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SZÁMOS OKA VAN ANNAK, HOGY NÁLUNK KEVESEN DOLGOZNAK OTTHONRÓL

Romániában nincs 
hagyománya a távmunkának

Romániában az uniós átlagnál sokkal alacsonyabb az otthonról dolgozók ará-
nya, a lapunk által megszólaltatott szakértő szerint ennek a hátterében az áll, 
hogy nálunk nincs hagyománya a távmunkának, a munkaadónak és a munka-
vállalónak sincs rutinja benne, így a hozzáállásuk a világjárvány idején is sok-
kal konzervatívabb volt. Ugyanakkor még mindig sokan a távmunka hátrányait 
látják, holott számos előnye is van, többek között, hogy időt lehet megspórolni 
azzal, ha az alkalmazottnak nem kell beutaznia a munkahelyére.  6.»

Megvannak az előnyei. Az oktatást nem, de számos tevékenységet akkor is érdemes online folytatni, amikor már nem muszáj

Út a házasság 
és válás között
A hosszan tartó párkapcsolatban 
élők képesek erőfeszítéseket tenni 
azért, hogy megértsék a másikat 
és egyben önmagukat is, hibá-
ikkal együtt – fogalmazott Szőcs 
Kinga Zsófi a pszichológus, akit 
ama felmérés eredményei kapcsán 
kérdeztünk, miszerint európai 
viszonylatban rekordidő alatt dön-
tünk a válás mellett.  9.»

Giuliani: vizsgált
romániai kapcsolatok
Az amerikai szövetségi nyomozó-
szervek romániai kapcsolatai miatt 
is vizsgálódnak Rudy Giuliani, 
Donald Trump volt amerikai elnök 
jogászcsapatának vezetője ellen. 
A korrupcióellenes harc terén 
korábban jelentős sikereket elérő 
egykori államügyészt külföldi ér-
dekek képviseletével gyanúsítják, 
és többek között egy, a SRI és a 
DNA összefonódását bíráló levele 
miatt került célkeresztbe.  5.»

Oltásmaratonokat
szerveznek
Előjegyzés nélkül adják be a ko-
ronavírus elleni oltást az érdeklő-
dőknek a pünkösdi búcsú hétvé-
géjén a csíksomlyói kórházépület 
udvarán. Böjte Csaba ferences 
szerzetes is itt kapja meg a vakci-
nát, mint mondta, bölcs dolog, ha 
a felkínált gyógymódot elfogadjuk. 
Gyermeknap apropóján szintén 
oltásmaratont szerveznek a tiné-
dzsereknek. Egyébként a külföld-
ről hazatérő, beoltott szülőkre nem 
vár karantén, a gyerek esetében 
maradtak még kérdőjelek.  4.»

Nem hátrál 
a Jazz in the Park
Bejelentették tegnap a Jazz in the 
Park helyszíneit a szervezők, akik 
úgy döntöttek, folytatják az előké-
születeket. A kolozsvári fesztivált 
szeptember 2–5. között tartják. 
Ugyanakkor élő zene is kíséri majd 
a TIFF egyes vetítéseit: a július 23. és 
augusztus 1. közti időszakra terve-
zett kincses városi szemlén külföldi 
muzsikusok is fellépnek.  12.»

 » „Valójában a 
romániai alkalma-
zottak mindössze 
10–15 százaléka 
dolgozik olyan 
területen, ahol 
meg is valósulhat 
a távmunka” – 
mutatott rá Rácz 
Béla Gergely.

A NAP ÍRÁSAIBÓL
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A magyar állam cége vásárolta meg 
a Wesselényi-kastélyt  3.»

Sorozatban negyedjére lett
országos bajnok a Kolozsvári CFR
labdarúgócsapata  11.»
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Szabadulás a szenvedélybetegségből:
25 éves a Református Mentő Misszió
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