
elmúlt napokban romániai magánlátogatáson tartózkodó Novák Katalin magyar köztársasági elnök védelmét,
illetve hogy érkezett-e erre vonatkozó
igénylés az elnöki hivatal részéről.
(Agerpres)

Első alkalommal rendezik meg május 26. és 29. között Sepsiszentgyörgyön a SepsiBook könyvvásárt –
közölték kedden a szervezők. A Sepsi Arénában tartandó rendezvényen negyven erdélyi és magyarországi kiadó vesz részt, amelyek mintegy harminc
standon kínálják majd a könyveket. A kortárs irodalom mellett az olvasásfejlesztés, az erdélyi kultúra, a
műfordítás, a népszerű irodalom, a krimi, a gasztronómia és irodalom, a sport és irodalom, a zene és
irodalom lesznek azok a hívószavak, amelyekkel a
rendezvényre próbálják vonzani az érdeklődőket.

Károly herceg látogatása

Újabb fegyverszállítmányokat ígértek Ukrajnának
Egy hétfőn megrendezett virtuális találkozó alkalmával mintegy 20 ország ígéretet tett arra, hogy
újabb fegyverszállítmányokat juttat el Ukrajnába –
jelentette be sajtótájékoztatóján Lloyd Austin amerikai védelmi miniszter.

„Több ország rendkívül szükséges tüzérségi lőszereket,
partvédelmi rendszereket, harckocsikat és egyéb páncélozott
járműveket adományoz” – mondta Austin a védelmi minisztériumban (Pentagon) a találkozó után. „Mások új kötelezettségvállalásokkal álltak elő az ukrán katonai erők kiképzésével,
valamint a katonai rendszereik fenntartásával kapcsolatban”
– tette hozzá a tárcavezető.
Az úgynevezett Ukrajnai Kapcsolattartó Csoport (Ukraine
Contact Group) találkozóján 47 ország miniszterei és védelmi
vezetői vettek részt. A csoportot – nyugati szövetséges katonai
vezetőkkel egyetértésben, a németországi Ramsteinben található bázison – áprilisban hozta létre az Egyesült Államok,
azzal a céllal, hogy segítsék Ukrajna védelmi szükségleteinek
kielégítését.
Az új fegyverszállítmányokat bejelentető országok között
volt például Olaszország, Dánia, Görögország, Norvégia és
Lengyelország is – mondta Austin. A védelmi miniszter kiemelte, hogy Dánia például hajók ellen bevethető támadórakétákat, Csehország pedig helikoptereket, harckocsikat és
rakétarendszereket ajánlott fel. „Itt mindenki megérti ennek a
háborúnak a tétjét” – fogalmazott.
Austin háláját fejezte ki minden országnak, amely támogatást ajánlott fel, és elmondta, hogy a csoport megalakulása óta
eltelt négy hétben folyamatosan nő az adományozási kedv. „A
mai megbeszélések után pedig örömmel jelenthetem be, hogy
fokozzuk erőfeszítéseinket” – közölte a védelmi miniszter,
hozzátéve, hogy a csoport következő ülését június 15-én,

nagyjából a NATO védelmi miniszteri ülésével egy időben,
Brüsszelben tartják majd.
Az ENSZ becslései szerint Oroszország február 24-én elindított Ukrajna elleni háborújában legalább 3930 civil vesztette életét, és 4532-en megsebesültek. Az ENSZ
menekültügyi szervezete szerint közel 6,5 millió ember menekült el más országokba, és több mint 7,7 millióan kényszerültek lakóhelyük elhagyására.
Washington politikája nem változott – válaszolta a tárcavezető arra a kérdésre, amely Joe Biden amerikai elnök Tajvannal kapcsolatos tokiói kijelentésére vonatkozott.
Az amerikai elnök hétfőn Kisida Fumio japán miniszterelnökkel találkozott Tokióban. Megbeszélésük után Biden újságírói kérdésre válaszolva azt mondta: Tajvan esetleges
„megszállása” esetén az Egyesült Államok katonailag is kész
lenne beavatkozni. „Erre köteleztük el magunkat” – fogalmazott. Biden hétfőn úgy nyilatkozott: Washington elfogadja az
„egy Kína” politikáját, de „nem lenne helyénvaló”, ha Peking
ezt erő alkalmazásával próbálná érvényesíteni.
„Ahogy az elnök mondta, az egy Kína politikánk nem változott” – mondta Austin, aki kiemelte, hogy törvényben vállaltak kötelezettséget arra, hogy „biztosítják Tajvan számára
a védekezéshez szükséges eszközöket”.
Az Egyesült Államok ugyan hivatalos diplomáciai kapcsolatot nem ápol a Kína által saját területe részének tekintett szigettel, ám törvény kötelezi, hogy ellássa Tajvant a védelme
biztosításához szükséges fegyverekkel. Biden hivatalba lépése
óta az amerikai kormány három jelentős katonai szállítmányt
hagyott jóvá Tajvannak. Tavaly augusztusban negyven 155
milliméteres önjáró löveg eladását, februárban százmillió dollár, áprilisban pedig kilencvenötmillió dollár értékű, újabb
fegyvereladást hagytak jóvá. (MTI)

Lengyel fegyverkezés
Lengyelország újabb Patriot-rakétaütegeket szerez
be – jelentette be Mariusz Blaszczak nemzetvédelmi
miniszter kedden a Twitter közösségi honlapján,
hozzátéve, hogy hat üteg beszerzésére írt alá ajánlattételi felhívást.

„Elindítjuk a Visztula légvédelmi program második szakaszát” – áll Blaszczak bejegyzésében.
A miniszter a Polsat News lengyel kereskedelmi hírtelevízióban kedden felidézte: a Visztula program első szakaszában
már megvásároltak két Patriot-üteget. A 4,75 milliárd dollár
értékű beszerzésről Varsó és Washington 2018 márciusában
állapodott meg, a szállítást korábbi közlések szerint ez év
végén vagy 2023 elején bonyolítják le. A rendszer a műveleti

készültséget 2023 és 2024 fordulóján éri el az eddig ismertetett tervek szerint.
Március elején – már Oroszország Ukrajna elleni háborújának kitörését követően – a Varsóba látogató Kamala Harris
amerikai alelnök is beszámolt arról, hogy Lengyelországba
szállítottak két Patriot-üteget. Ez a szállítmány azonban nem
része a lengyel légvédelmi programnak, és az amerikaiak később közölték: a rakétákat átmeneti jelleggel helyezték át Németországból.
A lengyel parlament március közepén elfogadta a védelmi
kiadások és a hadsereg létszámának növeléséről szóló törvényt. Ennek értelmében jövőre a bruttó hazai termék (GDP)
3 százalékára emelik Lengyelország védelmi kiadásait. (MTI)

A brit korona várományosát Klaus Iohannis államfő
14.45 órakor a Cotroceni-palotában, majd Margit hercegnő, a román korona őre az Erzsébet-palotában
fogadja. A brit trónörökös ugyanakkor meglátogatja a
Romexpo kiállítási csarnokban az ukrajnai menekültek fogadására kialakított központot is. A walesi herceg 2011-ben, 2016-ban, 2017-ben és 2018-ban is
ellátogatott az Erzsébet-palotába. 1998 óta szinte
minden évben járt Romániában, ugyanakkor a román
királyi család is évente részt vesz nyilvános vagy hivatalos
látogatásokon
Nagy-Britanniában.
(Agerpres)

Kürtőst a kecskének!
(Folytatás az 1. oldalról)
a kérődzősoron, a kis tengerihalmok pár méterenként
követték egymást, de akkor néztünk csak igazán nagyot,
amikor megláttuk, hogy a medvék is kukoricát esznek!
Csökkent értelmű medvebocsként ekkor sejlett fel bennünk is, hogy e változatos étrendet valószínűleg nem a
gondozók állították össze, és valóban nem kellett sok
idő, hogy felfedezzük a Titokzatos Etetőt, aki éppen a
feketemedve-ketrecbe hajigálta a menüt: egy tagbaszakadt, egybenyakú, fennhéjázóan üres tekintetű, hangos
családapa, kezében egy jókora hasú, kukoricával félig
még teli lidles neccel szórta a mannát, miközben a
három ivadékának üvöltözött, hogy most menjenek oda,
mert most megy a medve is. Esztétikai élményként nem
feltétlenül meghatározható felesége pedig – akinek az
arcán a glettet valószínűleg csak a májusi hőség tartotta
egyben – közben szinte megbánóan mormolgatta, hogy
milyen kár, hogy nem hoztak kürtőst is, azt biztos jobban
szerették volna az állatok. Tényleg ezt mondta, becsszó.
Miután a látottak és hallottak által az agyunkban
okozott szoftvervihart lecsillapítottuk, és a maga helyére
tettük a hitetlenséget, a szörnyülködést, a röhögőgörcsöt
és a sajnálkozást, nyugtáztuk, hogy valóban a funkcionális analfabéták országában élünk, hiszen a kerítésen
öles betűkkel, több nyelven is ott áll, hogy az állatok
etetése tilos, és megbetegedésüket okozhatja, majd egy
távol-keleti hadsereg által fogva tartott Rambóként, kitörögető indulattal, de kényszeres távolságtartással
szemléltük, ahogyan a tiszteletreméltó család elslattyog
a vaddisznók irányába, és újra belenyugodtunk, hogy a
vigilante üzemmódnak sajnos már nincs helye a Nagy
Testvér bekamerázott világában. A legalja suttyóságnak
azonban van. Tudta ezt e huszonegyedik századi kukoricajancsi is: retinánkba égő diadalútját jelezte a megrökönyödött
tekintetek
sorozata,
kölykeinek
örömrivalgása, a porfelhő és a vadmalacok sivalkodó
kergetőzése a május délutáni törökbúzaeső alatt.
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Népszámlálás

Megkérdőjelezett inflációfék

Itt a vége, töltsd ki végre!
Már csak három napunk maradt a népszámlálás online kitöltésére és a beküldött
kérdőívek elfogadásának ellenőrzésére.
Az önkitöltés május 27-én, pénteken
zárul, aki eddig nem él ezzel a lehetőséggel, annak nyáron kell otthonában várnia
majd a számlálóbiztost.
A legfrissebb, május 22-i adatok szerint
az ország lakosságának jelentős része már
részt vett a népszámláláson, eddig majdnem 10 millió kérdőív érkezett be a Statisztikai Intézethez. A beküldött kérdőívek
száma ugyanakkor nem feleltethető meg a
részt vevő személyek számával, az űrlapok között lehetnek csak részben kitöltött,
érvénytelenített kérdőívek, beleszámítanak a másodlagos, lakatlan lakások adatlapjai, illetve a többszörös regisztrációk.
A Népszámlálás.ro számításai szerint a
romániai magyarok részvétele továbbra is
az országos átlag felett van, hétfőig mintegy 750 ezer „magyar kérdőív” került kitöltésre a megyék magyarságaránya
szerint becsülve – 315 ezret egyénileg, otthonról, további 435 ezret pedig az összeírópontokon regisztráltak.
A május 22-i adatok szerint a hét erdélyi, jelentős magyar lakossággal rendelkező megye közül mindegyik átlagon
felüli teljesítménnyel rendelkezik. A 42
megye rangsorában Hargita a második,
Kovászna a harmadik, Bihar a negyedik,
Kolozs az ötödik, Maros a hetedik, Szilágy a tizenegyedik és Szatmár a tizennegyedik.
„Első ránézésre magyar szempontból
jól néznek ki ezek az adatok. Azonban azt
is látnunk kell, hogy egyrészt nagyon
magas az érvénytelen, a Statisztikai Inté-

zet által nem elfogadott kérdőívek száma:
a beküldött kérdőívek 10–15%-át nem érvényesítik. Ez nagy kockázatot jelent.
Ezért hangsúlyozzuk, hogy a kérdőívek
validálásának az ellenőrzése ugyanolyan
fontos, mint maga a kitöltés, hiszen akiknek a kérdőívét nem érvényesítik, azoknak már csak három napig van
lehetőségük újból regisztrálni. Ha ezt nem
teszik meg, akkor nyáron a számlálóbiztossal kell újból kitölteniük a kérdőívet”
– hangsúlyozta Barna Gergő, a Népszámlálás.ro kampánykoordinátora.
A szociológus hozzátette: „Másrészt az
is látnunk kell, hogy az utolsó hajrában az
eddig kiharcolt előnyünket nem lesz könynyű megtartani. Az utolsó három nap kihívása számunkra, hogy a halogatókat
bátorítsuk, a kitöltésben segítségre szorulókat pedig támogassuk. Ezért továbbra is
arra biztatunk mindenkit, hogy kérdezze
körbe a barátokat, szomszédokat, és segítsen a kitöltésben, valamint a már beküldött
kérdőívek
érvényességének
ellenőrzésében!”
A
kérdőívek
validálását
a
dovrec.insse.ro oldalon tudjuk ellenőrizni.
Fontos, hogy mindenkit egyenként ellenőrizzünk: a kiskorú gyerekeket, a felnőtteket, az időseket vagy az ideiglenesen
külföldön tartózkodókat – mindazokat,
akik a háztartásunkhoz tartoznak.
Szükség esetén kérjünk segítséget a kitöltésben a nepszamlalas.ro oldalon vagy
a 0371-900-172-es telefonszámon. Akik
bizonytalanok az internetes válaszadásban, azok felkereshetik a települési összeírópontokat, ahol számlálóbiztos segít a
válaszadásban.

Romániában újabb 1,1 milliárd euró
értékű gazdasági és szociális intézkedéscsomagról állapodtak meg hétfőn
a kormánypártok.

gyorsítani az operatív programok és az országos helyreállítási terv forrásainak felhasználását, ennek érdekében havonta értékeli az
uniós pénzek lehívásának helyzetét.

A Szociáldemokrata Párt (PSD), a Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ)
alkotta nagykoalíció július elsejétől bevezetendő válságkezelő intézkedéseiről Facebook-oldalán közölt részleteket Kelemen
Hunor miniszterelnök-helyettes, az RMDSZ
elnöke.
A bukaresti kormánykoalíció tervei között
szerepel, hogy kilenc hónapos hitelmoratóriumot vezet be a banki hitelekre azoknak az
állampolgároknak és vállalkozásoknak, akik
és amelyek az elmúlt időszak válságai miatt
pénzügyi nehézségekkel küzdenek.
Július elsejétől béremeléseket terveznek a
közszférában: a közalkalmazottak egyelőre
a 25 százalékát kapják meg annak a béremelésnek, amely a korábban elfogadott, de
rendre elnapolt egységes bértörvény alapján
megilletné őket.
A koalíció egyszeri, 700 lejes támogatást
ígért azoknak a nyugdíjasoknak, akiknek a
havi járandósága nem éri el a 2000 lejt.
A kormánypártok ugyanakkor a költségvetési konszolidáció és az államháztartási hiányra vonatkozó kötelezettségvállalások
betartása érdekében legalább 10 százalékkal
akarják csökkenteni a költségvetési kiadásokat (ez alól kivételt képeznek a beruházások,
bérek, nyugdíjak és szociális támogatások),
létszámstopot vezetnek be a közszférában,
és 10 milliárd lejjel akarják növelni az általános konszolidált állami költségvetés bevételeit.
A bukaresti kormánykoalíció fel akarja

Bírálja az USR a kormány
intézkedéseit
Kínosnak és a valóságtól elrugaszkodottnak tartja a kormány által hétfő este bejelentett intézkedéseket a Mentsétek Meg
Romániát Szövetség (USR) ügyvivő elnöke.
Cătălin Drulă egy Facebook-bejegyzésben azt írta, miután hónapok óta követelik a
kabinettől a költségvetési hiány csökkentését
és a hitelfelvétel mérséklését az infláció
féken tartásáért, a kormány újabb „kiadásnövelő intézkedéseket” jelentett be.
„És cserébe kaptunk néhány üres ígéretet.
Hogy javítanak az adóbegyűjtésen. Hogy
felgyorsítják a helyreállítási terv megvalósítását, amelyikből most csúfot űznek. És ami
a legarcátlanabb: július elsejétől befagyasztják az állásokat. Vagyis az elmúlt 8 hónap alkalmazási őrületét követően még adnak
maguknak egy hónapot. Ez pontosan olyan,
hogy majd hétfőtől felhagyunk a dohányzással” – fogalmazott.
Az USR ügyvivő elnöke szerint a kormány figyelmen kívül hagyja a gazdasági
növekedés lassulására vonatkozó előrejelzéseket. Cătălin Drulă szemfényvesztésnek
tartja a költségvetési kiadások 10 százalékos
csökkentésére vonatkozó ígéretet is, mivel –
állítja – a kivételként megjelölt tételeket leszámítva csak a javakra és szolgáltatásokra
fordított kiadásokból lehetne lefaragni, ez
azonban a költségvetés elenyésző részét,
mintegy 13 százalékát teszi ki. (hírösszefoglaló)

Mi Putyin célja?

Szankciók, háború és újabb NATO-csatlakozási kérelmek
Nagy-Bodó Szilárd
Február 24-én kitört az orosz–ukrán háború. Bár folyamatosak voltak a béketárgyalások, a két fél mégsem tudott megállapodni.
Közben az Európai Unió folyamatosan hozza
az újabb és újabb szankciócsomagokat
Oroszország ellen, amellett, hogy a NATO
fegyverszállítmányokat küld Ukrajnába. A
háborúban azonban nemcsak a hadi stratégiát, hanem a valamikor elkövetkezendő
békét is meg kell szervezni. Az már egy komolyabb kérdés, hogy tűzszüneti megállapodás nélkül, a fegyverek ropogása közben
lehet-e egyáltalán békéről tárgyalni.
Vlagyimir Putyin terveiről és a háború kimeneteléről kérdeztük Feledy Botond politológust a DeepDive-on.
– Növelhetik a szankciók az Európai Unió

Feledy Botond

tekintélyét? Hiszen tudjuk, hogy katonai
szempontból nem vagyunk nagyhatalom, de
olyan gazdasági eszközökkel rendelkezünk,
amelyek a katonai nagyhatalmakat eltántoríthatják a katonai fenyegetéstől.
– Az Európai Unió tekintélyét az eredmények növelhetik. Amennyiben a gazdasági
szankciók sikeresek lesznek, és bekövetkeznek a pozitív eredmények – amelyeket nem
feltétlenül a szankciók váltanak ki –, akkor
mindenképpen növekszik az EU tekintélye.
Más esetben viszont hiába omlik össze az
orosz gazdaság, vagy veszít két számjegyű
százalékot a GDP-jéből 2023-ban, hogyha az
ukrán konfliktus és az agresszió folytatódik,
az mindenképpen rombolni fogja a tekintélyt.
A jelenlegi helyzetben az a probléma, hogy a
szankciók, mint közvetlen eszköz nem a
harcmezőre hatnak. Bár ilyen mennyiségű és
mértékű szankciót még nem látott a világ,

Forrás: DeepDive

mégis azt látjuk, hogy a Putyin-féle harci gépezet működését nem akasztotta meg. A harctéri teljesítményt ettől függetlenül számos
tényező befolyásolja, mint például az orosz
hadsereg fegyverellátása. Az unió még meszsze nem tart ott, hogy győzelmet hirdethessen. Továbbá a szankciók körül is vannak
viták, hiszen a hatodik csomag az olajembargó miatt nem tudott az Európai Bizottság
által javasolt formájában átmenni.
– Mikor nevezheti az Európai Unió sikeresnek a szankciókat?
– A nemzetközi jog értelmében elég világos a standard, viszont az a szinte lehetetlen
kategória. A G7-ek, az Európai Unió és a
NATO is arról beszél, hogy az ukrán szuverenitás helyreállítása az, ami a szankciós rezsim kivezetését lehetővé tenné. Magyarul ez
az orosz erők teljes visszaverése lenne. Hozzátenném, hogy 2014-ben indultak el a
szankciók, amikor több mint 2000 megtorló
intézkedést hozott a nyugati világ. Ezek
akkor lennének visszavonhatók, hogyha a
Krím félsziget is ismét ukrán kézbe kerülne.
Ennek a geopolitikai realitása alacsony, legalábbis a mai tudásunk szerint. Véleményem
szerint nem a szankciók visszavonása lesz a
helyes lépés. Ha a Putyin és az egykori KGBelit által vezetett Oroszországot sikerülne elrettenteni a további agressziótól, akkor azt
már sikerként lehetne elkönyvelni. Jelenleg
ezt kell céloznia az intézkedéseknek, a szankcióknak, a titkosszolgálati hadműveleteknek,
valamint a katonai segítségnyújtásnak is.
– Liddell Hart angol hadtudós írja, hogy a
politikai stratégiának nemcsak a háborút,
hanem az elkövetkező békét is meg kell terveznie. A béketárgyalások megrekedtek, de
most ismét úgy tűnik, egyre nagyobb az igény
a párbeszédre. A háború kirobbanása óta először egyeztetett egymással az orosz és az
amerikai vezérkari főnök, Kína pedig arra
szólította fel a NATO-t és az Európai Uniót,
hogy kezdjen átfogó egyeztetéseket Oroszor-

szággal. Tűzszünet nélkül lehet tárgyalni a
békéről?
– Valószínűleg nem lehet túl sok reményt
fűzni egy olyan béketárgyaláshoz, amikor a
felek még a tűzszüneti megállapodást sem
írták alá. Éppen ellenkezőleg, mindkét fél
úgy gondolja, hogy az az egy-két hónap, amit
ő belát a jelenlegi tervezésnél, az ő pozícióját
erősítheti egy jövőbeli tárgyaláson. Tehát a
tárgyaláshoz kell két fél, a támadónak kellően
ki kell fáradnia, és valamelyest bevethető kell
legyen a védő. Ez a helyzet eredményezi a
tárgyalási pillanatot. Ez a momentum jelenleg
még nincs a horizonton, sem a tűzszünet, sem
a béke esetében.
– Mit akarhat Vlagyimir Putyin? Amikor kitört a háború, azt mondta, hogy nem szeretne
orosz–NATO határt, ehhez képest most a finnek kérvényezték a belépést, ami egy 1900 kilométer hosszú határszakaszt fog szülni.
– Nem biztos, hogy Putyin céljai változatlanok, sőt véleményem szerint beszélhetünk
egy olyan hipotézisről, ami mozgékony célokat feltételez. Minden bizonnyal már ő is belátta, hogy az a cél, amivel elkezdte ezt a
műveletet, már nem valós. Idővel pedig látni
fogja, hogy ebben a hihetetlenül sok változóval működő háborúban hogyan alakulnak az
ő célkitűzései. Nyilván a saját értelmezési
szűrőjén keresztül fogja nézni, és annak értelmében fogja alakítani a taktikát. Az oroszok elmondták, hogy mely területeket
akarják megszerezni. Ennek értelmében az a
céljuk, hogy teljesen elvágják az ukrán katonai ellátást a tenger irányából. A Putyin által
nácitalanításnak nevezett folyamat lényegében népirtással történik. Azt elérni, hogy Ukrajna
gazdaságilag
évtizedekre
megsemmisüljön, és az ukrán lakosság ne
akarjon visszatérni, nem egy lehetetlen cél
Vlagyimir Putyin számára. Ezen még akkor
is tud dolgozni, hogyha a fegyverszállítások
nem állnak le, és a nyugati világ a nehéz tél
alatt is kitart Ukrajna mellett.
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Művelődési központot avattak Kelementelkén
(Folytatás az 1. oldalról)
polgármester szerint a középületek
a település tükrei: tükrözik a múltat,
a jelent, de a jövőt is megmutatják.
Az elmúlt másfél évtizedben a falunak nem volt kultúrotthona, a közösségi pillanatokban egy egyházi
teremben, úgynevezett közösségi
házban találkozhattak, ahol már 6070 személy jelenléte is kényelmetlen volt. Most megvalósulhatott a
régi álom, és az épület 19 méter
magas tornya az égre néz, a Mindenhatóra, aki megadta, hogy a településnek ilyen középülete legyen.
„Az épület kész, de a munka nem
állhat meg, nem dőlhetünk hátra” –
jelentette ki az elöljáró, hiszen be
kell fejezni az elkezdett infrastrukturális beruházásokat, és még egy
sportbázisra is igény volna.
A projekt megálmodásától a kivitelezésig támogatója volt a polgármesternek a község korábbi
jegyzője, Császár Károly szenátor,
aki felszólalásában elmondta: bár
fél éve volt egy műszaki átadás,
mégis a mostani az igazi – és egyben meg is cáfolta azokat az állításokat, melyek szerint minden

fejlesztés csak a községközpontba
tömörülne. „A neheze csak ezután
jön, be kell tölteni programokkal
ezeket a termeket, mert csak ettől
lüktethet az épület szíve” – figyelmeztetett a szenátor.
Székely Attila református lelkész
a kultúra és hit összefonódását taglalta, és kiemelte: Kelementelke
számára egy vágy vált valóra: az
igényt meghallotta a község elöljárósága, a lelkekben kirajzolódott a
terv, amely belesimult Isten akaratába, így most a falunak is van művelődési otthona. Ez a megvalósítás
a bátorságról, az áldozathozatalról,
sok álmatlan éjszakáról, de a közös
gondolkodásról is tanúskodik, mert
egymásra figyelve, egymást segítve
megtapasztalható Isten áldása. Ahol
nincs kultúra és hit, ott megszűnik
az élet, de ez az épület közösséget
és értéket teremt – hangsúlyozta.

Kultúra nélkül nincs nemzet

A lelkész szavait mintha igazolni
akarta volna az ünnepi köszöntők A 250 férőhelyes nézőtér szűknek bizonyult az avatáson
után mintegy másfél órás néptánc- tánccsoportnak a fellépését követő tetni. A nyárádszeredai Bekecs népműsor: a falu gyerekeinek és a gyu- lelkesedés megmutatta: valóban ér- táncszínház felnőtt és utánpótláslakutai
Szivárvány
nép- demes volt a kultúra házába fek- táncosainak néptáncműsora csak
hab volt az ünnepi tortán, és mutatta, merre kell haladnia a községben lelkes pedagógusok és
oktatók által vezetett táncmozgalomnak.
Az ünnepi műsort követően
Varga József polgármester lapunknak elmondta: 2015-ben
nyílt meg a lehetőség egy művelődési központ építésére az Országos Beruházási Társaság
révén, a tervezés, engedélyezés,
a „papírmunka” viszont négy
évig tartott, majd közel három
év alatt megépült az 1700 négyzetméteres használható felülettel
rendelkező kétszintes épület,
amelynek földszintjén tágas előtér, 250 férőhelyes nézőtér és
többfunkciós helyiség áll, öltözők, mosdók; ezenkívül lesz információs iroda és kézműves
termékek eladására alkalmas helyiség is, az emeleten van konferenciaterem,
csendes
tevékenységre és gyermekfogMásfél órás néptáncműsor igazolta: szükség van erre az épületre
Fotó: Gligor Róbert László lalkoztatásokra alkalmas ter-

L

ipics igazi túlélő volt. Egy légtornász elszántságával lendült át már
fogszabályzós kiskamaszként minden csalódáson, elutasításon, „nem kérünk
belőled”-gesztuson. Ő mindenkiből kért,
azokból is, akik a legnyíltabban fejezték ki
megvetésüket. Leperegtek róla a sértő gesztusok, olyan hűségesen igyekezett az osztálytársai kedvében járni, mintha vak lenne,
vagy süket, esetleg értelmi képességeiben
korlátozott. Ezért is hívták Lipicsnek a többiek – hiszen, ha valaki megtűrte a közelében, ahhoz szó szerint „odaragadt”.
– Amikor édesapám értem jött tanítás
után, biztos, hogy akadt valaki, aki odaszólt
nekem, hogy megjött a nagytatám – kezdte
történetét a negyven év körüli nő, akinek
igazi nevét kérésére nem fedem fel. – Hiába
mondogattam a többieknek, hogy idős szülők
is vannak a világon, és hogy ők is tudnak épp
olyan normálisak, sőt vagányak lenni, mint
a náluk húsz évvel fiatalabbak. Igaz, az én
esetemben ez némi túlzásnak számított, apukámék ugyanis mintha egy irreális, párnákkal bélelt világból szabadultak volna. Még
hetedikes koromban sem tudtam lebeszélni
őket arról, hogy valamelyikük – többnyire
apám – órák után ott várjon rám a tanintézet
előtt. Igaz, hogy ötödiktől délután jártunk iskolába, és ősszel meg télen egészen besötétedett, mire hazaindultunk, mégis oktalannak
és fullasztónak éreztem ezt a nagy féltést. A

Lélekragasztó
rám erőltetett öltözködési stílusról nem is beszélve. Édesanyám kötötte, horgolta nekem
nyakra-főre a színes, állat- és virágmintás
blúzokat, pulóvereket, a nyolcadik osztályos
búcsúztatóra pedig egy térdig érő, kék szövetruhával lepett meg, amit csak azért vettem
fel a nagy napra, mert nem akartam őt megbántani. A szüleim valahogy mindig kicsikarták belőlem az együttérző engedelmességet,
kiabálás, fenyegetőzés
nélkül uralkodtak fölöttem, a halk szomorúság eszközeivel.
– Középiskolás korodban sem változott a
helyzet? – kérdeztem.
– A lázadás ideje számomra még messze
volt. Ebben bizonyára az is szerepet játszott,
hogy a gimiben sok általános iskolás diáktársaimmal kerültem egy osztályba, és ők továbbra sem tartották sokra a társaságomat.
Az újak között azonban akadt egy lány, akivel összebarátkoztunk. Ugyanolyan elesett,
önbizalomhiányos tinédzser volt, mint én, kicsit mintha egymás tükörképei lettünk volna.
Egy autóbalesetben hunytak el a szülei még
kiskorában, az édesapja testvére nevelte.
Gyakran meghívott hozzájuk a kicsi egyszobás, összkomfortos házba, amelyhez tágas
udvar is tartozott. Remekül éreztem ott

magam mindig, még a nagybácsi jelenléte
sem feszélyezett. Mi több, lassan rá kellett
jönnöm, hogy ennek az őszülő, borostás férfinak a közelsége külön ajándék a számomra.
Nagy tudású ember volt, rendkívül olvasott,
ugyanakkor vicces, laza. Ha egyetemet
végez, biztosan sokra vitte volna. Szívesen
mesélt nekünk szépirodalomról, filmélményekről, a világtörténelem kulisszatitkairól.
Az ő hatására döntöttem úgy, hogy érettségi
után bölcsészeten folytatom a tanulást. Megkértem, hogy segítsen a felkészülésben, és ő
tétovázás nélkül beleegyezett. Akkoriban már
kimondottan érte jártam abba a házba, sokszor olyankor is, amikor a barátnőm nem
volt otthon. Furcsa, ellentmondásokkal teli
időszak volt ez az életemben, rengeteget tépelődtem, amíg egy közös tanulás alkalmával, nem sokkal a 18. születésnapom után ki
nem buktak belőlem az érzelmek. Arra számítottam, hogy vendéglátóm azonnal hazaküld, de nem ez történt. Odavont az ölébe, és
miközben a hajamat simogatta, bevallotta,
hogy ő is ugyanúgy érez. Ami azután következett, az csak villanásokban maradt meg a
tudatomban. Levegőt is alig kaptam az egész
lényemet átjáró boldogságtól, legszíveseb-

mek, továbbá könyvtár és múzeum
is helyet kaphat itt. Az épület teljes
közüzemi infrastruktúrájának biztosítása, a 66 ár nagyságú udvar térrendezése, a kerítés és parkolók
megépítése nem kis terhet rótt a
gyulakutai önkormányzatra. Az
épület összesen 400 személy befogadására alkalmas, de az avatóünnepségen legkevesebb 450 fő volt
jelen. A teljes beruházás meghaladja az 1,1 millió eurót – részletezte
az
elöljáró,
egyúttal
megköszönve a lakosság türelmét
és bizalmát.

Avatások sora
A húsz beruházás – amelyre
2016-ban támogatást nyertek –
mind folyamatban van, vagy éppen
zárul a községben, és a számos infrastrukturális építkezés mellett a
művelődési otthonok sem szorultak
háttérbe: két hete Havadtőn, egy
hete Gyulakután avatták a felújított
épületeket, s a mostani eseményt
követően júniusban felavatják a kibővített és felújított bordosi művelődési otthont is. Mindenik európai
finanszírozásból újult meg – tudtuk
meg Varga Józseftől.

ben szétkiabáltam volna a világba, de természetesen magamba kellett zárnom. Sok titkos
találkozás követte az első együttlétet, közben
egyre inkább magamra találtam. A sikertelen
felvételi vizsga sem vette el a lendületemet,
pedig a kedvesem azután kezdett eltávolodni
tőlem. Talán személyes kudarcként élte meg
a vonal alatti helyezésemet, de még azon az
őszön értésemre adta, hogy nem szeretné
folytatni a kapcsolatot. Különösebb magyarázat nélkül tette ki a szűrömet, csak annyit
jegyzett meg, hogy egyikünk épülését sem
szolgálja ez a viszony. Nem tudom, hogy a
harminc évnél nagyobb korkülönbségre vagy
egyébre utalt-e, de talán ez nem is fontos.
– Hogy viselted a szakítást?
– Egy hétig voltam csak magam alatt. Azt
hiszem, az addigi életem minden sérelmét kisírtam magamból azokban a napokban.
Aztán megráztam magam, munkát vállaltam
egy kisboltban, a szabad óráimban pedig
újra nekirugaszkodtam a tanulásnak. A következő évben negyediknek jutottam be a kolozsvári egyetem bölcsészkarára. Nem
dicsekedtem el az eredménnyel egykori „korrepetitoromnak” és a barátnőmnek sem, akivel közben teljesen elhidegültünk egymástól.
Amikor múltbeli történéseimet számba veszem, egyedül ezt sajnálom. De tudom, hogy
ennek is így kellett történnie ahhoz, hogy
megértsem, tükörképek nélkül, önmagamban
is értékes vagyok.
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Erdélyi magyar szociális szolgáltatók fóruma

A munka, amit végeznek, nem látványos, de létfontosságú
Első alkalommal szervezték
meg a szociális szolgáltatásokat nyújtó magyar civil szervezetek
erdélyi
fórumát
pénteken Marosvásárhelyen,
a Gecse Dániel Református
Orvosi és Egészségügyi Szakkollégiumban.
Célja
a
tapasztalatcsere,
egymás
megismerése és nem utolsósorban egy, az érintettek
munkáját segítő információs
hálózat kiépítése volt. A Csép
Éva Andrea parlamenti képviselő által kezdeményezett
eseményen zömében a három
székelyföldi megyéből mintegy 60 szociális szolgáltató
vett részt, akik a tevékenységük ismertetése mellett számos olyan hiányosságra is
rávilágítottak, amelyek igencsak nehezítik a mindennapi
munkájukat.

Menyhárt Borbála
Csép Éva Andrea Maros megyei
parlamenti képviselő hangsúlyozta:
a munkájában rendkívül fontos az a
szakmai segítség, amit a szociális
szféra különböző területein dolgozó
szakemberektől kap. Hiszen ők
azok, akik olyan dolgokra, hiányosságokra hívják fel a figyelmét, amelyeket nem lehet, nem szabad
figyelmen kívül hagyni az őket
érintő törvények meghozatalakor.
Erre van szükség ahhoz, hogy a Bukarestben napvilágot látó törvények, döntések valós megoldásokat
kínáljanak azokra a hiányosságokra, problémákra, amelyekkel az
érintettek a mindennapokban szembesülnek.
A pénteki fórum célja is az volt,
hogy a szociális téren tevékenykedő
civil szervezetek találkozzanak,
megismerjék egymás tevékenységét, és elmondhassák, melyek azok
a gondok, amelyekkel nap mint nap
szembesülnek és amelyek nehezítik
a munkájukat. Ugyanakkor megfogalmazódott, hogy szükség van egy
szociális hálóra, ahol közösen,
gyorsan és hatékonyan tudnak kommunikálni azért, hogy segítsék egymás munkáját, és kiegészítsék
egymás tevékenységét.
Székely István, az RMDSZ társadalomszervezésért felelős ügyvezető alelnöke elismerően szólt a
szociális téren dolgozó civil szervezetek munkájáról, hiszen az egészségügyi dolgozókhoz hasonlóan, a
járványhelyzet közepette, a legnehezebb időszakokban is tették a dolgukat, a munkát ugyanis, amit a
legtöbbjük végez, nem lehet az on-

Fotók: Nagy Tibor

line térbe költöztetni. A találkozón
részt vett Makkai Péter, a Munkaügyi és Szociális Védelmi Minisztérium államtitkára is, aki
rámutatott, paradigmaváltásra van
szükség a szociális téren, a pénzbeli
támogatások mellett fokozottabb
hangsúlyt kell fektetni a szolgáltatásokra, amelyek segítenek a rászorulóknak az önállósodásban, a
talpra állásban, abban, hogy ne kerüljenek kiszolgáltatott helyzetbe.

Csekély állami finanszírozás
A pénteki fórumon jelen voltak a
Maros, Hargita és Kovászna megyei gyermekvédelmi igazgatóságok,
valamint
az
ezek
alárendeltségébe tartozó néhány ellátóközpont vezetői is, azonban
többségben a magánszféra képviseltette magát.
A szociális szolgáltatásokat
nyújtó magánszféra nehézkes és
csekély finanszírozását nehezményezte a fórumon részt vevő civil
szervezetek többsége. Sajnos Romániában a magán szociális szolgáltatók jóval kevesebb állami
támogatásban részesülnek, mint az
ugyanazt a munkát végző állami intézmények, holott az esetek nagy
részében a magánszféra által nyújtott szolgáltatások színvonala meszsze magasabb.
Az utóbbi években növekedett
ugyan az államtól érkező finanszírozás, azonban még mindig messze
elmarad attól, ami a működéshez
szükséges lenne. Az öt megyében

több mint hatszáz munkatársat foglalkoztató és több mint 8 ezer ellátottról gondoskodó Gyulafehérvári
Caritas ágazati igazgatója, Ludescher László rámutatott: a bevételi
forrásaik alig 35-40 százalékát teszi
ki az állami támogatás, a többit különféle pályázatokból, az ellátottak
hozzájárulásából próbálják nehézkesen előteremteni azért, hogy eleget tudjanak tenni az
igényeknek.
Szakács Zsuzsánna, a Szent
Balázs Alapítvány ügyvezetője rámutatott, a különböző
projektek által próbálnak
fennmaradni és végezni a
munkájukat, viszont vannak
olyan költségek, például az
iroda fenntartásával járó kiadások, amelyeknek a fedezésére
nincsen
lehetőség
pályázni. Takács Tünde, a marosvásárhelyi Dorcas gyermekotthon
vezetője
ugyancsak az állami támogatás hiányosságait tette szóvá,
mint mondta, közbeszerzési
pályázatokból
próbálnak
fennmaradni, viszont ez a kiadásaiknak a töredékét fedezi
csak, így – főként az utóbbi időben
– jelentős anyagi nehézségekkel
küszködnek. Az idős- és gyermekotthont működtető, valamint évekig
utcagyerek-missziót is végző Lazarenum Alapítvány képviselője,
Adorján István szóvá tette, hogy a
kiadásaik nagy részét külföldi adományokból tudták fedezni, azonban

az utóbbi időben ez jelentősen megcsappant, a gondozásukban lévő
gyerekekről pedig ilyen körülmények között is gondoskodni kell.
Ugyanakkor felvetődött, hogy a tetemes mennyiségű papírmunka, ami
a civil szervezetekre hárul, elvonja
az erőforrásokat a konkrét segítő
feladatok ellátásától, főként a kisebbek esetében, ahol csupán néhány

munkatársra számíthatnak. Az is
szóba került, hogy jó lenne, ha a pályázati lehetőségekről gyorsabban
és könnyebben tudomást szerezhetnének a civil szervezetek, és az is,
hogy a standardok, amelyeknek
meg kell feleljenek, EU-s szintű elvárások, és nem a romániai valósághoz igazodnak.

Nem látványos munka,
de óriási szükség van rá
A találkozó végén Csép Éva
Andrea kifejtette: a munka, amit
szociális téren végeznek, talán nem
annyira látványos, mint egy aszfaltozás vagy egy iskolaépítés, viszont
rendkívül fontos, ugyanis az emberek mindennapi problémáiban
próbálnak segítséget nyújtani, megoldásokat keresni, így a továbbiakban is arra bíztatta a civil
szervezeteket, jelezzék neki a problémákat, amelyekkel ők, illetve az
ellátottaik szembesülnek a mindennapokban, és amelyekben törvényhozóként segítséget nyújthat nekik.
Mint mondta, az RMDSZ számára prioritást jelentenek a szociális kérdések, többek között a
prevenció és a korai fejlesztés szükségessége is, így a családpolitikai
intézkedéscsomag keretében próbálnak kialakítani egy átfogó védőnői hálózatot, hogy legyen egy

képzett szakember, aki elmegy a
családokhoz, támogatja őket, és a
gyermek esetleges fejlődési rendellenességeit időben észreveszi.
Annak kapcsán, hogy a logopédusok és a pszichológusok kevesen
vannak és túlterheltek, rámutatott:
az RMDSZ módosítani próbál az
oktatási törvényen, amelyben ezer
gyerek jut egy pszichológusra, egy
logopédusra pedig hatszáz, köztük
az óvodáskorúak, akiket iskolakezdés előtt fel is kell mérnie a szakembernek. Ilyen körülmények
között felmerül a kérdés, hogy
mikor jut idő terápiára, hiszen rengeteg a beszédhibás gyerek. A képviselő megjegyezte, a fent említett
számok a módszertanban szerepelnek, és ezt törvénnyel a parlamentnek nem áll módjában módosítani,
ez kizárólag miniszteri rendelettel
lehetséges.
– Azon dolgozunk, hogy csökkentsük ezeket a számokat, a szakembereket tehermentesítsük azért,
hogy hatékonyan tudják végezni a
munkájukat – tette hozzá. Ugyanakkor gondot jelent, hogy nincs elég
magyar logopédus, így előfordul,
hogy csak román anyanyelvű szakember jut el a magyar kisgyerekekhez, illetve gyakori, hogy a kisebb
településekre nem is jutnak el a logopédusok, pszichológusok.
A parlamenti képviselő arra is rávilágított, hogy amióta megnőtt a
gyerekpénz összege, és 600 lej jár a
2 éven aluli gyerekeknek, azóta

egyre kevesebben kerülnek állami
gondozásba. Jellemzővé vált
ugyanis, hogy a szülők, akiknek a
gyerekét különböző okok miatt ki
kellene emelni a családból, mindent
megtesznek azért, hogy velük maradjon. Emiatt volt az RMDSZ álláspontja az, hogy egy minimális
összeget kellene adni minden gyereknek, a többit pedig olyan szolgáltatásokra fordítani, mint például
bölcsődetámogatás, óvodai étkeztetés, vagy táboroztatási támogatás a
nagyobbaknak. Viszont sajnos a
kormányzati partnereik a pénzbeli
támogatás mellett tették le a voksukat.
A képviselő kitért arra is, hogy
óriási szükség lenne úgynevezett
respiro központokra, hogy a fogyatékkal élők gondozói, családtagjai
néha felszusszanhassanak. Az érintettek sajnos jól tudják, mekkora nehézséget jelentett az elmúlt két
évben, amikor nem működtek a
nappali terápiás központok. A járványügyi korlátozások közepette
kétségbeesetten jelezték a szülők,
hogy a gyereküknek napi rendszerességgel vagy legalább hetente kétszer-háromszor terápiára van
szüksége, mert egyébként nem bírnak vele – világított rá a szociális
téren megoldásra váró problémák
egy részére a képviselő.
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Befejezdött az 1. liga – és mégsem
Bálint Zsombor
A labdarúgó 1. ligában a felsház
utolsó fordulójának mérkzéseivel
fejezdött be az idény, miután az alsóházra már egy hete lakat került.
Ellentétben azonban az alsóházzal,
amelyben még volt tétje az utolsó
játéknapnak, itt csak a rend kedvéért kellett lejátszani a találkozókat,
hiszen már korábban eldlt, hogy a
Kolozsvári CFR 1907 a bajnok, a
FCSB játszhat az Európa-konferencialigában, a CSU Craiova pedig
osztályozón indulhat ezért a jogért.
Éppen az az osztályozó, illetve a
kiesés/bennmaradásért rendezett
párharcok miatt állíthatjuk, hogy
mégsem fejezdött be teljesen az
idény, három meccs a hétvégére is
maradt.
Az alsóházban elért eredményeivel a Sepsi OSK-nak is joga lett
volna részt venni az osztályozón,
azonban a kupagyzelemmel ez
okafogyottá vált, így az osztályozó
els körét már nem is rendezték
meg, az alsóházban második helyen

végzett Botosáni FC-nek csak Craiova ellen kell játszania.
Meglepen
alakultak
a
kiesés/bennmaradási osztályozók
is, az els menetet a 2. ligából érkez csapatok nyerték.
A Sepsi OSK csütörtöktl vakáción van, és már a keret megújulásáról beszélt Diószegi László
klubtulajdonos. Két érkezés biztos:
a Voluntari-tól Ion Gheorghe érkezik, aki emiatt nem is játszott a kupadöntben. A megszn Medgyesi
Gaz Metantól Francisco Junior költözik Sepsiszentgyörgyre. Diószegi
arról is szólt, hogy visszahoznák
Dél-Afrikából Šafrankót, aki 700
ezer euróért igazolt oda a múlt nyáron. A szlovák csatár is jönne, de
2026-ig szerzdés köti a dél-afrikai
klubjához. Diószegi azonban vélheten többet tud, ha már a nevet nyilvánosan megemlítette. Azt is
közölte, hogy két fontos játékos,
tef nescu és P un, akiknek lejárt
volna a szerzdésük, hosszabbított.
Ami a távozókat illeti, róluk nem
esett szó, de Luckassennek és Ispas-
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Az utolsó meccs

nak lejár a kölcsönszerzdése, így
biztosan nem maradnak, továbbá
valószín, hogy Tincu se folytatja a
klubnál, mint ahogy Aganovi is
arra engedett következtetni a kupadönt utáni tévés interjújában, hogy
szívesen országot váltana.
Sok id a pihenésre nincs, kéthárom hét után kezddhet a felké-

A Voluntari gyzelmével zárult a labdarúgó 1. liga felsházi rájátszásának 10. fordulója, és ezzel a bajnokság maga is. A Románia-kupa döntjében a Sepsi OSK-val szemben alulmaradt ilfovi együttes 1-0-ra
nyert a CFC Arge ellen. A gyzelmet jelent találatot Ra szerezte az
1. percben.
szülés, hiszen július 9-én tzték msorra a Kolozsvári CFR 1907 elleni
szuperkupa-döntt, egy héttel késbb kezddik az 1. liga új idénye,

az Európa-konferencialiga 2. selejtezkörét pedig, amikor a Sepsi
OSK is bekapcsolódik, július 21-én,
illetve 28-án rendezik.

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

10
10
10
10
10
10

6
8
7
3
2
1

1
1
0
2
2
0

3
1
3
5
6
9

18-9
24-7
22-9
9-14
5-16
3-26

57
56
48
35
32
27
Ünnepel a sepsiszentgyörgyi lelátó, nagy sikerrel zárult csapatuk számára az idény

Visszavághat a kupadöntben
elszenvedett vereségért az U-BT
Ha a negyeddöntkben két sorozatban is dönt mérkzésre volt
szükség a kosárlabda Nemzeti Ligában, mindkét eldönt sorozat a minimális számú mérkzés alatt ért
véget. Míg azonban a Kolozsvári UBT esetében számíthattunk arra,
hogy háromból háromszor múlja
felül Piteti-et, a másik ágon sokkal
nagyobb küzdelmet vártunk, különösen hogy Nagyvárad az utolsó
fordulóban „ellopta” a pályaelnyt
Voluntari-tól. Utóbbi csapat azonban kétszer is nyert Nagyváradon,
érdekes módon hajszálra azonos
eredménnyel (74-66), bár másként
alakuló hajrával, azután pedig hazai
környezetben zárta le a sorozatot.
A döntt tehát ugyanaz a két csapat vívja, amely a kupadöntben is
találkozott, akkor Voluntari meglepetésre elhódította a serleget. Most
azonban egy gyzelem nem lesz
elég, hiszen a sorozat három sikerig
tart. Ráadásul a Bajnokok Ligája negyeddöntse a pályaelnyt is élvezi.
Az els két meccset Kolozsváron
játsszák, csütörtökön és szombaton.
Nagyvárad legfeljebb a bronzéremmel vigasztalódhat, ha a kisdöntben (két gyzelemig tartó sorozat)
nyer a CFC Arge ellen.

Fotó: a Sepsi OSK közösségi oldala

Módosították a Románia-kupa formátumát
A Hypercube cég javaslatának megfelelen módosították a labdarúgó-Romániakupa formátumát a 2022/2023-as kiírással
kezdden (ugyanez a cég javasolta korábban a felsház-alsóház rájátszással rendezett
bajnokság formátumát is). A változtatást
azért tartották szükségesnek, hogy növeljék
a nézk érdekldését, azonban az elfogadott
változat igencsak felemás. Hogy mást ne
mondjunk, szélsséges esetben úgy is kieshet egy csapat, hogy minden mérkzését
megnyeri...
Több részlet még ismeretlen, azonban az
alábbiakat már tudni lehet: a megyei szakaszok gyzteseit hét régióba sorolják, hat-hat
csapattal. A Közép régióhoz Maros megye
mellett Fehér, Szeben, Brassó, Kovászna és
Hargita tartozik. A hat csapatot kétfelé osztják, és a csoportgyztesek döntt játszanak.
Amelyik csapat azt megnyeri, az szerzi meg
a jogot a további szereplésre, így a sorozat
els országos fordulójában már csak a hét
megyei gyztes vehet részt.

A következ három kört a hagyományos
formátumban rendezik, majd a play-off kör
következik, amelyben az eddig eljutott 24
csapat, valamint nyolc 1. ligás csapat vesz
részt. Innen 16 csapat jut a csoportkörbe,
ahol a nyolc legjobb 1. ligás csapat várja
ket. És itt jön a furcsaság: négy hatos csoportot alakítanak ki, de nem körmérkzéses
formában játszanak (ezt a méltánytalan rendszert az UEFA is bevezetni készül), hanem
csak három-három meccset az eredeti három
értékcsoport egy-egy tagjával, és az els
kett jut tovább. Más szóval, ha van három
csapat, amelyeknek egyaránt két gyzelmük
van (ez simán elképzelhet, tekintve a kupában rendszerint kialakuló erviszonyokat),
egyikük úgy esik majd ki, hogy minden
meccsét megnyerte.
A nyolc továbbjutó aztán negyeddöntt,
eldöntt és döntt vív, egyetlen menetben.
Hogy melyikük pályáján, vagy esetleg semleges helyszínen, arról még nincs információ. (B. Zs.)

Kovács István vezeti
az Európa-konferencialiga els döntjét
Fotó: a kolozsvári klub közösségi oldala

Eredményjelz
Kosárlabda Nemzeti Liga, eldönt (három gyzelemig tartó sorozatok): Kolozsvári
U-BT – Campionii FC Arge Piteti 113:68, Nagyváradi CSM – CSO Voluntari 66:74;
CFC Arge Piteti – Kolozsvári U-BT 72:101 (0-3), CSO Voluntari – Nagyváradi CSM
85:79 (3-0).
Euroliga, négyes dönt (Belgrád): dönt: Efes Istanbul (török) – Real Madrid (spanyol) 58:57 (14-15, 15-19, 11-8, 18-15); a 3. helyért: Barcelona (spanyol) – Olimpiakosz (görög) 84-74 (20-18, 25-20, 17-18, 22-18).

Hangáék nagy csatában kikaptak az Euroliga-fináléban
A címvéd török Efes Istanbul 58:57-re legyzte a Hanga Ádámmal felálló Real
Madridot a kosárlabda-Euroliga belgrádi döntjében. Két szoros negyedet követen
még a Madrid vezetett öt ponttal, ám a folytatásban sokkal hatékonyabban védekezett
a török gárda, így végül drámai csatában megvédte a címét.
A 33 éves magyar játékos a kezdötös tagja volt. Majdnem 23 és fél percet játszott,
egy duplát és egy triplát dobott a gyrbe, azaz öt ponttal zárt. Ezenkívül begyjtött
három lepattanót, kiosztott egy gólpasszt, egy labdát lopott, és volt egy blokkja is.
Hanga lehetett volna az els magyar kosaras, aki a férfi-Euroligában diadalmaskodik.

A nagykárolyi Kovács István vezeti a labdarúgó-Európa-konferencialiga ma esti döntjét, amelyben az AS Roma és a Feyenoord
méri össze erejét. A találkozót a tiranai Kombëtare Arenában rendezik.
Kovács István 2010 óta nemzetközi játékvezet, és ez lesz az els nemzetközi kupadöntje pályafutása során. A nagykárolyi
születés sportember 10 mérkzést vezetett
ebben az idényben – idézte fel az NSO. Legutóbb a Manchester City – Real Madrid Bajnokok Ligája-eldönt els találkozóján
mködött közre, amelyet követen a nemzetközi közvélemény egyönteten dicsérte teljesítményét,
s az sem volt földtl elrugaszkodott gondolat, hogy a
Bajnokok Ligája döntjét is
 kapja.
Kovács István román-magyar ketts állampolgár, aki
a Román Labdarúgó-szövetséget képviseli a FIFA játékvezeti keretében, és a
napokban nevesítették az év
végi katari világbajnokság
bírói keretének tagjaként is.

Magyarként legutóbb Kassai Viktor vezetett európai kupadöntt: a két éve visszavonult játékvezet a 2011-es Bajnokok Ligája
döntjében dirigálta a Barcelona – Manchester United (3-1) összecsapást.
Az AS Roma és a Feyenoord eddig mindössze kétszer találkozott: az Európa-liga
2014/2015-ös kiírásában, Hollandiában 2-1re nyert az olasz csapat, a visszavágó 1-1-re
zárult, így az AS Roma jutott tovább az
egyenes kieséses szakasz els körébl.
A mérkzés ma este 10 órakor kezddik,
a Pro Arena televízió élben közvetíti.

Fotó: az Európa-konferencialiga közösségi oldala
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Érvénytelenné válnak a lejárt
rokkantsági igazolványok

Kérelmezni kell
a megújítást

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

A Maros megyei állásbörzén

Tizenöt személyt alkalmaztak

A Maros Megyei Munkaerőfoglalkoztatási Ügynökség
május 20-án általános állásbörzét szervezett Maros megyében a helyi ügynökségek
és fiókegységek székhelyén.
Több mint ezer állásajánlat
közül választhattak az érdeklődők, a helyszínen tizenöt
személyt alkalmaztak.

köt, humánerőforrás-felügyelőt,
marketingtanácsadót, minőségügyi
mérnököt, környezetvédelmi vezetőt stb. kerestek. Az állásbörzén
783 fő vett részt, közülük 358 bejegyzett munkanélkülit irányítottak

az álláskereső eseményre. A helyszínen 15 főt alkalmaztak, közülük
egy személy felsőfokú végzettségű
volt – tájékoztatott a Maros Megyei Munkaerő-foglalkoztatási
Ügynökség. (szer)

A megszólított 800 munkaadó
közül 75 jelentkezett, Marosvásárhelyen 33, Szászrégenben 10, Segesváron 8, Dicsőszentmártonban
17, Marosludason 7 cég ismertette
ajánlatát az álláskeresőkkel.
Összesen 1096 munkahely-ajánlat közül lehetett válogatni az
alábbi szakmák között: textilipari
dolgozó, elárusító, termelési operátor, csomagoló, pénztáros, asztalos,
szakképzetlen
munkás,
árumozgató stb.
Felsőfokú végzettséggel gépészmérnököt, automatizálási mérnö-

Fotó: AJOFM

A Maros Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság tájékoztatja az érintetteket, hogy
2022. június 7-étől érvényüket vesztik a Covid–19-járvány
miatt
elrendelt
veszélyhelyzeti időszakban lejárt rokkantsági igazolványok.

Júliustól megszűnnek azok a szociális szolgáltatások és rokkantsági
ellátások, kedvezmények azok számára, akiknek a 2020. évi 55-ös járványügyi törvény előírásai szerint
hosszabbították meg a rokkantsági
ellátásra feljogosító igazolványukat, és a veszélyhelyzet felszámolását követő 90 napig voltak
érvényesek.
Ezt megelőzendő, a fogyatékkal
élő személyeknek kötelességük kérelmezni a fogyatékossági besorolásuk
felülvizsgálatát
vagy
meghosszabbítását. A kérvényhez
mellékelni kell a szükséges okirato-

kat, amelyek listája megtalálható a
Maros megyei közintézmény, a
DGASPC
Mures
honlapján:
www.dgaspcmures.ro, felvilágosítás a 0265/214-179-es telefonszámon kérhető.
A kiskorúak iratcsomóját a szülők vagy törvényes képviselőik személyesen vagy postai úton a
DGASPC Mures, Trébely utca 7.
szám, B épület, földszint, Maros
megyei címre kézbesíthetik, elektronikus
úton
pedig
a
sec_copii_ms@dgaspcmures.ro
e-mail-címre küldhetik a csatolt dokumentumokat.
A felnőttek iratcsomóját személyesen vagy postai úton a DGASPC
Mures, Trébely utca 7. szám, C épület, földszint, 6-os iktatóirodában
lehet leadni, elektronikus úton a
sec_adulti_ms@dgaspcmures.ro
e-mail-címre lehet küldeni – tájékoztatott közleményében az intézmény vezetősége. (pálosy)

Enyhén nőtt a szociális referenciamutató

Emelték a beilleszkedési juttatás összegét
A szociális referenciamutató
új értékének alkalmazása következtében a munkanélkülisegély 375 lejről 394 lejre
emelkedett, ennek nyomán
március 1-től emelték a munkanélküli-segély
és
az
Országos Munkaerő-foglalkoztatási Ügynökség által kínált foglalkoztatást ösztönző
intézkedések számítási alapját is.

A
munkanélküli-biztosítási
rendszerről és a foglalkoztatásösztönzésről szóló 2002. évi 76-os
számú törvény rendelkezéseinek
megfelelően a foglalkoztatás ösztönzésére és a foglalkoztatás növelésére irányuló intézkedéseket
alkalmaznak.

A 2021. július 26-i 225. sz törvény rendelkezései szerint a munkanélküli-biztosítási rendszerről
és a foglalkoztatásösztönzésről
szóló 76/2002. rendelet értelmében a szociális referenciamutatót
(SRI) minden év márciusában az
átlagos éves infláció mértékével
emelik, amely az Országos Statisztikai Intézet (INS) által közölt
mutató.
Így a szociális referenciamutató
új értékének alkalmazása következtében a munkanélküli-segély
375 lejről 394 lejre emelkedik, az
oktatási intézményt végzettek és a
diplomát szerzett vagy speciális iskolát végzett, legalább 16 éves fiatalok beilleszkedési prémiuma
1.500 lejről 1.576-ra emelkedik,

amennyiben az iskola elvégzését
követő 60 napon belül jelentkeznek a munkaerő-közvetítő ügynökségeknél, és több mint 12 hónapig
teljes munkaidővel alkalmazzák
őket.
A hátrányos anyagi körülmények között élő fiatalokkal szolidaritási
szerződést
kötött
munkáltatóknak nyújtott támogatás felső határa 2.000 lejről maximum 2.102 lejre emelkedett. A
diákok szünideje alatt a munkáltatóknak a tanulók foglalkoztatására
nyújtott támogatás 250-ről 262
lejre nőtt.
A március 1-jétől alkalmazott
juttatás azokra is vonatkozik, akiknek a jogait korábban állapították
meg. (szer)

Illusztráció

Bűnmegelőzés hete a tanintézményekben is

A diszkrimináció elleni küzdelem
Marosvásárhelyen több mint 200 óvodást és iskolást vontak be május
23-án, hétfőn a rendőrség által szervezett hátrányos megkülönböztetés
elleni felvilágosító akciókba. Május
22-én, vasárnap országszerte kezdetét vette a bűnmegelőzés hete. A több
mint 15 éve megrendezett esemény
célja a rendőrség által végzett megelőző és nevelő jellegű akciók révén a
hatóságokkal, intézményekkel, civil
szervezetekkel, médiával, de különösen az állampolgárokkal való partnerség jelentőségének hangsúlyozása.

Pálosy Piroska
Maros megyében az idei eseménysorozatot
Segesváron nyitották meg a kölcsönös tisztelet és a közúti közlekedés biztonságának középpontjában álló eseménnyel. Május 23-án,
hétfőn a nap témája a diszkrimináció megelőzése volt – ez megfelelő alkalom volt a hátrányos
megkülönböztetés
következményeinek megvitatására.
A bűnmegelőzés minden polgár gondja
kell legyen, mivel a bűnözés mindenki életére
kihat. Könnyebb a bűnmegelőzésről beszélni,
a végrehajtás azonban nehezebb, mert az

ember hajlandó a biztonsági kérdéseket figyelmen kívül hagyni. Még mindig nagyon
elterjedt az a gondolkodásmód, hogy „Ez
velem nem fog megtörténni!”.
Annak érdekében, hogy felhívják az emberek figyelmét a mindennapokban bárhol
előforduló kockázatokra, a rendőrség munkatársai nevelő jelleggel tájékoztató tevékenységeket folytatnak a bűnmegelőzés
érdekében.
Sajnos sokszor a felnőttek is különféle
szempontok szerint ítélkeznek, címkézik embertársaikat, a gyerekek átveszik ezt a viselkedésmódot, és más gyerekekkel szemben
alkalmazzák. A fizikai megjelenés, a szemüveg vagy fogszabályzó viselése, a ruházat
vagy az a tény, hogy a szülők elváltak, de
akár a bőrszín is megkülönböztetésre adhat
okot a gyerekek között.
Mindenki egyenlő jogokkal rendelkezik, a
diszkrimináció pedig szenvedést okoz, ami
gyakran agressziót generál. Ezért egyénként
kell viselkedni, nem pedig egy olyan csoport
elveivel azonosulni, amelynek néha akaratunktól függetlenül is részeseivé válhatunk.
Ugyanakkor a jogok, a bánásmód és a szolgáltatásokhoz való hozzáférés terén az egyenlőséget nemcsak a törvénynek kell
biztosítania (amiről több információ a

www.antidiscriminare.ro oldalon olvasható),
hanem minden társadalomban természetes elvárás kell legyen. Mivel az emberi értékeknek az erősítésében kulcsszerepet játszik a
gyermekek oktatása, képzése, a bűnmegelőzési hét keretében a környezetünkben élők elfogadására helyezik a hangsúlyt.
A marosvásárhelyi 12-es számú napközi

Fotó: Nagy Tibor

otthonban a Te is olyan gyermek vagy, mint
én! címet viselő projekt keretében több csoportban tartottak empátiáról és szolidaritásról
szóló interaktív tevékenységeket. A marosvásárhelyi várban A diszkrimináció tönkreteszi
a lelkeket! címszóval a Művészeti Iskola diákjainak az alkotásait értékelték és díjazták,
melyeket egy online galériában is összegyűjtenek, és a Siguranţa Mureşenilor Facebookoldalra feltöltik, hogy minél többen
megcsodálhassák azokat – tájékoztatott a
Maros Megyei Rendőr-felügyelőség sajtóosztálya.

Fotó: Maros megyei rendőrség
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Szerkeszti: Nagy-Bodó Szilárd

Adatok szivárogtak ki
az új Honda CR-V-ről

nélküli 1,5 literes turbós benzinmotor kerül, amely 190 lóerős lesz, a
végsebessége 188 km/h tájékán fog
alakulni. Ehhez a motorhoz kapcsoNapjainkban már szinte semmi lódik egy fokozatmentes automata
újdonságot nem nyújtanak a bemu- váltó, illetve az egyszerű fronthajtatók, hiszen valamilyen formában tás. Ebben a kombinációban sem

hogy mi fog történni a következő
napon. Arról nem is beszélve, hogy
a háború költségei miatt nagy az
infláció, Oroszország közel áll az
államcsődhöz, és még lehetne sorolni az okokat. Így csak nagyon kevesen vannak, akik hajlandóak

A Ford Transit Custom elölről

nőségű is. Így egyáltalán nem kizárt, hogy a jövőben szinte teljesen
a padlóra fog kerülni az autóeladás
Oroszországban, hiszen az embereknek van alternatívája.

Megérkezett
a második elektromos
Ford furgon is

A Honda CR-V elölről, hátulról

már azelőtt minden lényeges információ kiderül az új termékről. Ez
pedig nincs másképpen az autók
esetében sem. Naprakész példa erre
az új Honda CR-V, amelyet hivatalosan még nem mutattak be, sőt a
bemutató dátumát sem tűzték ki, de
a kínai ipari és információs minisztérium már számos részletet közölt
a típus kapcsán, mind műszaki adatokat, mind pedig képeket. Így mostanra már szinte mindent lehet
tudni.
Kezdjük a külső jegyekkel. A képeken egy fehér autó látható, ami
stílusában hasonló a nagyobb testvérhez, a HR-V-hez. Az új CR-V
közel vízszintes övvonalat kapott,
és egyáltalán nem jellemző rá a
giccs, avagy a túlgondolt megoldások. Vagyis ismét egy olyan Honda
érkezik, amely nem a külcsínnel
vonja el a vevő figyelmét az esetleges lényegesebb tulajdonságokról,
ami egyáltalán nem is baj, hiszen
egy autó azért továbbra is elsősorban az utazásról és a vezethetőségről kellene szóljon, nem pedig a
külalakról. Természetesen utóbbi
sem elhanyagolható, de nem szabad
ez legyen az elsődleges szempont.
Ha pedig már az autózásról beszéltünk, az ipari és információs minisztérium ilyen tekintetben is
szolgáltatott némi információt. A
kínai változatba egy hibrid rendszer

Oroszországi autókereskedés

nevezhető kimondottan könnyűnek
az új CR-V, hiszen üresen is 1685
kilogrammot fog nyomni, ami nem
kevés. Viszont az autó sem nevezhető kimondottan kicsinek: 4,7
méter hosszú, 1,86 méter széles,
1,69 méter magas, a tengelytávja
2,7 méter. Azaz kijelenthető, hogy
a CR-V is elég nagyot nőtt az elődeihez képest.
A CR-V-t Európába is elhozzák,
és kevés annak a valószínűsége,
hogy itt hibrid rendszer nélkül fogják árulni, ami azt jelenti, hogy az
1685 kilogrammra még egy-két mázsát rá kell számolni az akkumulátorok és az elektromos hajtás miatt.
Vagyis egy olyan modell, ami több
extrát tartalmaz, könnyen megközelítheti a két tonnát. Jó kérdés, hogy
egy ekkora súly esetében mennyit
tud segíteni a hibrid hajtás, illetve
mennyi lesz az új CR-V fogyasztása, hiszen az 1,5 literes turbós
benzinmotor nagy valószínűséggel
nem fogja kimondottan kedvelni az
ekkora súly vontatását.

Áprilisban összeesett
az orosz autópiac
A háború és a bizonytalan helyzet az orosz civileket is megrémíti.
Így jóformán semmit nem vásárolnak, hiszen nem tudják biztosan,

Forrás: totalcar.hu

Különleges bemutatót tart a Ford
a Transit Custom elektromos kiadásának. Az autót már megmutatták,
és az is elmondták, hogy a nagytestvérhez, az E-Transithoz hasonlóan
ezt is Törökországban fogják gyártani, azonban a műszaki adatairól
egyelőre nem közöltek szinte semmit.
Ha megnézzük a képeket, akkor
egyértelműen látszik a rokonság a
Forrás: kínai ipari és információs minisztérium jelenleg forgalomban lévő Transit
Custommal. Az arányok és a tetőnagyobb összeget kiadni. Ennek fé- vonal is arról árulkodik, hogy érnyében pedig az autóvásárlási kedv demben nem változtattak a belső tér
is nagyot esett, konkrétan az ötö- felépítésén. Viszont az is észrevehető, hogy a burkolatok átdolgozádére zuhant vissza.

Ford Transit Custom-áramforrás

Áprilisban mindössze 32.706
autót adtak el Oroszországban, ami
78,5%-os csökkenést jelent 2021
áprilisához viszonyítva, valamint
további 60%-os visszaesést az idén
márciusban elért számokhoz képest.
A jelenségnek a bizonytalanságon kívül más okai is vannak. Az
egyik ilyen, hogy a gazdasági
szankciók miatt sorra vonultak ki az
autógyárak, illetve az alkatrész-beszállítói lánc felbomlása – ami szintén a szankciók következménye –
miatt a helyi gyártás is megbénult.
Ezen okok miatt a piacvezető Lada
forgalma is – a teljes képhez hasonlóan – 78%-kal esett vissza.
Van azonban egy érdekes jelenség. Mégpedig, hogy a szomszédos
országokban lehet autót kapni. Így,
akik autót akarnak vásárolni, és
Oroszországban élnek, egyszerűen
átlépik a határt, és megveszik a kívánt gépjárművet, ami egyrészt olcsóbb,
mint
jelenleg
Oroszországban, másrészt jobb mi-

Forrás: Ford

szetesen rengeteg szó esett a különféle megoldásokról, de ezek inkább
csak marketingszövegnek tűnnek,
hiszen az autó képességeiről alig
derült ki valami. Mindössze annyit
árultak el, hogy egy 380 km körüli
hatótávot céloztak meg, lesz lehetőség egyenáramú gyorstöltésre, és itt
is felbukkan a Propower Onboard
névre keresztelt megoldás, ami azt
jelenti, hogy áramforrásként is
használhatjuk az autóba „beletankolt” energiát, például valamilyen
szerszámgép használatára. Ha nagyon egyszerűen akarunk fogalmazni, akkor az autóban lesz egy
váltóáramú 220 voltos konnektor,
amiről különböző gépeket üzemeltethetünk.
A részletesebb, valóban az autóra
vonatkozó információkat szeptemberre ígérték. A gyártás viszont csak
2023 második felében indulhat el.
A Ford a bemutatón nem közölte,
hogy milyen szerepet szán a Transit
Customnek. A pletykák alapján van,
aki azt mondja, hogy a jelenlegi

Forrás: Ford

sával próbálták ezt valamennyire
palástolni. A stílusban a legfeltűnőbb újítás a hűtőmaszk, amelyet a
Ford jelenlegi globális arculatának
megfelelően alakítottak ki. Nagy,
robusztus maszk, amelynek a tetején egy krómcsík köti össze a fényszórókat. A fényszórók felső
részében – ahova befut a krómcsík
– van egy LED-vonal, ami olyan,
mintha a króm meghosszabbítása
lenne.
Továbbá más lemezeket sem
hagytak érintetetlenül. A legkiemelkedőbb az övvonal alatti rész
áttervezése; ott az eddig megszokottnál jóval lágyabb formákat alkalmaztak. Azaz síklemez helyett
komplikált, több irányban hajlított
felületeket lehet látni a furgon oldalán. Ellenben az övvonal felett
nem változtattak semmit, az ablakok és a tető kontúrja teljesen megegyezik
a
dízelmotoros
modellével.
A nem teljes bemutatón termé-

modell utódja lesz, mások viszont
azt állítják, hogy együtt fogják
árulni a dízelmotoros változatokkal.
Piaci elemzők azon a véleményen
vannak, hogy az elején mindkét hajtásrendszer a kínálatban marad, ezt
követően idővel ki fogják vezetni a
dízelt. Az, hogy mennyi időre az
elektromos változat színre lépése
után, még a jövő kérdése, és rengeteg változótól függ, mint például a
félvezetőhiánytól vagy éppen attól,
hogy az Európai Unió milyen ütemben teszi lehetetlenné a belső égésű
motorral szerelt haszonjárművek
forgalmazását a szén-dioxid és az
egyéb károsanyag-kibocsátási normákra hivatkozva. További érdekesség, hogy egyelőre csak
haszonjárművet emlegetnek, azaz
nem kizárt, hogy az elektromos
Transit Customből nem készül személyszállító verzió. Pedig valószínűleg igény lenne egy elektromos
kisbuszra a nagycsaládosok körében.
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III. Folkfórum – Maros megyei
hagyományőrzők fesztiválja
2022. május 27–29.
Marosvásárhelyi vár

Program

Tehetséges matematikust támogattak
A Nemzet Fiatal Tehetségeiért
ösztöndíjon nyert támogatást
tavaly ősszel a székelyvajai
László Blanka.

Az ákosfalvi általános iskola hetedik osztályos tanulója Szeretem a
matematikát nevű pályázatát 400
ezer forintos támogatásban részesítette az Emberi Erőforrások Támogatáskezelő. A diáklány az összeget
további képzésre igényelte, laptopra,
szakkönyvekre, valamint magánórákra, de mivel a támogatás az igényeltnél kevesebb volt, maradtak a
szakkönyvek és a hordozható számítógép.
Józsa Gabriella tanárnő lelkes tanítványa kiskorától szereti a számtant, 2. osztályos kora óta részt vesz
a Zrínyi Ilona matematikai versenye- László Blanka önképzésre, eszközre igényelt ösztöndíjat
ken, ahol mindig jó eredményeket ért
Fotó: László-Fábián Júlia
el, de a vidéki iskolák számára megzetésével és a versenyhelyzet hiánya miatt
rendezett hazai falusi olimpia matematikai mintha veszített volna a lendületből a kismegmérettetésein is jelen van, két éve a nyá- lány, de az elmúlt hónapokban már visszarádmenti körzeti szakaszon első helyezést ért zárkózott az eredeti szintjére – mondta el
el, a megyei versenyen dicséretet szerzett. A lapunknak édesanyja, László-Fábián Júlia.
világjárvány idején az online oktatás beve- (grl)

Doiceşti községben építi meg
az amerikai NuScale Európa
első moduláris atomreaktorát
A Bukaresttől 90 kilométernyire lévő
Dâmboviţa megyei Doiceşti község
egykori hőerőművének helyén építi
meg az amerikai NuScale Európa első
kisméretű moduláris atomreaktorát
(SMR) – jelentette be hétfőn Virgil
Popescu energiaügyi miniszter, David
Turk amerikai energiaügyi miniszterhelyettessel közösen tartott sajtóértekezletén.

Felidézte: Klaus Iohannis román államfő
és John Kerry amerikai klímaügyi különmegbízott a tavaly novemberi glasgow-i klímacsúcson állapodott meg arról, hogy
Románia úttörő szerepet vállal a tiszta, kibocsátásmentes, megfizethető és stabil energiaforrást ígérő SMR-technológia európai
meghonosításában. Popescu szerint Románia ezzel újabb lépést tesz energetikai függetlensége, biztonságának szavatolása felé.
A NuScale Power vállalattal 2019-ben
aláírt memorandum alapján Románia tavaly
egy 1,2 millió dolláros, vissza nem térítendő
támogatást kapott az Egyesült Államok kereskedelmi és fejlesztési ügynökségétől
(USTDA), hogy lehetséges telepítési helyszíneket azonosítson az első moduláris
atomreaktor számra. Doiceşti községet a cernavodai atomerőművet működtető Nuclear-

electrica állami vállalat javaslata alapján választották ki a projekt helyszínéül.
A román szaktárca közleménye szerint itt
hat modulból álló, 462 megawatt elektromos
teljesítményű SMR-típusú erőművet építenek, 193 állandó munkahelyet hozva létre,
amely évi négymillió tonnával csökkenti Románia szén-dioxid-kibocsátását.
Az Egyesült Államok egy SMR-típusú
atomreaktor-szimulátort bocsát a bukaresti
műszaki egyetem rendelkezésére, hogy elősegítse annak a mérnöknemzedéknek a felkészítését, amely az új technológiát fogja
működtetni – közölte hétfőn az Egyesült
Államok bukaresti nagykövetsége. A külképviselet kifejezte meggyőződését: a bukaresti képzési központ is hozzásegíti
Romániát, hogy vezető szerepet töltsön be
a moduláris atomreaktorok európai meghonosításában.
Az amerikai energiaügyi miniszterhelyettest a román kormányfő is fogadta. Nicolae
Ciucă szerint Románia az egyedüli európai
ország, amely észak-amerikai (kanadai)
technológiát használ az atomenergia előállítására. Romániának új energiaforrásokra van
szüksége, és az országban politikai egyetértés van az atomenergetikai ágazat fejlesztéséről. (MTI)

Megváltozik a kávé
termékmeghatározása Szerbiában
Júniustól kizárólag azt a terméket
lehet kávénak nevezni Szerbiában,
amely kizárólag kávészemekből készült, és nem tartalmaz semmilyen
más anyagot.

A III. Folkfórum hagyományőrző fesztivált a Maros Művészegyüttes
és az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány szervezi, társszervező a
Parapács Egyesület.

A szerbiai sajtó a napokban nagy terjedelemben foglalkozott az új szabályozással,
amely miatt megváltozik az eddig kávénak
nevezett termékek elnevezése.
Szerbiában a legtöbben az úgynevezett
török kávét fogyasztják, amelynek során a
finom porrá őrölt kávét edényben felfőzik,
és a zaccal együtt öntik a csészébe. Azzal,
hogy porrá őrlik a kávét, lehetőséget biztosítanak arra, hogy a kávéba más, porrá őrölt
anyag is kerüljön, az általában valamiféle
gabona őrleménye. Eddig a csomagolt kávéban a kávészemek mellett szóját, babot, borsót, csicseriborsót, árpát vagy cikóriát is
lehetett találni. Május 31-étől viszont ez
megszűnik.

Június 1-jétől kávénak csak azt lehet nevezni, ami száz százalékban kávészemekből
készült, és ha a termék mást is tartalmaz,
akkor azt a csomagoláson egyértelműen fel
kell tüntetni – közölte a szerbiai közszolgálati televízióban Branislav Raketic, a szerbiai
mezőgazdasági
minisztérium
illetékese.
A szakértő elmondta, hogy abban az esetben, ha a keverékben 50 százaléknál több
kávé van, a megnevezésben szerepelnie kell
annak a megjelölésnek, hogy „kávéalapú készítmény”, és jól látható helyen fel kell tüntetni, hogy mivel dúsították, ha pedig
kevesebb mint 50 százalék a kávé aránya,
akkor például árpa esetén azt kell ráírni,
hogy „árpaalapú készítmény kávéval”.
A szabályozást másfél évvel ezelőtt fogadták el, Szerbia 460 kávétermelőjének 18
hónapja volt arra, hogy módosítsa a csomagolásait. (MTI)
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Külön nemzetközi törvényszék
az agresszió kivizsgálására

Az EP szerint a háborús bűnök
elkövetőit bíróság elé kell állítani
Különleges nemzetközi törvényszék elé kellene állítani
Oroszország politikai vezetőit, katonai parancsnokait
és szövetségeseiket az Ukrajna elleni agresszió bűntette miatt, a háborús bűnök
elkövetőit bíróság elé kell állítani, támogatni kell az
ukrán hatóságokat és a
Nemzetközi Büntetőbíróságot a bizonyítékok összegyűjtésében.
Ugyanakkor
kulcsfontosságú a gyors fellépés – mondják az EP-képviselők. Erről közleményt is
kiadtak, amelyet az Európai
Parlament
Magyarországi
Kapcsolattartó Irodája juttatott el szerkesztőségünkbe.

A képviselők azt kérik az uniótól, hogy az a lehető leghamarabb
minden szükséges emberi és költségvetési erőforrást biztosítson, és
minden adminisztratív, vizsgálati
és logisztikai támogatást adjon
meg a törvényszék létrehozásához.
A Parlament szerint a beszámolókból megismert atrocitások: a városok és települések válogatás
nélküli bombázása, az erőszakos
kitelepítések, a tiltott lőszerek
használata, a konfliktusövezetekből az előzetesen elfogadott humanitárius folyosókon keresztül
menekülni próbáló polgári lakosság elleni támadások, a civilek kivégzése, a szexuális erőszak és az
emberek lakóhelyük elhagyására
kényszerítése súlyosan sérti a nemMózes Edith
zetközi humanitárius jogot. Ezen
Állásfoglalás kézfeltartással tettek mindegyike háborús bűncseAz Európai Parlament múlt lekménynek minősülhet, és miathéten elfogadott állásfoglalásban tuk mostanáig nem indult
felszólítja az uniót, tegyen meg büntetőeljárás.
mindent a nemzetközi intézmé- Üdvözlik a közös
nyekben annak érdekében, hogy
támogassa az orosz és belarusz re- vizsgálócsoport felállítását
A képviselők hangsúlyozzák,
zsim képviselőinek háborús
bűnök, emberiesség elleni bűncse- hogy az uniónak gyorsan kell dollekmények, népirtás és agresszió goznia, mert a jelenleg is zajló hábűncselekményei miatt történő fe- borúban súlyos kockázata van
lelősségre vonását. A képviselők annak, hogy a háborús bűnökkel
szerint a vizsgálatoknak és az azo- kapcsolatos bizonyítékokat megkat követő büntetőeljárásoknak az semmisítik.
Az EP teljes körű támogatásáról
orosz fegyveres erők háborús bűnökben részt vevő teljes személy- biztosítja a Nemzetközi Büntetőbízetére és a háborús bűnökben részt róság ügyészének munkáját és az
vevő kormányalkalmazottakra is ENSZ Emberi Jogi Főbiztosi Hivatala (OHCHR) vizsgálóbizottsáki kellene terjednie.
gának tevékenységét, valamint a
Különleges törvényszék
bizonyítékok összegyűjtésén dolgozó független civil szervezeteket
felállítását sürgetik
A képviselők különleges nem- és ukrán hatóságokat.
A Parlament üdvözli az Európai
zetközi törvényszék felállítását
Unió
Büntető Igazságügyi Együttsürgetik, amely az Ukrajna ellen
elkövetett agresszió bűncselekmé- működési Ügynöksége, a Eurojust
nyét vizsgálná ki, és megbüntetné által koordinált, Litvánia, Lengyelaz ilyen bűncselekmények elköve- ország és Ukrajna által közösen létvizsgálócsoport
tőit, többek között Oroszország és rehozott
szövetségesei politikai vezetőit és felállítását, amelynek munkájában
katonai parancsnokait. Az ilyen a Nemzetközi Büntetőbíróság
ügyek elbírálására a Nemzetközi ügyészi hivatala is részt vesz, és
Büntetőbíróságnak nincs hatás- más tagállamokat is a csatlakozásra
biztat.
köre.
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Globális minimális társaságiadó-kulcs

A képviselők hatásvizsgálatot is kérnek

A képviselők múlt csütörtökön jóváhagyták Korlátoznák a szabályokkal való visszaélés
azt a bizottsági javaslatot, amely kötelezővé lehetőségét
tenné a globálisan minimum 15 százalékos
A képviselők visszavágnák a Bizottság által javasolt
társaságiadó-kulcsról született nemzetközi kivételek számát, és korlátoznák a szabályokkal való
megállapodást:
visszaélés lehetőségét. Az utóbbi cél érdekében az adó-

elkerülési megoldások elleni szabályokat tartalmazó
bekezdéssel egészítették ki a jogszabálytervezetet.

Mózes Edith
* 15 százalékos minimum-adómérték a nagy multinacionális vállalatokra vonatkozóan
* A szabályozás átültetésének határideje legyen
2022. december 31.
* A képviselők felülvizsgálati záradékot és a fejlődő
országokra gyakorolt hatás érdekében hatásvizsgálatot
is kérnek
Az irányelvről szóló jelentés a jogszabály mielőbbi
alkalmazása érdekében helyben hagyta a Bizottság javaslatának kulcsfontosságú elemeit, nem változtatott a
jogszabály tagállami átültetésére vonatkozó ütemterven és annak 2022. december 31-i határidején sem.

Többpontos módosítások
A képviselők több ponton módosították a javaslatot,
például egy felülvizsgálati záradék bevezetésével. A
felülvizsgálat arra biztosítana lehetőséget, hogy változtatni lehessen az éves árbevételi küszöbértéket,
amely felett a multinacionális vállalatok a minimumadómértékre vonatkozó jogszabály hatálya alá esnek.
Egy hatásvizsgálatban pedig azt mérnék fel a képviselők, hogy a jogszabály milyen hatással van a fejlődő
országokra.
A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

MINDENFÉLE
VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉST vállalok. Tel. 0746-638-960. (15859)
KERTI MUNKÁT, permetezést, favágást
vállalok. Tel. 0770-621-920. (15831)
VÁLLALUNK tetőkészítést lemezből,
cserépből; ácsmunkát, teraszkészítést, garázsfelújítást, külső-belső szigetelést, meszelést, bármilyen kisebb
javítást és mindenféle más munkát.
Tel. 0747-508-707, Misi. (15925-I)

FESTÉST, csempézést, gipszkarton-,
ajtószerelést vállalok. Tel. 0771-393848, 0749-564-921. (15920)

VÁLLALUNK tetőjavítást, tetőkészítést mindenféle anyagból, bádogosmunkát,
-javítást,
bármilyen
építkezési munkát és sürgősségi javítást, meszelést. Készítünk kerítést,
kaput vasból. Nyugdíjasoknak 18%
kedvezmény. Tel. 0767-711-466, Miklós. (15891)

TETŐFEDŐ KFT. vállal tetőkészítést,
tetőjavítást, ácsmunkát, bádogosmunkát, szigetelést, meszelést, bármilyen kis javítást. Tel. 0746-972-003,
Fülöp Hunor. (16065-I)

BÁRMILYEN típusú tetőfedést, kisebb javítást, szigetelést vállalunk,
fából teraszt készítünk. Tel. 0721308-319, 0758-598-133. (16066)

Az uniós minisztereken a sor
Aurore Lalucq (S&D, Franciaország) jelentéstevő:
„A megállapodás nem tökéletes: mi például magasabb
adókulcsot szerettünk volna. De ilyen kompromiszszumra jutottunk. Most pedig az uniós minisztereken
a sor, hogy megállapodjanak, és gyorsan alkalmazni
kezdjék a jogszabályt. A mai szavazás során ez a cél
lebegett a szemünk előtt. ”

A Tanács egyhangú döntéssel határozza meg
a jogszabály végső formáját
A parlamenti véleményt tartalmazó jelentést most
átadják a Tanácsnak. A Tanács egyhangú döntéssel határozza meg a jogszabály végső formáját.
Az irányelv célja, hogy az uniós jogba is átültesse
az OECD és a G20-ak 2021 decemberi találkozóján a
nemzetközi társasági adómértékről született megállapodást. A globális megállapodás a nagy multinacionális vállalatok számára 15 százalékos minimum
társaságiadó-mértéket állapított meg, ezért a nyereség
hatékony és méltányos megadóztatásának egy fontos
lépését jelenti.
Forrás: az Európai Parlament Magyarországi Kapcsolattartó Irodája

ELHALÁLOZÁS
Úgy mentél el, ahogy éltél, csendesen és szerényen, drága
lelked, fáradt tested nyugodjon békében.
Megrendüléssel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó feleség, szerető édesanya, nagymama,
dédmama, anyós, testvér, sógornő, keresztanya, jó barát és
jó szomszéd,
HAJDU ÁRPÁDNÉ szül. TÓFALVI ANNA
folyó hó 22-én, életének 83. évében, alázattal viselt fájdalommal visszaadta a lelkét Teremtőjének.
Drága halottunk temetése folyó hó 26-án, csütörtökön délután 3 órakor lesz a marosvásárhelyi római katolikus temető
felső kápolnájából.
„A holtom után ne keressetek, leszek sehol – és mindenütt
leszek.”
Gyászoló szerettei. (-)

TETŐKÉSZÍTÉS, teraszkészítés, tetőjavítás, cserépjavítás, külső-belső
szigetelés. Nyugdíjasoknak 15%
kedvezmény. Tel. 0750-132-410.
(16067-I)

MEGEMLÉKEZÉS
Soha el nem múló szeretettel
gondolok
testvéremre,
HORVÁTH ANDRÁSRA, a MIF
volt építésztechnikusára halálának 9. évfordulóján.
„Távol vagy tőlünk,
de néha oly közel,
Egy villanás, egy fénysugár,
mely gyorsan tűnik el.
Ott rejtőzöl mindenben,
mosolyban és könnyekben.
Már csak emlék vagy,
egy csillag, egy égi jel,
Mégis itt vagy velünk örökre
s szüntelen.”
Nyugalma fölött őrködjön szeretetem.
Nővére, Kati. (16001)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
A SECURITECH ROM PROD KFT. alkalmaz VILLANYSZERELŐT, LAKATOST és MARÓST. Előnyt jelent a szakmai tapasztalat.
Önéletrajzokat várunk az office@securitechromprod.ro e-mail-címre,
illetve a cég székhelyén, a Bodoni utca 66/A szám alatt. Érdeklődni
a 0729-142-792-es telefonszámon lehet. (66537-I)
A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz üzleteibe ELADÓKAT. Érdeklődni
a cég székhelyén, a Bodoni utca 85. szám alatt vagy a 0756-128-310es telefonszámon. (66534-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Őszinte részvétünk dr. Hajdu
Barabás
Enikő
egyetemi
adjunktusnak,
együttérzünk
vele szeretett ÉDESANYJA
elvesztése okozta gyászában.
A Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti
Egyetem
Gyógyszerészeti
Karának
oktatói. (-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet
mondunk
mindazoknak, akik szerettünket,
DR. SIMU IUNIUST utolsó útjára
elkísérték, részvétüket fejezték
ki, sírjára virágot helyeztek, és
gondolatban
velünk
voltak.
Gyászoló szerettei. (16062)

Hálás köszönetemet fejezem ki a dr.
Tóth Anna és dr. Oltean Ioana
Violeta
irányítása
alatt
álló,
Hadsereg tér 45. szám alatti
egészségügyi
központ
orvosi
asszisztenseinek
és
minden
munkatársának,
akik
komoly
hozzáállással, szaktudással kezelik
a hozzájuk forduló magyar és
román betegeket. Isten áldása
legyen rajtuk!
Tisztelettel, Ciff Traian. (16068)
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Június 1-jén újra
MESEVÁSÁR
az Ariel színházban
Az Ariel színház és a Pro-KaArt
Kulturális Egyesület legutóbb 2019-ben
szervezett
Mesevásárt,
akkor
körülbelül 2500 gyerek és felnőtt
látogatott el a gyereknapi eseményre.
A szervezők idén újra szeretettel várnak minden érdeklődőt a IV. Mesevásárra, amelynek helyszíne a Nyomda
utcai Ariel színház nagyterme és belső
udvara.
Reggel 10 és este 7 óra között a többi
között gyermekkönyvvásár, gyerekelőadás, koncert, vetélkedők, zenés
játékok és kézműves-foglalkozás várja
a játszani vágyó gyermekeket és
felnőtteket.

