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> Gyerekszereplőket keresnek. A Csíki 
Játékszín gyerekszereplőket keres a követ-
kező évadban bemutatandó mesejáték, a 
Mindennapi varázslatok című előadásához. 
A társulat 9–13 év közötti fiúk és lányok 
jelentkezését várja ma 11–14 óra között a 
csíkszeredai színház épületében.

> EU Tábor: már csak sátorral lehet 
jelentkezni. Évről évre érezhetően nő a je-
lentkezők érdeklődése az EU Tábor iránt – 

jelentette ki tegnap Jakab Adorján, a tábor 
szervezője. A határidő lejárta előtt ugyanis 
beteltek a helyek, ezen a héten, július 1-jéig 
már csak a sátorozók jelentkezését tudják 
fogadni. A július 5. és 10. között, Marosfőn 
helyet kapó rendezvény szakmai programja 
kapcsán Jakab elmondta: „Az idei tematiká-
nak, a transzszilván jövőképnek megfelelően 
igyekeztünk olyan előadásokat, beszélge-
téseket beemelni, amelyek során a meghí-
vottjaink, politikusok, közéleti szereplők, 
valamint szakemberek közbenjárásával az 
itthonmaradás fontosságára, illetve a szülő-

földön való boldogulás lehetőségeire hívjuk 
fel a fiatalok figyelmét. Ugyanakkor erdélyi 
értékeink és specifikumaink a szabadidős 
tevékenységek közt is teret kapnak.” A tá-
bor előadásai és szekcióülései olyan aktuális 
politikai és közlétei témákat dolgoznak fel, 
mint az Erdélyi konzultáció visszajelzései, a 
népszámlálás előkészületei, a soros magyar 
elnökség kiértékelése, az EU 2020 stratégia, 
a székely–szórvány együttműködés, a zöld 
befektetések, az oktatási törvény, továbbá az 
önkéntesség, az önkormányzati választások 
és az örökségvédelem is terítékre kerülnek.

400 munkanélkülit vártak, kétszer 
annyian jelentkeztek, eredetileg 50 
álláskeresőt juttattak volna munká-
hoz, de végül 150-nek sikerült elhe-
lyezkednie. A Veco-Rom Kft. Esély 
a sikeres karrierhez! elnevezésű 
projektje most véglegesítődött.

Darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

Akiábrándult és inkább kül-
földre menekülő, ott mun-
kát vállaló fiatalokat célozta 

meg a projekt, és nekik kíván ittho-
ni munkalehetőséget, illetve képzést 
nyúj tani – fogalmazta meg az Esély a 
sikeres karrierhez! elnevezésű prog-
ram főbb célkitűzését Szabó Károly 
Csaba menedzserasszisztens. A Veco-
Rom munkatársa elmondta, három 
helységben teljesedett ki a program: 
Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen 

és Gyergyószentmiklóson 2009. 
július 1. és 2011. június 28. között. 
A projekt teljes értéke több mint 
másfél millió lej, amelyből a legtöb-
bet a humánerőforrásra fordítot-
tak. Nagy sikernek könyvelik el a 
projekt megvalósítói, hogy létre-
hoztak egy olyan állásközvetítő 
portált, ahol a kereslet találkozhat 
a kínálattal. Mindemellett a Veco-
Rom irodáiba látogatók hasznos 
tanácsokat is kaphatnak az önélet-
rajz, a motivációs levél megírásáról 
is, valamint az állásinterjúkon való 
viselkedés, beszédmodor és a meg-
jelenés milyenségéről is tájékozód-
hatnak. A munkaközvetítő iroda 
munkatársa szerint munkát keres-
ni is tudni kell, és a fent említett 
aprónak tűnő formalitások bizony 
buktatót jelenthetnek a tájékozatlan 
munkakeresőknek.

A program elindításakor a főbb 
célkitűzések között szerepelt az is, 
hogy legalább 400 munkanélküli fia-
talt azonosítsanak be, 50 álláskeresőt 
juttassanak munkához, valamint 
húsz érdeklődőt irányíthassanak 
fejlesztési kurzusokra. „Ezt az el-
képzelést sikerült túlszárnyalni, 
ugyanis 935 munkanélküli fiatal 
jelentkezett nálunk, 150-nek si-
került elhelyezkednie, míg 29-en 
vettek részt szakképző tanfolya-
mokon. A nagy különbség a mun-
kakeresők és az elhelyezkedők 
között abból is adódik, hogy még 
mindig nagyon csekély a munka-
erő-kereslet a megyében, valamint 
a középiskolákból, egyetemekről 
frissen kikerülteknek nem azon a 
szakterületen van végzettségük, 
amelyben kereslet mutatkozik” – 
mondta Szabó Károly Csaba.

Könnyű tételt kaptak az érettsé-
gizők magyar irodalomból a teg-
napi írásbeli vizsgán. Hargita me-
gyében pedig mindenütt rendben 
zajlott a megmérettetés.

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Nem szerepelt a régi tételek 
között az a két szöveg, 
amelyet az érettségizőknek 

a tegnapi írásbeli vizsgán értelmez-
niük kellett. Ennek ellenére nem 
volt nehéz dolguk a vizsgázóknak, 
hiszen a tanult, ismert szempon-
tok szerint kellett megfogalmazni-
uk válaszaikat. Az első tétel Petőfi 
Sándor Reszket a bokor, mert című 
verse alapján kérte kétoldalnyi ösz-
szefüggő szöveg megfogalmazását. 
A 6. osztályban tanult, gyakran 
idézett, közismert vers elemzése 
nem szabadott gondot jelentsen 
– véli Dáné Szilárd magyar szakos 
tanfelügyelő.

A másik, első látásra kapott 
szöveg az ütőgardon bemutatását 
és használati leírását tartalmazta. 
A szöveggel kapcsolatos kérdések-
re könnyű volt válaszolni, és egy 

néphagyomány bemutatása sem 
sza badott problémát jelentsen itt, 
Székelyföldön egy érettségizőnek – 
véli a tanfelügyelő. 

A harmadik tétel egy 20. száza-
di novella elemzése volt, megadott 
szempontok alapján. Móricz Zsig-
mond, Kosztolányi Dezső, Krúdy 
Gyula, Tamási Áron egy vagy több 
novellája, illetve más, olvasott 20. 
századi mű közül lehetett választa-
ni. A skála tehát elég széles volt, így 
mindenkinek lehetősége adódott 

arról a műről írni, amelyet a leg-
jobban tudta. Mivel a tananyagban 
sok novella szerepelt, a tanórákon 
is sokat elemeztek, ez a tétel sem 
okozhatott nehézséget – mondja 
Dáné Szilárd.

A magyar írásbelire 2547-en irat-
koztak be, a tegnapi vizsgán 2523-an 
jelentek meg. 

Ma a szaknak megfelelő tantárgy 
van soron, holnap pihenőnap, pén-
teken pedig a választott tantárgyból 
vizsgáznak az érettségizők. 

Könnyű volt a magyar írásbeli tétel

Petőfit és ütőgardont kaptak

a Külföldre emigráló fiataloK számát csöKKentenéK 

Munkát keresni tudni kell

Írásbeliző végzősök. Nem okozott nehézséget a magyar tétel

Holnap KezdődiK a mini Jazzfesztivál

Kicsi, de lelkes
háttércsapat

műsorváltozás

A korábban kiadott programtól 
eltérően a sokak által várt és Ro-
mániában a legjobb dzsesszéne-
kesnőnek tartott Luiza Zan a fesz-
tivál első napján, azaz csütörtökön 
lép fel. „Ez a változás nemhogy 
megrövidítette volna a fesztivált, 
de egy plusz előadót hozott a 
konyhára, hisz a holnap Luizával 
fellépő Jimmy Cserkész pénteken 
is zenélni fog egy másik formáció-
val” – jegyezték meg a szervezők. 

a korábbi évek kiadásaihoz ké-
pest idén új csapat szervezi a 
holnap csíkszeredában kezdődő 
mini Jazzfesztivált. a sajtó előtt 
tegnap bemutatkozó fiatalok szín
vonalas koncerteket ígérnek, és 
nyugtatják a közönséget: nem kell 
aggódniuk az eső miatt.

Darvas Beáta
darvas.beata@yahoo.com„Az első két Mini Jazzfeszti-

vált a Daradics családdal 
közreműködve szervez-

tem meg, de ők az idén más jelle-
gű elfoglaltságaik miatt kivonták 
magukat. Ezért igyekeztünk egy új 
csapatot verbuválni, hogy hatéko-
nyan és sikeresen hozhassuk tető 
alá a rendezvényt, amely minden-
kié, a város és a megye büszkesége 
is” – készítette elő új csapatának be-
mutatását Szilágyi Nóra. A holnap 
kezdődő jazzfesztivál előkészületei-
ben és lebonyolításában a szervezőt 
Molnár Emese, Haba Tünde és Var-
ga Csaba, valamint 10-12 önkéntes 
segíti.

Amint elmondták, a megvalósí-
tás első lépése a pályázás volt, ezután 
következett a támogatók, szpon-
zorok megnyerése. „Elsősorban a 
pályázatírásban vettem részt, majd 
feladataim közé sorakozott a for-
dítás – a műsorfüzet így román és 
magyar nyelven is tájékoztat, a hon-
lapunk idéntől már angol nyelven is 
hozzáférhető. Én felelek az önkénte-

sek koordinálásáért is” – részletezte 
tevékenységi körét Molnár Emese. 
Haba Tünde, a csapat „pontos” tagja 
a pályázatfigyelést és az adminiszt-
rációs teendőket vállalta magára. A 
városi és a megyei tanács, valamint 
a Communitas Alapítvány az idén 
is elsőként állt a rendezvény mellé, 
de pályáztak a Romániai Nemzeti 
Kulturális Alap (AFCN), valamint 
a Bethlen Gábor Alap támogatására 
is. Varga Csaba szponzorokat gyűjt, 
ő tárgyal a partnerekkel, az ő mun-
kájának neheze majd a rendezvény 
ideje alatt indul be, a Mikó-vár belső 
udvarának elrendezése, a sátrak fel-
állítása is rá vár.

A Mikó-várban tartott tájékoz-
tatón elhangzott, hogy a rossz idő-
járás ne ijessze el az érdeklődőket, 
mert gondoskodnak sátrakról. 

Színvonalas előadásokat ígérnek holnaptól a jazzfesztivál szervezői fotó: sándor levente


