
Román–spanyol 
konzorciummal?! 
Kihirdették a Maroskece–Aranyosgyé-
res közötti autópályaszakaszra újra 
kiírt versenytárgyalás győztesét, amely 
egy román és egy osztrák–német kon-
zorciumot megelőzve nyerte el a hoz-
závetőleg 364 millió lej értékű uniós 
finanszírozású munkálatot. A kivitele-
zési szerződést azonban csak az óvá-
sok elbírálása után írhatják alá.  
____________4. 
A  rendszeres  
szűrővizsgálat 
életet menthet 
A melldaganat a leggyakoribb daga-
nattípus, és a második leggyakoribb 
elhalálozási ok a nőket érintő rákos 
megbetegedések sorában. Leginkább 
az 50-70 év közötti korosztályt érinti, 
de növekszik a felfedezett esetek 
száma a fiatalabbaknál is. 
____________5. 
A portréktól  
a személyre szabott 
ruhadarabokig  
Portrékat, egyénre szabott ruhadara-
bokat, kiegészítőket és dísztárgyakat 
készít a szászrégeni Fekete Ferenczi 
Blanka, akinek a gyerekkoráig nyúlik 
vissza a művészet iránti rajongása. 
Munkái iránt egyre nagyobb a keres-
let, sokan lepik meg szeretteiket egy 
családi portréval, vagy éppen egy sze-
mélyre szabott, egyedi, kézzel festett 
táskával.  
____________6.
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Tegnap, egy órával a helyi tanács rendkívüli ülése előtt 
sajtótájékoztatón ismertette a marosvásárhelyi tanács 
RMDSZ-frakciója az idei prioritásokat. Frunda Csenge 
frakcióvezető kijelentette: míg a tavaly az volt a cél, 
hogy a hiányosságokat pótolják, idén „előbbre lehet 

lépni”. „Az építkezések, a korszerűsítések és a beruhá-
zások éve lesz az idei” – jelentette ki.  

Összecsirizelt mozaikpártok  

Bedobta a törülközőt az egyik sértődött pártvezető, miután sikeresen 
a lejtőre lavírozta a román politikai életbe új szemlélet ígéretével be-
robbanó alakulatát. A másik, a történelmi hagyományait rég kukába 
süllyesztett jobbközép liberális párt pedig meneszteni szándékszik le-
vitézlett, üstököskarrierű vezérét. Valójában mi történhetett, hogy alig 
négy hónappal megválasztásuk után az új fiúknak menniük kell? Ta-
valy kora ősszel még tűzzel-vassal, a pártszakadás veszélyét is figyel-
men kívül hagyva harcoltak, aminek gyakorlatilag fő nyertesei a 
szociáldemokraták voltak. Ajándékként kormányra kerültek. Semmivé 
vált a hárompárti jobbközép kormány által meghirdetett reformcso-
mag. Sok elemzőnek feltették azt a kérdést, hogy mindez előre látható 
volt-e? Egyértelműen igen. Mert ha jól megvizsgáljuk mind a liberális 
párt, mind a Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) alkotóelemeit, 
látható, hogy távolról sem lehet egységről beszélni, mivel mindkét ala-
kulat összefércelt tákolmány. Mozaikpártok. Kilúgozott ideológiákkal. 
Milyen liberális párt az, amelyben meghatározó erőt képviselnek az 
egykori szakadár baloldaliak, és az Európai Parlamentben a néppár-
tiak csoportjában tetszeleg? Vezéralakjai közt pedig olyan ultranaci-
onalisták vannak, mint Rareş Bogdan? A napokban kiszivárgott hírek 
szerint a párt erős emberei meneszteni akarják elnöki funkciójából 
Florin Cîţut. Terveik szerint már akár az áprilisban tartandó rendkí-
vüli kongresszuson ez megtörténhet. Van egy olyan elképzelés is, hogy 

Karácsonyi Zsigmond

(Folytatás a 3. oldalon)

(Folytatás a 4. oldalon)
 Antalfi Imola

2022: az építkezések és a beruházások éve lesz Marosvásárhelyen  

Jóváhagyták  
az idei költségvetést



Új bemutatóval jelentkezik ma 
este a Marosvásárhelyi Nemzeti 
Színház Liviu Rebreanu Társu-
lata: február 10-én, csütörtökön 
18 órától a Vakációsdi című elő-
adás premierjére kerül sor a 
színház nagytermében. 

A Vakációsdi, felejtősdi vagy boldog-
ságosdi – ahogy a mű főszereplője ne-
vezi – a lélek finom humorral 
fűszerezett játéka, mely magányról, bol-
dogságról és szerelemről mesél egy, a 
társadalom és a hétköznapok monotóni-
ájától védett, zavartalan, egyéni létben. 

A civilizációtól elzárt hegyi vendég-
ház személyes, ugyanakkor kollektív 
univerzumot építő álmodozó szereplők 
boldogságkeresésének tökéletes he-
lyévé válik – írják a produkcióról az 
alkotók. 

A darab rendezője Nicolas Crista-
che, díszlettervezője Bogdan Spătaru, 
a light designer Daniel Klinger. A sze-
reposztás tagjai: Dan Rădulescu – Bo-
goiu úr; Radu Anastas – Ştefan 
Valeriu; Dana Pancu – Madame Vin-
tilă, Liviu Pancu – Az őrnagy, Ale Ţif-
rea – Corina; Cosmin Ghibănescu – 
Jeff; Larisa Dobrin – Ágnes; Ştefan 
Mura – Egy szerelő; Ion Vântu – Egy 
utas; Bianca Fărcaş – A felesége. 

Mihail Sebastian Vakációsdi című 
színművének marosvásárhelyi magyar 

nyelvű bemutatójára első alkalommal 
1986. december 12-én került sor Ko-
vács Ferenc fordításában. Az akkori 
előadás rendezője Dan Alecsandrescu, 
jelmez- és díszlettervezője Alexandru 
Ursu, ügyelője Berekméri Anikó, a 
súgó pedig Szabó Éva volt. A nyolcva-
nas évekbeli szereposztás tagjai: Lo-
hinszky Loránd (Bogoiu úr), Boér 
Ferenc (Ştefan Valeriu), Székely M. 
Éva (Madame Vintilă), Tarr László 
(Az őrnagy), Ádám Erzsébet/Bálint 
Márta (Corina), Buzogány Béla (Jeff), 
Debreczeni Gabi (Ágnes), Réthy 
Árpád (A szerelő), Kárp György (Egy 
utas) és Biluska Annamária (Az utas 
felesége). 

Az idei premiert követő előadásra 
február 17-én este 6 órától kerül sor a 

Marosvásárhelyi Nemzeti Színház 
Nagytermében. Az előadás 14 éven fe-
lülieknek ajánlott, és magyar nyelvű 
felirattal követhető. 

A hatályban lévő járványügyi rende-
let értelmében a nézők az előadások 
teljes ideje alatt kötelesek maszkot vi-
selni, illetve csak a kijelölt székeket 
foglalhatják el, betartva az előírt távol-
ságot. 

Jegyek és bérletek válthatók a Ma-
rosvásárhelyi Nemzeti Színház nagy-
termi jegypénztáránál (nyitvatartás 
hétfőtől péntekig 9 és 18 óra között, a 
kistermi előadások esetén 18.30-ig, tel. 
0365-806-865), hétvégi előadások ese-
tében a helyszínen előadás előtt két 
órával. 

(Knb.)

Az igazságot kereső, a „lenni vagy 
nem lenni” súlyos kétségei közt őrlődő 
Hamlet figuráját formálja meg Vecsei 
H. Miklós a Kolozsvári Állami Magyar 
Színházban, Tompa Gábor rendezésé-
ben. A Budapesten élő színművész Er-
délyt is otthonának tekinti, 
gyermekkorának nyarait Gyimesfelső-
lokon töltötte, négy nagyszülője is Er-
délyhez köti. A színész, rendező 
szövegkönyveket és versesköteteket ír, 
közben elindította az egyik legsikere-
sebb, olvasást népszerűsítő akciót Ma-
gyarországon, a Poketet. Vele 
beszélgetnek a műsorban a csendekről, 
a hitről, a színész felelősségéről és ter-
mészetesen Hamletről. Követhető a 
műsor csütörtökön este 9 órától az Er-
dély TV képernyőjén és YouTube-csa-
tornáján.

A Napsugár néptáncegyüt-
tes és a Maros Művészegyüt-
tes Pál utcai fonóban című 
előadását mutatják be feb-
ruár 18-án, szombaton 17 
órakor, majd 19-én, vasárnap 
10 órakor a kövesdombi 
székházban. Az előadás a 
farsang idején, hosszú téli 
esték székelyföldi mulatozá-
saiba nyújt betekintést, Ko-
rond, Pálpataka, Sófalva, 
Nyárádselye, Szászcsávás, 
illetve a Székely Mezőség 
táncait vonultatva fel. Meg-
hívott: Gyepesi László. A 
műsort rendezte Füzesi Al-
bert, zenél a Maros Művész-
együttes zenekara. Jegyek a 
helyszínen kaphatók, de elő-
zetes helyfoglalás szükséges 
a 0757-059-594-es telefon-
számon. Belépésnél a védett-
ségi igazolás felmutatása 
szükséges. (nszi)

Marosszentkirályon a legtöbb  
a fertőzött 

A Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóság honlapján 
február 8-án, kedden közzétett adatok szerint öt Maros me-
gyei településen 20 ezrelék fölé emelkedett a koronavírus-
fertőzöttségi arány. A listavezető Marosszentkirály (27,25 
ezrelék), majd Marosvásárhely (24,64), Koronka (23,23), 
Marosszentanna (21,81) és Jedd (20,42) következik. A me-
gyében egyetlen község Kozmatelke, ahol nincs jelenleg 
koronavírus-fertőzött a közegészségügyi igazgatóság 
keddi adatai szerint. 

Terápia szenvedélybetegeknek 
A Bonus Pastor Alapítvány március 3-6. között négynapos 
terápiás programot szervez férfi és női szenvedélybetegek-
nek és hozzátartozóiknak Magyarózdon. A felvétel előzetes 
személyes beszélgetés alapján történik. Jelentkezni feb-
ruár 26-ig lehet Marosvásárhelyen, McAlister Magdolnánál 
a következő telefonszámon: 0742-653-331. 

Hétfőig várják az árusokat 
Február 25. – március 8. között tartják meg Marosvásár-
helyen a márciuska- és nőnapi vásárt. A standoknak hely-
színt igénylő árusok a Győzelem tér 3. szám alatt, a 15-ös 
teremben február 14-éig, hétfőig jelentkezhetnek. Az irato-
kat a biroul.unic@tirgumures.ro címre online is be lehet 
nyújtani. A helyszíneket február 18-án 13 órától sorsolják 
ki a Művész moziban, a Rózsák tere 35–37. szám alatt. A 
márciuska és virág értékesítésére javasolt helyszínek, va-
lamint a szükséges iratok jegyzéke a www.tirgumures.ro 
honlapon, illetve a Közterület-kezelő Közszolgálat Kós Ká-
roly utca 1/B szám alatti székhelyén tanulmányozható. 

Termelők vására 
Február 10-én, csütörtökön (ma) kezdődik és 13-áig, va-
sárnapig tart Marosvásárhely főterén a termelők és kéz-
művesek hagyományos vására, amely naponta 10 és 20 
óra között látogatható. A vásárlók ékszerek, natúr kozme-
tikumok, szappanok, élelmiszertermékek, méz, sütemé-
nyek, szörpök, házi kenyér, édesség és különféle italok 
gazdag kínálatából válogathatnak. 

Lövedék az építőtelepen 
Február 7-én, hétfőn egy 82 milliméter kaliberű lövedéket 
találtak egy nyárádszeredai építőtelepen. A Maros megyei 
katasztrófavédelmi felügyelőség csapata elszállította és 
biztonságba helyezte a lövedéket, amit az elkövetkezők-
ben megsemmisítenek. 

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Ma ELVIRA,  
holnap BERTOLD  
és MARIETTA napja.  
BERTOLD: germán eredetű, 
jelentése: pompával uralkodó. 
MARIETTA: a Mária olasz 
becézéséből alakult önálló 
névvé. Jelentése ismeretlen. 

10., csütörtök 
A Nap kel  

7 óra 34 perckor,  
lenyugszik  

17 óra 40 perckor.  
Az év 41. napja,  

hátravan 324 nap.
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Mihail Sebastian: Vakációsdi 
Ma esti premier  

a Marosvásárhelyi Nemzeti Színházban 

Pál utcai fonóbanKultúrcsepp –  
az Erdély TV-ben

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS! 
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő  

hónapra a Népújság szerkesztőségében:  
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,  

2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő,  
naponta 9-14 óra között, szombat – vasárnap zárva. 

Tel.  0742-828-647

Dr. Veress Albert könyvbemutatója 
 A Studium Prospero Alapítvány és a Marosvásárhely–Za-
laegerszeg Baráti Egyesület szervezésében dr. Veress Al-
bert Emlékeim mozaikja – Töprengő elme című 
könyvének bemutatójára kerül sor február 15-én, kedden 
17 órai kezdettel a marosvásárhelyi, Bolyai tér 15. szám 
alatti Studium Hub látványkávézóban. A kötetet Nagy Mik-
lós Kund író, újságíró, szerkesztő ismerteti. 

 Az Ariel színház műsora 
A marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínházban 
február 11-én, pénteken 18 órától a Lúdas Matyi című me-
sejátékra várják a gyermekeket és felnőtt kísérőiket. 16-
án, szerdán szintén 18 órától a Fogadó a kíváncsi 
hörcsöghöz látható Sramó Gábor rendezésében. 18-án, 
pénteken 13 órától a Viszlek magammal című, 14 éven fe-
lülieknek ajánlott, interaktív diákelőadás van műsoron, 

rendező, drámapedagógus Tóth Zoltán. A járványhelyzet 
miatt az előadásokra a helyek száma korlátozott, ezért 
előzetesen helyet kell foglalni: a mesejátékokra a 0740-
566-454-es, a diákelőadásra a 0747-942-181-es telefon-
számon (sms-ben is) vagy a rablopandur@yahoo.com 
e-mail-címen. A 12 évnél idősebb nézők a védettség bizo-
nyításával vehetnek részt az előadásokon, a maszk vise-
lése 6 év fölött kötelező. 

„Viva la operetta!” – Bálint-napi 
rendkívüli hangverseny 
Viva la operetta! címmel Bálint-napi rendkívüli hangver-
senyre kerül sor február 17-én, csütörtökön 19 órától a 
Kultúrpalota nagytermében. Az Erdély Tv-vel közösen 
szervezett hangversenyen a Marosvásárhelyi Állami Fil-
harmónia vegyes karát és szimfonikus zenekarát Nagy 
Gergő vezényli, szólisták: Trózner Kincső szoprán, Antal 
Livia szoprán, Szabó Levente tenor, Buta Árpád basszus. 
Műsoron: hires nyitányok, áriák és kórusrészlek Strauss, 
Kálmán Imre, Lehár Ferenc, Huszka Jenő műveiből.

RENDEZVÉNY



A Fejlesztési, Közigazgatási és Közmunkálatokért 
Felelős Minisztérium közzétette azt az általa kidol-
gozott pályázati szabályozást, amelyet alkalmazva 
gázhálózat kiépítésére és javítására pályázhatnak 
az önkormányzatok. A szabályozás az Energiaügyi 
Minisztérium esetleges észrevételei után lesz vég-
leges – jelentette be Cseke Attila szaktárcavezető. 

„A finanszírozás célja, hogy javítsunk az életminőségen, és 
az alapvető közüzemi szolgáltatásokhoz való hozzáférést biz-
tosítsuk mindenki számára. Gázhálózatot hozunk létre ott, ahol 
eddig nem volt, és javítjuk a meglévő rendszert. 196 ezer csa-
ládot köthetünk rá a gázhálózatra abból az összegből, amit erre 
a célra különítettünk el. A víz-, szennyvíz- és úthálózati támo-
gatást az önkormányzatok 97,5 százaléka kérte, ez bizonyítja, 
hogy szükség volt az Anghel Saligny programra, szükség van 
a fejlesztési minisztérium által biztosított finanszírozásra, hi-
szen a csapvíz nem luxus” – nyilatkozta Cseke Attila. 

A hétfőn közzétett rendelet értelmében az önkormányzatok 
45 napig pályázhatnak a pályázati szabályozás Hivatalos Köz-
lönyben való megjelenése után. A minisztérium pedig finan-
szírozási szerződést ír alá – az esetleges további dokumentáció 
bekérése után – azokkal az önkormányzatokkal, amelyeket a 
szabályozás értelmében nyertesnek ítélt. 

A finanszírozási szerződés értelmében az önkormányzatok 
utólagos elszámolást kérhetnek a szaktárcától a kivitelezett be-
ruházásokra. Cseke Attila elmondta: a fejlesztési minisztérium 
már tavaly szeptemberben kidolgozta a most közzétett szabá-
lyozást, amely az energiaügyi szaktárca javaslatai szerint mó-
dosulhat, és akkor válik véglegessé, ha az utóbbi szaktárca a 
szükséges mellékleteit is kidolgozza és aláírja, majd megjele-
nik a Közlönyben. 

A fejlesztési szaktárcavezető emlékeztetett: az RMDSZ által 
kiharcolt Anghel Saligny program révén 50 milliárd lejjel tá-
mogatja a minisztérium a víz-, szennyvíz-, út- és gázhálózati 
beruházásokat, ebből 7,5 milliárd lejt a gázhálózati befekteté-
sekre különített el a szaktárca. Az összegből új gázhálózatokat 
építhetnek ki, bővíthetik a meglévőket, és korszerűsíthetik a 
jelenlegi gázhálózatokat. 

Mint ismeretes, a szaktárca korábban közvitára bocsátotta 
azt a jogszabálytervezetet is, amely a 2021. október 6-i 954. 
számú Közlönyben jelent meg, és amely kimondja: a gázhá-
lózatok kiépítésekor is az uniós finanszírozásból épített beru-
házásokra érvényes költségszabványt használják, amelyet 
évente frissít a fejlesztési minisztérium az Országos Statiszti-
kai Hivatal adatai szerint. (RMDSZ-tájékoztató) 

A további botrányok megelőzése érdekében a ház-
szabály szigorításáról döntött szerdán a kormány-
párti képviselők szavazataival a képviselőház.  

Ezentúl hat hónapra megfoszthatják illetményének felétől 
azt a képviselőt, aki képviselőtársa helyett szavaz, molinó 
kifeszítésében vesz részt, a frakció kijelölt helyét elhagyva 
(telefonjával) élőben közvetíti az ülést, erőszakosan lép fel 
képviselőtársával szemben, kiabál, gyalázkodik, fenyegető-
zik, másokat sérteget. A botrányt okozó képviselőt az ülés-
vezető eltávolíttathatja a parlamenti őrséggel az 
ülésteremből.  

A másokat sértegető, erőszakos képviselők felszólalási jogát 
három hónapos időtartamra felszólalásonként tíz másodpercre 
korlátozhatják, a képviselőház működését, illetve másokat ve-
szélyeztető frakciókat pedig fél évig megfoszthatják a szolgá-
lati gépkocsiktól és a parlament alkalmazásában álló teljes 
személyzettől. 

A házszabály módosítását a Szociáldemokrata Pártból 
(PSD), a jobbközép Nemzeti Liberális Pártból (PNL), a Ro-
mániai Magyar Demokrata Szövetségből (RMDSZ) és a nem-
zeti kisebbségi frakcióból álló kormánytöbbség 202 
szavazatával fogadták el, míg az ellenzék 91 képviselője ellene 
voksolt. 

A kormánypártok elsősorban a többi párt által szélsőséges-
nek minősített, rendszeresen botrányt okozó Románok Egye-
süléséért Szövetség (AUR) képviselőit próbálják megfékezni, 
miután George Simion, az AUR társelnöke hétfőn odarohant 

a beszédét tartó Virgil Popescu energiaügyi miniszterhez, meg-
rángatta és fenyegetően az arcába kiabált. 

A szerdán elfogadott határozat indoklása szerint a házsza-
bály eddigi szankciói elégteleneknek bizonyultak az „első 
mandátumuknál tartó”, a parlamenti szokásjogot semmibe 
vevő, kollégáikkal szemben szóbeli és fizikai erőszakot alkal-
mazó törvényhozók fegyelmezéséhez. 

Bár a parlamentbe is beszivárgó erőszak megfékezésének 
szükségességével a 2016 óta parlamenti képviselettel rendel-
kező Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) is egyetért, 
ellenzéki pártként tiltakozott a „transzparencia korlátozása” 
ellen, és úgy értékelte: sérül a demokrácia azáltal, hogy kitilt-
ják a molinós tüntetéseket és a telefonos élő közvetítéseket a 
törvényhozásból. Az utcai tüntetések eszköztárát egyébként az 
USR hozta be a parlamentbe, a 2020-ban képviselethez jutott 
AUR viszont a figyelemfelkeltés legfőbb eszközeiként hasz-
nálja a gerillamódszereket, azzal növelve támogatottságát, 
hogy a szerinte népszerűtlen politikusokat élőben közvetített 
erőszakos megnyilvánulásokkal „megleckézteti”. 

Közvéleménykutatások szerint a parlamenti helyek 9 szá-
zalékával rendelkező, nacionalista és oltásellenes szólamokat 
hangoztató AUR a választások óta eltelt alig több mint egy év 
alatt megkétszerezte támogatottságát és – a PSD után – a má-
sodik legnépszerűbb párttá lépett elő Romániában. 

Az AUR és az USR bejelentette, hogy alkotmányossági 
óvást emel a házszabály „antidemokratikus, az ellenzék elhall-
gattatását célzó” módosítása ellen. (MTI)

a négy országos alelnök felváltva vezetné a pártot a kö-
vetkező elnök megválasztásáig, aki nagy valószínűséggel 
Kolozsvár jelenlegi polgármestere, Emil Boc lenne. 
Ugyanis abban reménykednek, hogy nagy eséllyel csak 
ő pályázhatna Klaus Iohannis megüresedő székére. Kér-
dés, hogy a párton belüli érdekellentéteket milyen komp-
romisszummal lehet kibékíteni, vagy legalább 
ideig-óráig a platformokat egységgé csirizelni. Ha nem 
lépnek időben, a népszerűségvesztés megállíthatatlan 
lesz. Aminek a jelenleg kormánykoalíciós partner szoc-
demek lennének a nyertesei. És a nem éppen aranyos, 
nyakászgató AUR-os ficsúrok. Akikkel a tavaly ősszel 
nem szégyellt kormánybuktató egyezséget kötni az akkor 
még Dan Barna vezette USR. És most ott tartunk, hogy 
az utóbbi, jobb sorsra érdemes alakulat négy hónapja 
megválasztott elnöke, Dacian Cioloş, elismerve tehetet-
lenségét, lemondott. Minden jel arra mutat, hogy ürügyet 
provokálva visszasomfordált a brüsszeli bársonyszékbe. 
Kicsi a valószínűsége, hogy tettének pártszakadás lenne 
a vége. Az ellenben tény, hogy a vállalkozói, civil elkö-
teleződésű szemléletet nem lehet összeházasítani a  
brüsszeli technokrata attitűddel. Az USR szövetségben 
erre tettek kísérletet. Választási kampányfogásnak jó 
volt. Sokan hittek benne, hogy a begyepesedett, érdek-
csoport-szövevények alkotta korrupt politikai elittől át 
lehet venni a hatalmat. Bebizonyosodott, hogy az ilyen 
mozaikpártok képtelenek végigvinni a reformokat. Pedig 
három évtized után már nagyon szükség lenne cselekvő-
képes, a társadalmi elvárásokat figyelembe vevő új po-
litikai alakulatokra. De úgy tűnik, hogy a Balkánon és 
Kelet-Európában még sokat kell erre várni. 

Ötszázan kaptak Molnupiravirt 
A Covid-betegek állapotának felmérésére szolgáló 
222 járóbeteg-ellátó központban megvizsgált 11.568 
páciens közül 500 kapott a Molnupiravir nevű inno-
vatív vírusellenes gyógyszerből – közölte az egész-
ségügyi minisztérium. A betegek ingyen kapták meg 
a készítményt. Ez az első, szájon át vehető Covid 
elleni gyógyszer, amelyet olyan személyek számára 
engedélyeztek, akiknél fennáll a súlyos tünetekkel 
járó betegség kialakulásának veszélye. Az enyhe 
vagy közepesen súlyos állapotú Covid-betegek ke-
zelésére ajánlott Favipiravirt a járóbeteg-ellátó köz-
pontokban, a kórházakban és 153 kereskedelmi 
gyógyszertárban lehet kérni – tájékoztatott a szak-
tárca. (Agerpres) 

Csökkent a Covid-kórházak  
telítettsége 

Romániában csökkenni kezdett az újonnan diag-
nosztizált koronavírus-fertőzöttek száma és a Covid-
kórházak telítettsége, a halálos áldozatok száma 
azonban még mindig növekvő tendenciát mutat. A 
stratégiai kommunikációs törzs (GCS) szerdán arról 
számolt be, hogy az utóbbi 24 órában 27.346 koro-
navírusteszt lett pozitív. Ez kétharmada a múlt heti 
40 ezres csúcsnak, és – az ötödik járványhullám 
december végi kezdete óta először – elmarad az 
utóbbi két hét átlagától. Az esetszám visszaesése 
ezúttal nem azzal áll összefüggésben, hogy keve-
sebb tesztet végeztek volna. Továbbra is magas 
ugyan, de csökkenőben van a tesztek találati aránya 
is: az utóbbi napon kiértékelt minták 28,9 százaléka 
lett pozitív. Az omikron vírusvariáns által előidézett 
járványhullám tetőzését jelzi az is, hogy szerdán már 
második napja csökkent a kórházi kezelésre szoruló 
fertőzöttek száma. Jelenleg 11.324 fertőzöttet ápol-
nak a Covid-kórházakban, közülük 1120-at az inten-
zív osztályokon. (MTI) 

Amerikai katonák érkeznek  
Az amerikai szárazföldi erők 2. lovasezredének Ro-
mániába vezényelt alakulata szerdán megkezdte a 
végső előkészületeket a Németországból történő át-
településre – közölte a védelmi minisztérium. A mint-
egy 1000 amerikai katona a következő napokban 
csatlakozik a már Romániában lévő amerikai csapa-
tokhoz. A szaktárca szerint a beszállásolás és a kép-
zések helyszíneiről később fognak tájékoztatni. A 
gyalogos zászlóalj a Task Force (TF) Cougar elne-
vezést kapta, és az amerikai V. hadtest parancsnok-
ságának vezénylete alatt fog Románia területén 
tevékenykedni – közölte a védelmi minisztérium. A 
romániai küldetés során a TF Cougar fő feladata a 
román hadsereg struktúráival történő közös kikép-
zés, közös tevékenységek lebonyolítása az együtt-
működés és a kölcsönös bizalom növelése 
érdekében. A zászlóalj Romániába történő telepítése 
azoknak az intézkedéseknek a részét képezi, ame-
lyek célja a szövetségesek biztonságának garantá-
lása és a Fekete-tenger térségében történő 
agresszív akciók elrettentése a NATO teljes keleti 
szárnyán. (Agerpres) 

Ország – világ 

Összecsirizelt  
mozaikpártok

(Folytatás az 1. oldalról)
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A házszabály szigorításáról döntött a képviselőház 

Közzétette a fejlesztési minisztérium az Anghel  
Saligny programon keresztül finanszírozott,  

gázhálózati beruházásokra vonatkozó szabályozást  

Az Európai Unióban 2020-ban felhasznált energia 
57,5 százaléka származott importból, ami közel 
három százalékpontos csökkenést jelent 2019-hez 
képest; Románia az energiaimporttól legkevésbé 
függő tagországok közé tartozik – derül ki az Euro-
stat szerdán közzétett adataiból. 

A tagállamok energiaimport-függőségi rátája a Málta, Cip-
rus és Luxemburg esetében jegyzett több mint 90 százaléktól 
az Észtország és Románia esetében regisztrált 10,52, illetve 
28,20 százalék között váltakozik. Míg azonban Észtországban 
egy év alatt megduplázódott az energiaimport-függőségi arány 
– a 2019-es 4,83 százalékról 2020-ra 10,52 százalékra nőtt –, 
addig Romániában három százalékponttal mérséklődött 2019-
hez képest. Az Eurostat megjegyzi, hogy az EU energiaim-

port-függőségének a csökkenése az energiaimport 12,6 száza-
lékos visszaesésével, valamint a primerenergia-termelés mér-
séklődésével magyarázható, ez pedig a világjárvány indokolta 
korlátozások miatti keresletcsökkenés eredménye. 

Az EU energiamixében a legnagyobb arányban jelen levő 
energiahordozók – a kőolaj és kőolajtermékek (az összmeny-
nyiség 34,5 százalékát teszik ki), illetve a földgáz (az össz-
mennyiség 23,7 százaléka) – nagyrészt importból származnak. 
A nyersolaj esetében a legnagyobb az importfüggőségi ráta, 
ez a 2019-es 96,8 százalékról csak 96,2 százalékra csökkent 
2020-ra. Az EU-ban a villamosenergia-termeléshez és a fűtés-
hez elengedhetetlen földgáz esetében az importfüggőségi ráta 
83,6 százalék körüli volt 2020-ban, ami hat százalékpontos 
csökkenést jelent 2019-hez viszonyítva. (Agerpres)

Románia az energiaimporttól legkevésbé függő 
uniós tagállamok közé tartozik 

A drónok egyre nagyobb veszélyt jelentenek a légi 
közlekedésre: Romániában az elmúlt négy évben 30 
esetben zavarták meg a repülőterek működését – 
derült ki az illetékes hatóságok részvételével meg-
tartott kolozsvári munkamegbeszélésen.  

A romániai polgári légi közlekedési hatóság adatai szerint 
az elmúlt négy évben 30 olyan eseményt jegyeztek fel Romá-
niában, amikor drónok zavarták meg a repülőterek tevékeny-
ségét. 

Az egyik ilyen incidens Kolozsváron történt. A Kolozsvár 
Aréna fölött repülő drónt a SMURD helikopteréből vették 
észre, a megengedett legtöbb 120 méter helyett 900 méter ma-

gasan, egy tiltott zónában. Az incidens kivizsgálása folyamat-
ban van – tájékoztatott Remus Dogaru, a polgári légi közle-
kedési hatóság képviselője.  

2018-ban két, 2019-ben tizenegy, 2020-ban hét és 2021-ben 
tíz hasonló incidens történt.  

David Ciceo, a kolozsvári nemzetközi repülőtér igazgatója 
elmondta, találkozót fog kezdeményezni a térség dróntulajdo-
nosaival, mert veszélyes a drónok légifolyosókon való hasz-
nálata. 

Azt is elmondta, hogy a tavalyi Untold fesztiválon négy 
olyan drónt észleltek a tömeg fölött, amelyekre nem volt röp-
tetési engedély. (Agerpres)

Szakértők: a drónok egyre nagyobb veszélyt jelentenek 
a légi közlekedésre



A frakcióvezető elmondta, olyan 
terveket támogat az önkormányzat, 
amelyek biztonságosabbá, jobbá 
teszik életterünket. Alapvetően 
három projektet említett: ezek 
egyike a tanintézetek korszerűsí-
tése, vagyis az iskolaépületek fel-
újítása, illetve az eszközfejlesztés.  

„Biztonságos és korszerű kör-
nyezetet szeretnénk biztosítani az 
iskolákban. Ennek érdekében a 
tantermek felújítását és korszerű 
felszerelések: laptopok, táblagépek 
és okostáblák beszerzését irányoz-
zuk elő” – hangzott el. Továbbá, a 
családok számára minőségi sza-
badidő eltöltését szeretnék lehe-
tővé tenni, ehhez korszerűsítenék a 
Somostetőt és a Víkendtelepet, eu-
rópai szintre hoznák a megye egyik 
leglátogatottabb turisztikai cél-
pontját, az állatkertet, és nem utol-
sósorban a Ligetben egy új és 
biztonságos gördeszkaparkot épí-
tenének. A harmadik projekt a biz-
tonságosabb közlekedést és 
korszerű parkolást célozza. Ennek 
érdekében bővítenék az autóbusz-
parkot, és mintegy 40 utcát újíta-
nának fel.  

Kovács Mihály Levente, a ma-
rosvásárhelyi RMDSZ elnöke 
hangsúlyozta: az oktatási intézmé-
nyekre 50 százalékkal növelték a 
költségvetési keretet, azaz idén 80 
millió lejt irányoznak elő, a város 
saját rendezvényei közé sorolta 
március 15-ét, támogatja a roma 
kultúra napi rendezvényeket, to-
vábbá 30%-kal, pontosabban 1,3 
millió lejre növelik az egyházak tá-
mogatására szánt összeget. Kie-
melte: régi és jogos igénynek 
tesznek eleget azzal a költségvetési 
tétellel, amely lehetővé teszi, hogy 
pályázatot írjanak ki Sütő András 
egész alakos szobrának az elkészí-
tésére. A szoborállításra vonatko-
zóan 2014-ben hozott határozatot a 
helyi tanács.  

Újságírói kérdésre válaszolva 
Kelemen Márton tanácsos közölte: 
mintegy 655 millió lej a tervezett 
idei költségvetése a városnak. A ta-
valyi költségvetés végrehajtása 

megközelítőleg 400 millió lej volt, 
a különbözetet főként a hosszú 
távú finanszírozási szerződések ke-
retösszegei adják (beruházásokra 65 
millió lejt költenének). Hozzátette, 
az idén az energia drágulása miatt 
az önkormányzat intézményei is 
magasabb közműszámlákat kell 
majd fizessenek, emiatt várhatóan a 
nyár folyamán költségvetés-kiigazí-
tásra lesz szükség.  

A Népújság kérdésére, hogy az 
építőanyagok drágulása miatt le 
kellett-e állítani beruházásokat, 
Portik Vilmos, Marosvásárhely al-
polgármestere kijelentette, hogy 
néhány beruházás stagnál, elsősor-
ban a tömbházak hőszigetelése, hi-
szen módosítani kellett a 
dokumentációkat. Ugyanakkor a 
magasabb árakat figyelembe kell 
venni a közbeszerzéseknél, emiatt 
ezekkel megkéshetnek. Kérdé-
sünkre, hogy van-e stratégiája az 
önkormányzatnak a gazdasági élet 
élénkítésére, vállalkozók idevon-
zására, az alpolgármester el-
mondta: már tavaly történtek 
egyeztetések arról, hogy hogyan 
lehetne elsősorban a nagyberuhá-
zókat idecsalogatni.  

„Mintegy 30 projektünk van az 
üzleti élet serkentésére Marosvá-
sárhelyen. Nagyberuházókra van 
szükség, munkahelyteremtő vállal-
kozásokra. El kell érnünk, hogy a 
leállított projektek, úgymint a tere-
lőút építése, a reptér korszerűsí-
tése, elmozduljon a holtpontról. Az 
elmúlt évben több vállalkozó igé-
nyelt adatokat, például a munkae-
rővel kapcsolatban, ezeket az 
adatokat össze kellett gyűjtenünk, 
és azt is felleltároznunk, mennyi 
területe van a városnak, amit a vál-
lalkozásoknak felajánlhatna. Saj-
nos nagyon kevés szabad 
területünk van” – tette hozzá.  

A sajtótájékoztatót követő rend-
kívüli ülésen a tanácsosok megsza-
vazták az idei, 655.968.000 lejes 
költségvetést, amelyből mintegy 
80 millió lej jut az oktatásra, 160 
millió lej a tömegközlekedésre, 47 
millió lej az utak rehabilitációjára 
és 67 millió lej beruházásokra.
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Kihirdették a Maros-
kece–Aranyosgyéres 
közötti autópályasza-
kaszra újra kiírt ver-
senytárgyalás győz- 
tesét, amely egy román 
és egy osztrák–német 
konzorciumot meg-
előzve nyerte el a hoz-
závetőleg 364 millió lej 
értékű uniós finanszíro-
zású munkálatot. A ki-
vitelezési szerződést 
azonban csak az óvások 
elbírálása után írhatják 
alá.  

Január 31-én, hétfőn kö-
zölte a közúti infrastruktúrá-
ért felelős állami vállalat a 
Brassó–Marosvásárhely–
Kolozsvár–Nagyvárad kö-
zött tervezett autópálya 
félbemaradt szakaszának a feltéte-
lezhetően új építőjét. Amennyiben 
a versenytárgyalás kihirdetését nem 
követnék óvások, a 2016-tól soro-
zatos buktatókkal kikövezett pálya-
szakaszt a Drum Asfalt Kft. – OPR 
Asfalt Kft. – Obras Publicas Y Ra-
gadios Rt. – Trameco Rt. – Dru-
muri Bihor Rt. konszern fejezheti 
be 363.798.484 lejből (TVA/héa 
nélkül). Az új kiírás értelmében a 
tervezésre három hónapot, a kivite-
lezésre 18 hónapot ígérnek, a 15,70 
km-es szakasz munkálataira a jót-
állás 120 hónap.  

Annak ellenére, hogy az új ver-
senytárgyalásra két olyan társulás 
is benevezett, amelyek már bizo-
nyítottak – a Dimex 2000 Com-
pany Kft. – Alpenside Kft. és 
Explan Kft. társulás, valamint a 
Strabag Kft. és a Geiger Transilva-
nia Kft. társulás –, az a társulás 
nyerte meg a licitet, amelynek 
egyik résztvevőjéről köztudott, 
hogy nem fejezett be bizonyos 
munkálatokat. Mindaddig, amíg 
megépül a 15 km gyorsforgalmi, az 
autósok a két megépült szakasz kö-
zötti távot Maroskecétől Aranyos-
gyéresig az E60-as országúton 
tehetik meg. 

A Brassó és Bors között terve-
zett, 415 kilométer hosszúságú A3-
as észak-erdélyi autópálya 
megépítésére 2003-ban írt alá meg-
állapodást a román kormány az 

amerikai Bechtel társasággal, de 
miután a Bechtelnek hat év alatt 
csak 52 kilométer pályát sikerült 
megépíteni Aranyosgyéres és 
Gyalu között, majd leállt a munká-
latokkal, 2013-ban közös meg-
egyezéssel felbontották a 
szerződést. 2015-ben a Straco 
Grup Kft. ügyvezetői több mint 
kétmillió lejes adósságot halmoz-
tak fel az állammal szemben, a 
Szervezett Bűnözés és Terrorizmus 
Elleni Igazgatóság (DIICOT) adó-
csalással vádolta meg őket, majd a 
tartozásaik miatt csődeljárás indult 
a cég ellen. Ennek ellenére ugyan-
abban az évben három versenytár-
gyalást is megnyerhettek. Ez lehet 
az egyik magyarázat a Maroskece–
Aranyosgyéres közötti szakasz épí-
tésének lassú ütemére, a másik 
pedig a be nem tartott ütemtervek 
miatt a finanszírozások csökken-
tése, a gyakori átütemezés. 

A Maroskece–Aranyosgyéres 
21+500 km – 37+191 km közötti 
3. szelvény közbeszerzési eljárását 
a Straco Grup Kft. – Specialist 
Consulting Kft. – Total Road Kft. 
társulás 280 millió lejért nyerte 
meg. Ez pedig a Közúti Infrastruk-
túrát Kezelő Országos Társaság 
(CNAIR) megvalósíthatósági ta-
nulmánya szerinti összeg kevesebb 
mint fele, 48%-a volt. Az országos 
útügyi igazgatósággal aláírt szer-
ződés értelmében a munkálatok 
megkezdése 2016 májusa lett 

volna, az átadást 16 hónapban ha-
tározták meg, ugyanakkor időköz-
ben a cég csődhelyzete miatt 
pénzügyi zárlatot rendeltek el. 
2019-ben pedig már csak alig né-
hány százalékot teljesítettek a vál-
lalásukból. 2020 tavaszán új 
erővel kezdték meg a munkálato-
kat az erdélyi A3-as autópálya ma-
roskecei csomópontjánál, egy 
kolozsvári alvállalkozó folytatta 
a Straco cég munkálatait. 2020. 
szeptember 18-án átadták a Rad-
nót–Maroskece közötti 17,9 km-
es szakaszt is a forgalomnak, amit 
az Astaldi SPA – Max Boegl Ro-
mania Kft. – Astalrom Rt. – Con-
sitrans Kft. társulás épített. 2021 
márciusában bontották fel a 
Straco vállalattal a még 2015-ben 
kötött szerződést, a Maroskece–
Aranyosgyéres közötti szelvény 
munkálataiból kevesebb mint 40 
százalékot teljesített, majd fize-
tésképtelenné vált. A 2016 októ-
berében meghirdetett, súlyos 
hibákkal tarkított közbeszerzési 
eljárás, többrendbéli óvás, az ár-
ajánlatok újraértékelése, csődhely-
zet, pénzügyi gondok, a hatályát 
vesztett építési engedélyek, azok 
megújítása és nem tudni még mi-
lyen okok lehetnek a háttérben, 
amelyek késleltették a pályasza-
kasz időben való megépítését. Je-
lenleg a tervezett 415 kilométeres 
autópályából mintegy 107 kilomé-
ter használható. 

A Maroskece–Aranyosgyéres autópályaszelvény folytatása 
Román–spanyol konzorciummal?!

Fotó: Nagy Tibor

Jóváhagyták  
az idei költségvetést

(Folytatás az 1. oldalról)

 Bár még messze a nyár és a 
gondtalan fürdőzés, csónakázás, 
azért nem árt néha már ezt is szá-
mításba venni. Hiszen a vásárhe-
lyiek (és nem csak) számára ez 
legtöbbször önkéntelenül a Víkend-
telep felidézésével egyenlő. Sőt a 
telep szó el is maradhat, hiszen a 
helyi közbeszédben a ’hétvégi’ 
angol megfelelője megmagyaroso-
dott, elrománosodott, senki a hiva-
talos közlönyön kívül nem említi 
Mureşul szabadidőközpontként 
vagy sporttámaszpontként. 

 A történészt, a lokálpatriótát 
természetesen az is izgatja, hogy 
milyen idős a kedvelt Víkend? 
Mióta tölti be ezt az áldásos szere-
pet, kalandközponti funkcióját, 
miért éppen ez lett a kikapcsolódás 
és evezés, úszás, séták és korcso-
lyázás, sportok és nagy zabálások 
kedvelt helyszíne? 

 Hiába keresnők erre a választ a 
különben kitűnő, huszonkét évvel 
ezelőtt megjelent Klósz–Tolokán-
féle vásárhelyi sporttörténetben 
(Száz éve már, több is talán... Ba-
rangolások a marosvásárhelyi 
sport történetében. Impress Kiadó, 
2000). És nem található csak egy 
nyúlfarknál is rövidebb mondat 

Orbán István Marosvásárhely föld-
rajza c., Sárospatakon megjelent 
1943-as kis könyvecskéjében arról, 
hogy a Víkendtelepet lelkes polgá-
rok alapították minden külső kény-
szer és hatósági késztetés nélkül a 
múlt század (XX.) harmincas évei-
ben, és ekkortól fogva kezd vonza-
lommá válni. 

 Mit tesz a kutatói szerencse, si-
került valamivel kézzelfoghatóbb 
dátumra bukkanni a kérdéssel kap-
csolatosan a vásárhelyi újságok 
egyikében. A Reggeli Újság 1933. 
március 21-i számában a követ-
kező kis hírt olvashatjuk: „Weekend 
a Maroson. Az MSE evezős szakosz-
tálya értesíti azokat, akik a szak-
osztály területén weekend házat, 
vagy kabint kívánnak felállítani, 
ebbeli szándékukat a felállítandó 
épület méreteivel közöljék a szak-
osztály titkárával, Both Károllyal. 
A szakosztály a területet ingyen bo-
csájtja rendelkezésre.” Majd egy 
héttel később ugyancsak a Reggeli 
Újságban: 

 „Riport a jövendő Weekend-te-
lepről. Az MSE evezős szakosztálya 
nagy ambícióval készül az új sze-
zonra. Ennek a lehetőségét nagy-
ban elősegítette a szakosztály 

elnökének, Krenn Konrád kapi-
tánynak telekadománya, ezzel lehe-
tővé tette, hogy a szakosztály tagjai 
csónakházat létesítsenek. Az evezős 
szakosztály tagjai, megfelelő anya-
giak hiányában, dicséretre méltó 
szorgalommal és igyekezettel saját 
maguk végzik el a munkálatokat, 
amelyek máskülönben nagy össze-
geket emésztenének fel. Munkatár-
sunk a helyszínen állapította meg, 
hogy mint kubikoló, vízlecsapoló 

avagy földmunkások is nagysze-
rűen megállják derék evezőseink 
helyüket. Nyakig sárosan, de lan-
kadatlan lelkesedéssel dolgoznak, 
hogy Marosvásárhely csónaksport-
ját megkedveltessék a közönséggel. 
Itt említjük meg, hogy az öltözőkön 
kívül, az MSE evezős szakosztálya 
díjtalanul bocsájt a közönség ren-
delkezésére weekend házterületeket 
is. Azonban az errevaló igényeket 
mielőbb be kell jelenteni.” 

 Bár ugyanzon év július 8-án na-
gyobb árvízzel kellett megküzdeni 
a sajtó híradása szerint, ugyanis az 
Ár utcában a házak ablakain folyik 

be a víz. Víz alatt áll Remeteszeg 
egy része. A gát körül emelt wee-
kend-házakat elvitte az árvíz. Az 
Agyagási fürdőben 4,25 méter 
volt a víz mélysége a szokott 2,20 
helyett. Összesen három városi 
csónak állt a mentés rendelkezé-
sére, ami természetesen kevésnek 
bizonyult. A lakosság nagy része 
húzódozik az evakuálástól, de a 
rendőrségnek kötelessége a kite-
lepítéseket elvégezni. A hajlék-
talan embereket a Horea 
laktanyában (ma tűzoltóság) he-
lyezik el éjszakára. Az áradás 
délután 5 órakor érte el a csúcs-
pontját, azontúl némi apadást le-
hetett tapasztalni. Még ez sem 
tudta kedvét szegni az eve-

zőssport szerelmeseinek, a szak-
oszálynak. A szakosztály kísér- 
letképpen ezen a nyáron minden 
hétvégén evezős túrákat szervezett 
Gernyeszegig vagy Gernyeszegtől 
lefelé csorogva, máskor Vásár-
helytől Marosludasig. 

 Krenn Konrád dúsgazdag szász 
kereskedő volt, aki Vásárhelyen te-
lepedett le a világháború után. Az 
I. világháborúban hajóskapitány-
ként szolgált a haditengerészetnél, 
mondják. És abban az évben, ami-
kor a szász férfiak egy része, el-
vesztve józanságát, Berlin felé, a 
kefebajuszos felé tekintett, Krenn 

úr decemberben érdekes felhívást 
tett közzé a sajtóban: „Krenn Kon-
rád nyug. kapitány felhívást intéz a 
keresztény lakossághoz, hogy 35 
állásajánlattal segítsék a kivándor-
láshoz készülődő zsidó fiatalokat. 
Maga is gyakrolóteleppé alakította 
át kertészetét és gazdaságát.” 
Igaz: december 23-ig még egyetlen 
munkaadó sem válaszolt a felhí-
vásra.  

 Némi magyarázat a fenti bekez-
déshez: a cionista mozgalom fiatal-
embereket, férfiakat és nőket 
készített elő a kivándorlásra. Fizi-
kai munkára – mezőgazdaság, 
gyári termelés – kívánta szoktatni 
őket, ui. odakint Palesztinában 
(angol protektorátus) mostoha si-
vatagi vagy félsivatagi körülmé-
nyek várták a kitelepedőket 
(hivatalnokok, kereskedők, éksze-
részek, tanárok, orvosok), akik me-
rész országépítésbe fogtak. Az 
utólagos jelek szerint – sikerrel. És 
nem váltak a lágerek és munkaszol-
gálat áldozataivá egy évtizeddel 
később.  

 Ezért gondoljunk néha Krenn 
Konrád nyugállományú tenge-
részkapitányra és kereskedőre, 
amikor elhaladunk Teleki utcai 
(ma 1918. December 1. út), pla-
tánfákkal szegélyezett palotája 
előtt.

Gondoljunk néha Krenn kapitányra

Szer Pálosy Piroska



A melldaganat a leggya- 
koribb daganattípus, és a má-
sodik leggyakoribb elhalálo-
zási ok a nőket érintő rákos 
megbetegedések sorában.  
Leginkább az 50-70 év közötti 
korosztályt érinti, de növek-
szik a felfedezett esetek 
száma a fiatalabbaknál is. A 
gyógyulási esély nagyban 
függ a diagnosztizálás idejé-
től, ezért nagyon fontos a 
korai felfedezés, a szűrővizs-
gálatok elvégzése. Február 4., 
a rákellenes világnap alkal-
mával a Csíkszeredai Megyei 
Sürgősségi Kórház online be-
szélgetést szervezett a  
témában, dr. Csató Szilárd on-
kológus szakorvos a mellda-
ganatok diagnosztizálásáról 
és a kezelési eljárásokról szá-
molt be. 

A csíkszeredai kórház onkológus 
szakorvosa előadásában a megelő-
zés, illetve a korai felfedezés jelen-
tőségét és életmentő szerepét 
hangsúlyozta. Mint mondta, nagyon 
fontos a rendszeres önvizsgálat, a 
mell áttapogatása, és amennyiben 
valaki a mellében vagy a hónalji ré-
szen csomót észlel, azonnal orvos-
hoz kell fordulni. Gyakori,  
hogy a nők nem jelentkeznek rend-
szeresen szűrővizsgálatra, csak 
akkor kerülnek szakemberhez, ami-
kor már nagyon nagy a baj. Ha a 
beteg akkor jelentkezik a szakor-
vosnál, amikor a melldaganat még 
korai stádiumban van, nem terjedt 

át a többi szövetre, a nyirokcso-
mókra, jók az esélyek a gyógyu-
lásra, viszont ha a páciens észlel is 
elváltozásokat, de halogatja az or-
voshoz fordulást, a betegség előre-
haladott stádiumában ezek az 
esélyek egyre csökkennek. 

Dr. Csató Szilárd rámutatott, az 
ajánlások szerint az 50-70 év kö-
zötti nőknek legalább kétévente 
mammográfiás vizsgálatot kellene 
végezni, akkor is, ha nincsen sem-
miféle, aggodalomra okot adó 
tünet. Az 50 évnél fiatalabbaknak 
akkor ajánlott, ha volt már ilyen 
eset a családban (anya, nagy-
anya). Ilyenkor érdemes a szűrést 
rendszeresen elvégezni, a negy-
ven évnél fiatalabb nőknél is aján-
lott erre fokozottan odafigyelni, 
és akár évente eljárni szűrővizsgá-
latra. 

– Ami még fontos lenne, az a 
screening és a korai diagnosztizálás 
tekintetében az önvizsgálat. Én azt 
szoktam mondani, hogy maga a nő 
ismeri legjobban a saját testét, ezért 
az önvizsgálat nagyon fontos, és ne 
halogassa senki az orvoshoz fordu-
lást, amennyiben bármilyen elválto-
zásra utaló tünetet észlel magán – 
hívta fel a figyelmet a szakorvos. A 
hallgatóság kérdéseire válaszolva – 
melyek a tünetek, amikor gyana-
kodni kell a melldaganat jelenlé-
tére? – a szakorvos elmondta, a 
legbeszédesebb tünet az, amikor va-
laki csomót érez a mellében vagy a 
hónalji részen. De ugyanúgy oda 
kell figyelni magának a mell bő-
rének az elváltozásaira, ha lokális 
gyulladás jelentkezik a mell bőrén, 
az orvosi vizsgálatot igényel, ahogy 

az is, ha váladékozás, vérzés jelent-
kezik. 

Az onkológus megjegyezte, a 
mellrákkal diagnosztizált páciensek 
között egyre több a fiatal, Csíksze-
redában is diagnosztizáltak és ke-
zeltek harmincas éveikben járó 
nőket is. A betegek zöme azonban 
50-70 év közötti, a fiatalabbak ese-
tében legtöbbször genetikai háttér, 
családi halmozódás áll fenn. Mint 
mondta, a daganatos betegségek ki-
alakulásában általában két nagy té-
nyezőcsoportot különböztetünk 
meg: a külső tényezők, ide tartozik 
a táplálkozás, mindaz, amit eszünk, 
iszunk, a levegő, amit belélegzünk, 
a káros szenvedélyek: dohányzás, 
alkoholfogyasztás. A másik csopor-
tot a belső tényezők alkotják, ame-
lyeket nem tudunk befolyásolni, 
ide tartozik a genetikai háttér, amit 
mindenki magával hoz. Tehát az 
életvitelünknek jelentős szerepe 
van a daganatos megbetegedések 
kialakulásában, például kevesen 
tudják, hogy rizikótényezőnek szá-
mít a melldaganat kialakulásában 
az elhízás, de ugyanakkor a rend-
szeres alkoholfogyasztás is. Emel-
lett az idegrendszerre ható stressz, 
az állandó belső feszültség a szer-
vezetben egy külső rizikótényező, 
ami bizonyos mértékben szintén rá-
tevődik a már fennálló hajlamra. 
Ugyanakkor a nőknél, akik nem 
szültek, és nem volt laktációs peri-
ódus az életük során, ez szintén ri-
zikótényező lehet a melldaganat 
kialakulásában, a szoptatásnak 
ugyanis van egy védő hatása – 
hangzott el. 

Előrelépés  
a melldaganatok kezelése terén 

A szűrővizsgálatra ingyenesen is 
van lehetőség, a családorvostól ka-
pott küldőpapírral bárki jelentkez-
het mammográfiára. Dr. Csató 
Szilárd kiemelte, az utóbbi években 
nagyon sokat változott és jó irányba 
fejlődött a melldaganatok kezelése. 
Stádiumtól függően különböző ke-
zelési módszerek vannak, kezdve a 
hormonkezeléstől a sugárkezelésen 
át a kemoterápiáig. Az utóbbi évek-
ben megjelent célzott molekuláris 
kezelések nagy reményeket keltet-
tek mind európai, mind pedig világ-
szinten ennek a patológiának a 
kezelésében. Előnyük, hogy jóval 
meghosszabbították a melldaganat-
tal diagnosztizált betegek életét 
ezek a kezelések, és ami nagyon 
fontos, hogy az életminőség terén is 
előrelépést hoztak. A közismert, 
úgynevezett „kemoterápiás szerek” 
használatával járó mellékhatásokat 
ezek a molekuláris célzott kezelé-
sek nagyrészt kiküszöbölik. Tehát 
az esztétikai szempontból, fizikai-
lag vagy akár pszichésen, lelkileg 
megterhelő tünetek, amelyek a ke-
moterápiás kezelésekkel jártak 
együtt eddig, már egyáltalán nem 
vagy csak nagyon kis mértékben 
fordulnak elő az új, célzott kezelé-
sek alatt – világított rá a szakorvos. 
Minél előbb kiszűrik  
a daganatot, annál nagyobb  
az esély a gyógyulásra 

Az osvos hangsúlyozta: mint 
minden daganatnál, a mellet érintő 
patológia esetében is rendkívül fon-
tos, hogy mikor állítódik fel a diag-
nózis, hiszen a gyógyulás, a túlélés 
esélye a diagnózis felállításakor 
megállapított stádiumtól függ. A 
korai diagnózis mellett ugyanakkor 
nagyon fontos a betegek megfelelő 
utókövetése, hogy a diagnózist kö-
vetően a megfelelő orvosi felügye-
let mellett biztosítva legyen 
számukra a lelki, pszichés támasz, 
és ha abba a helyzetbe kerül a páci-
ens, hogy előrehaladott stádiumban 
diagnosztizálják, akkor szükség 
lenne palliatív ellátást biztosító köz-
pontokra, amelyek a nehéz időszak-
ban megfelelő életvitelt nyújtanak 
számára. 

A beszélgetést követő hölgyek 
részéről érkezett kérdésre, hogy aki 
5 éve tünetmentes, az gyógyultnak 
számít-e, dr. Csató Szilárd kifej-
tette, az onkológusszakma úgy ke-
zeli, hogy ha a diagnózistól 
számított 5 év múlva egy betegnél 
semmiféle diagnosztikai módszer-
rel (labor, CT, tumormarkerek) nem 
mutatható ki daganat jelenléte a 
szervezetben, akkor azt a beteget 
gyógyultnak nyilvánítja. Azonban, 
mivel a daganatos diagnózis króni-
kus betegségnek számít, a beteg a 
további élete során soha nincs teljes 
biztonságban, ezért rendkívül fon-
tos az utókövetés, a megfelelő or-
vosi kontrollvizsgálatokra való 
eljárás, amit nem hanyagolhat el 
egy olyan beteg, aki már szembe-

sült egy ilyen diagnózissal – figyel-
meztetett a szakorvos. 
Nők tabukról pozitívan 

A beszélgetésbe bekapcsolódott 
Nyirő Erika is, aki, miután őt magát 
is melldaganattal diagnosztizálták, 
Nők tabukról pozitívan címmel in-
dított el egy támogató kezdeménye-
zést Prohászka-Rád Borókával 
közösen. A női betegségek övezte 
tabukat szeretné döntögetni, hogy 
segítsen székelyföldi sorstársain, 
próbálja felhívni a nők figyelmét a 
mell- és méhnyakrákszűrés fontos-
ságára, illetve az ezekben a beteg-
ségekben szenvedőket támogatni 
hiteles információkkal és hasznos 
tanácsokkal. 

Nyirő Erika a saját történetét is 
megosztotta a hallgatósággal, mint 
mondta, két éve diagnosztizálták 
mellrákkal, és az ő példája is bizo-
nyíték arra, mennyire fontos a le-
hető leghamarabb orvoshoz 
fordulni, ugyanis, mivel időben se-
gítséget kért, nem szorult kemote-
rápiára, csupán sugárterápiás 
kezelésre és hormonterápiára. 

Így utólag úgy érzi, a legnehe-
zebb a betegséggel való szembesü-
lés volt, hiszen közismert, hogy az 
ember azt gondolja, vele nem tör-
ténhet meg, majd miután szembesül 
a diagnózissal, teljesen megváltozik 
az élete, a mindennapjai. Psziché-
sen rettenetesen megterhelő volt 
szembenézni mindezzel. A család 
mellett kiemelte a sorstársak szere-
pét, ugyanis óriási segítség egy 
beteg számára olyan személyekkel 
beszélni, tanácsot kérni, akik 
ugyanazt élik át, amit ő. Rengeteget 
olvasott a témában, daganatos bete-
geket tömörítő csoportokba jelent-
kezett be, és rengeteget tanult, 
tapasztalatot szerzett olyan nőktől, 
akik már túl vannak a kezelésen, 
vagy éppen ők maguk is küszköd-
nek még vele. Hozzátette, nálunk, 
főleg a Székelyföldön még mindig 
tabutémaként kezelik ezt a beteg-
séget, ezért is született a Nők ta-
bukról pozitívan kezdeményezés, 
nagyon fontosnak tartják, hogy hi-
telesen tájékoztassák a nőket ma-
gáról a betegségről, a lefolyásáról, 
illetve arról, hogy milyen segít-
ségre számíthatnak az érintettek. 
Emellett hétköznapibb témákban 
is próbálnak eligazítást nyújtani, 
például, hogy műtét után milyen 
melltartót viseljenek, milyen 
könyveket olvassanak, honnan tá-
jékozódjanak hitelesen. 

A Nők tabukról pozitívan nyilvá-
nos Facebook-oldala ezt a  
célt szolgálja, felvilágosító anya-
gok, illetve az előadásaikra való fel-
hívások is elérhetők ott. 
Ugyanakkor Nyirő Erika felhívta a 
hölgyek figyelmét a mellrakinfo.hu 
oldalra, ahol nagyon sok hasznos 
információ érhető el, a többi között 
az is, hogy miként készüljenek fel 
egy műtétre, illetve mire kell odafi-
gyelni, mi a teendő a sebészeti bea-
vatkozás után.

Menyhárt Borbála
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Szerkesztette: Menyhárt Borbála 

 Fotó: Csíkszeredai Sürgősségi Kórház Facebook-oldala

A mellrák a nőket érintő leggyakoribb daganatos betegség 
A rendszeres szűrővizsgálat életet menthet



Portrékat, egyénre szabott 
ruhadarabokat, kiegészítőket 
és dísztárgyakat készít a 
szászrégeni Fekete Ferenczi 
Blanka, akinek a gyerekkoráig 
nyúlik vissza a művészet 
iránti rajongása. Munkái iránt 
egyre nagyobb a kereslet, 
sokan lepik meg szeretteiket 
egy családi portréval, vagy 
éppen egy személyre szabott, 
egyedi, kézzel festett táská-
val.  

A fiatal nő, aki több mint három 
éve tagja a Maros Megyei Képző-
művészek Egyesületének, és mun-
káiból már kiállítás is született, 
elárulta: a művészet iránti rajongása 
gyerekkoráig nyúlik vissza, már 
kislányként szívesen festegetett, 
rajzolt.  

– Édesanyám kozmetikusnőként 
dolgozott, édesapám művészkedett, 
így a szépérzék jelen volt a csalá-
dunkban. Már gyerekként nagyon 
szerettem ruhákat rajzolni, tervez-
getni, így a szüleim úgy döntöttek, 
hogy ötödik osztálytól rajziskolába 
íratnak. Szászrégenben van egy ze-
neiskola, ahol képzőművészeti ok-
tatás is zajlik, évekig délutánonként 
oda jártam iskola után, majd Maros-
vásárhelyen tanultam tovább a Mű-
vészeti Líceumban – avat be az 
előzményekbe Blanka.  

Mint mondta, az élet úgy hozta, 
hogy a tanulmányai elvégzése után 

más területen kezdett el dolgozni, 
azonban két évvel ezelőtt, a jár-
ványhelyzetnek köszönhetően tért 
vissza a szenvedélyéhez, az alkotás-
hoz.  

– A járvány kitörése óta naponta 
alkotok, kezdetben, amikor korlá-
tozva volt a kijárás, több időm jutott 
arra, amit valóban szeretek csinálni, 
így eldöntöttem, hogy ha már ez a 
helyzet, sorra veszek mindent, ami-

ről álmodtam, amit terveztem, de 
amire addig nem igazán jutott időm 
– árulja el a képzőművész. A gra-
fika, a portrék világa áll a legköze-
lebb a szívéhez, ezekből rendelhető 
ceruzával készült grafika, valamint 
akrill változat. A fiatal művész ked-
venc része a szemek megrajzolása, 
úgy érzi, ezáltal tudja leginkább 
visszaadni az egyén hangulatát.  

A portrék mellett Blanka tár-

gyakra, ruhákra, ki-
egészítőkre is fest. 
Ez az ötlet is úgy 
született, hogy elő-
vett néhány táskát, 
farmerdzsekit, és 
próbálgatott rájuk 
festeni. Óriási örö-
mét lelte abban, 
hogy tulajdonkép-
pen új arculatot 
adott egy-egy ruha-
darabnak vagy tás-
kának, egy régóta a 
szekrény mélyén la-
puló farmerdzseki is 
újjá varázsolódik, 
amint kézzel ráfesti 
a megálmodott mo-
tívumot. Textilfesté-
ket használ, ami 
nem sérül a mosás-
kor.  

Amint elkezdte 
megosztani a mun-
káit a közösségi ol-
dalon, rengeteg 
pozitív visszajelzés érkezett, ami 
arra ösztönözte, hogy használja ki a 
tehetségét, és folytassa ezt a mun-
kát, mi több, idővel újabb és újabb 
ötletek, alkotások láttak napvilágot. 
Ahogy kezdték megismerni az em-
berek, az ország különböző része-
iből, de külföldről is egyre több 
megrendelés érkezik, sok portrét 
küldött már a határokon túlra is. 

Blanka elárulja, egy portrén álta-
lában több napig dolgozik, hiszen 
nem egy sablonos munka, minden 
egyes alkotás külön kihívás, hiába 
adott a tehetség, rá is kell hangolódni 
érzelmileg az adott munkára. A far-
merdzsekik vagy táskák megfestése 
is elég időigényes, főleg akkor, ami-
kor a megrendelő rábízza a ruhada-
rabra kerülő motívum megálmodását 
is. Igen népszerűek a személyre sza-

bott csészék is, sokan kérik, hogy kis 
házi kedvencük fotóját fesse rá, de 
különlegesen díszített pénztárcák, 
valamint ötletes festmények is kike-
rülnek a Blanka keze alól. Március 
8. környékén a hölgyeknek egyedi 
ajándék lehet például a balerinát áb-
rázoló, virágszirmokkal díszített 
festmény, amiből számos változatot 
álmodott meg az alkotó.  

Mint mondta, időszakfüggő, 
hogy mit kérnek leginkább a meg-
rendelők, például karácsony előtt 
rengeteg portrét készített, családi 
fotót, a gyerek vagy a kis házi ked-
venc fényképét szerették volna 
megörökíttetni a hozzá fordulók. 
Tavalyelőtt, a karácsony előtti idő-
szakban azonban inkább az egyedi 
módon megfestett táskák iránt mu-
tatkozott nagyobb igény. 
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A portréktól a személyre szabott ruhadarabokig 

Négyből egy gyereket fenyegettek már meg verés-
sel a közösségi médiában, és tízből egyet naponta 
vagy legalább hetente kétszer bántódás ér az on-
line térben – derül ki a World Vision Románia Ala-
pítvány januári felméréséből. 

Eszerint a gyerekek 44 százaléka naponta vagy hetente leg-
alább kétszer találkozik olyan bejegyzéssel vagy hozzászó-
lással, amely elszomorítja vagy feldühíti. Közülük 26 
százalék naponta szembesül negatív érzelmeket kiváltó tar-
talmakkal. 

Amikor a szomorúságot vagy dühöt kiváltó okokról fag-
gatták őket, 58,7 százalékuk azt válaszolta, hogy más felhasz-
nálók piszkálják vagy sértegetik őket az általuk posztolt 
tartalmak miatt, 28,8 százalékuk ideges lesz, amikor más gye-
rekek az övéknél jobb életről árulkodó tartalmakat osztanak 
meg, 18 százalékukat pedig az keseríti el, ha a vártnál keve-

sebben nézik meg vagy lájkolják az általuk megosztott tartal-
makat. A felmérés azt is kimutatta, hogy a gyerekek 45%-a 
szinte naponta lát agresszív üzeneteket tartalmazó posztokat, 
hozzászólásokat vagy fotókat a közösségi médiában. 

A közvélemény-kutatás eredményei szerint az érintett gye-
rekek 36%-a nem beszél sem felnőttel, sem barátokkal az on-
line térben elszenvedett vagy látott zaklatásról. Azok közül, 
akik megosztják ilyen tapasztalataikat, 44% a szüleinek, 
27,7% pedig a barátoknak vagy osztálytársaknak mondja el. 
A tanárokkal mindössze 9% beszélne erről, noha a gyerekek 
65%-a mondta azt, hogy pedagógusaik már beszéltek nekik 
az osztályban az iskolai zaklatásról, sértegetésről és más meg-
alázó magatartásformákról. 

A megkérdezett gyerekek és kamaszok közel 14%-a val-
lotta azt, hogy részt vesz a TikTok-kihívásokban. Közülük 
54% azt mondta, hogy nem szereti ezeket a kihívásokat, de 

vállalja őket, hogy ne zárják ki a baráti körből, vagy hogy be-
fogadják egy új csoportba. 23% azért igyekszik teljesíteni az 
éppen divatos kihívásokat, hogy növelje népszerűségét az in-
terneten, és minél több megtekintése legyen. Ugyanennyien 
azért vállalják a kihívásokat, hogy osztálytársaik, barátaik 
nagyra becsüljék őket. A válaszadó gyerekek 18,2 százaléka 
bevallása szerint a nap nagy részét a közösségi oldalak bön-
gészésével tölti, még az iskolában is ezzel foglalkozik, mert 
az órák untatják; 38,6% a nap nagy részét ezzel tölti, leszá-
mítva a tanórákat; 40,2% maximum napi két órát foglalkozik 
ezzel. A megkérdezettek 3%-a mondta azt, hogy nincs fiókja 
semmilyen közösségi oldalon. 

A felmérést a biztonságos internet napja alkalmából ren-
delték meg, amelyet február 9-én tartanak. A kutatás január-
ban készült, több mint ezer általános iskolás és gimnáziumi 
tanuló megkérdezésével. (Agerpres)

Felmérés 
Négyből egy gyereket legalább egyszer megfenyegettek veréssel  

a közösségi médiában

Menyhárt Borbála



A súlyos fogyatékkal élő szemé-
lyek védelmét és az időszakos 
felmérés folyamatának egysze-
rűsítését szorgalmazza az a tör-
vény, amelyet döntéshozó 
testületként fogadott el a képvi-
selőház. Csép Éva Andrea, az 
RMDSZ munkaügyekért felelős 
szakpolitikusa a törvényterve-
zet plénumi vitáján elmondta: a 
törvénymódosítással lehetősé-
get teremtenek azon súlyos fo-
gyatékkal élő személyek 
számára, akiknek szükségük 
van egészségi állapotuk idősza-
kos felmérésére, hogy kérésre 
az értékelő bizottság otthonuk-
ban végezhesse el az előírt or-
vosi kivizsgálást. 

A Maros megyei törvényhozó kifej-
tette, a súlyos fogyatékkal élő szemé-
lyek és családjuk számára is jelentős 
terhet jelent a beteg időszakos felmé-
résre való jelentkezése, hiszen mindez 
hosszú sorban állással és várakozással 
jár, a beteg számára pedig ez rendkívül 
kiszolgáltatott helyzet, főleg abban az 
esetben, ha nehezen mozdítható az ál-

lapota miatt. „Az elmúlt években már 
sikerült módosítani a törvényt oly 
módon, hogy a visszafordíthatatlan, 
súlyos fogyatékkal élő felnőtt szemé-
lyek számára már nem szükséges az 
időszakos felmérés, számukra állandó 
érvényű a bizonylat a fokozati besoro-
lással. A most elfogadott törvénymó-
dosítás pedig azokra az esetekre 
vonatkozik, amikor a fogyatékosság 
mértéke rendszeres felülvizsgálatot 
igényel. Ebben az esetben lehet kérel-
mezni, hogy az értékelő bizottság elő-
zetes egyeztetés alapján kiszálljon a 
súlyos fogyatékkal élő személy lak-
helyére, és a helyszínen végezze el a 
szükséges felülvizsgálatot – mondotta 
Csép Éva Andrea, az RMDSZ Maros 
megyei parlamenti képviselője, majd 
hozzátette –: az RMDSZ továbbra is 
támogatni fog minden olyan kezdemé-
nyezést, amely a fogyatékkal élők és 
családjuk biztonságát, életkörülmé-
nyeinek javítását támogatja”. 

A törvény az államelnöki kihirdetést 
és a Hivatalos Közlönyben való meg-
jelenést követően lép érvénybe. 

(rmdsz.ro) 
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 Fotó: rmdsz.ro

Enikő receptjei 

Paradicsomleves rongyos tésztával 

Fél darab nagyobb zellert megtisztítva lereszelünk, két na-
gyobb murkot tetszés szerint feldarabolunk. A zöldséget, egy 
fej hagymát, pár szemes borsot feltöltünk két liter vízzel. Hoz-
záadunk két húsleveskockát és kevés sót. A zöldséget puhára 
főzzük. Két nagyobb tojást habosodásig felverünk, megsóz-
zuk. Annyi lisztet adunk hozzá, hogy csurgatva bele tudjuk 
eregetni a fövő lébe. Arra figyeljünk, hogy hígabb legyen, 
mint a nokedlitészta. Egy kiskanál segítségével beleszaggat-
juk, és kb. két percig főzzük. A levest hét dl paradicsomlével 
feltöltjük, majd két evőkanál kolbászzsírt felolvasztunk, 
kevés pirospaprikát, lisztet adunk hozzá, vagyis rántást ké-
szítünk, legvégül ezt is hozzáadjuk a leveshez. Ízlés szerint 
fűszerezzük. Kevés cukrot, sót adunk még hozzá. 
Párolt szelet pikáns sült paprika-murok mártással 

Egy kg csont nélküli fehérkarajt felszeletelünk (vagy 
egészben megpároljuk, és csak utána szeleteljük), sózzuk, 

borsozzuk. Fél dl olajat, 1 dl száraz fehérbort, két fej fok-
hagymát (csak a külső rétegtől szabadítjuk meg, a hagymát 
szintén), 1 fej hagymát, pár szemes borst, kevés pirospapri-
kaport, 4 cikk zúzott fokhagymát, ízlés szerint vegetát, darált 
borsot adunk a hússzeletekhez. Felöntjük annyi vízzel, hogy 
ellepje. Lassú tűzön puhára pároljuk. A szeleteket kiszedjük 
a lábasból. Az egész fej fokhagymát, hagymát eltávolítjuk. 
Három darab sült, megtisztított piros kápiát kockára vágunk. 
Két közepes méretű, előre megfőzött murkot átforgatunk a 
húsos-fokhagymás olajon, 1 evőkanál paradicsompürét, 1 
csapott evőkanál lisztet, darált borsot, kevés reszelt gyöm-
bért, egy mokkáskanál darált csípőspaprika-krémet és 1 dl 
vizet adunk hozzá. Botmixerrel pürésítjük az egészet, majd 
(kb. 5 percig) összefőzzük. A szép színéért utólag még kevés 
pirospaprikaport is adhatunk hozzá. Legvégül fél pohár (fél 
dl) tejszínt teszünk bele, és a hússzeletekre öntjük. Krumpli-
pürével, makarónival, puliszkával, rizzsel, tarhonyával fo-
gyasztjuk. 
Ordakrémes habos sütemény 

Hozzávalók a tésztához: 3 tojás, 15 dkg cukor, 1 dl tejföl, 
5 kanál tej, 2 narancs reszelt héja, 2 evőkanál narancslé, 3 
evőkanál Csokivarázs por, ha nincs, megteszi a kakaó is pici 
fahéjjal, 10 dkg olvasztott vaj, 1,5 dl olaj, csipet só és liszt, 

amennyit felvesz. A lényeg, hogy 
keményebb legyen, mint a pis-
kóta. Kivajazott, lisztezett tepsibe 
öntjük a masszát, majd elkészít-
jük a krémet. 

Ordakrém: 65 dkg orda (bevá-
sárlóközpontokban, valamint a 
Terézia boltokban télen is kap-
ható), 28 dkg vaníliás porcukor, 
4 tojássárga, 25 dkg mascarpone, 
1 dl zsíros tejszín. A krémet jól 
kidolgozzuk, majd a masszára rá-
kanalazzuk, és 180 fokon 20 per-
cig, majd 160 fokon kb. 25-30 
percig sütjük. Négy tojásfehérjét 
20 dkg cukorral kemény habbá 

verünk, és rákenjük a tésztára, 2 percig még sütjük, aztán 
szárítjuk. Csokidarával megszórjuk. Tetszés szerint szeletel-
jük. 
Mogyorós házi csoki 

Egy kg cukorból, 2,5 dl vízből szirupot főzünk, egy vajat 
vagy margarint (25 dkg) belekeverünk, és együtt főzzük, 
amíg gyöngyözik. Hat evőkanál (jó minőségű) kakaót adunk 
hozzá, egyet kavarunk rajta, majd miután levesszük a tűzről, 
belekeverjük a fél kg cukrozatlan tejport és 12 dkg pörkölt 
mogyorót. Ha jénai tálba töltjük, a tálat hideg vízbe mártjuk, 
így töltjük bele a csokimasszát. Ha tepsibe, azt vékonyan ki-
vajazzuk. Kb. 10 percnyi dermedés után tetszés szerinti 
alakra, méretre vágjuk. Hűvös helyre tesszük dermedni. 

Jó étvágyat kívánok!

Sorban állás nélkül, otthonukban is kérhetik az időszakos felmérés elvégzését 
a súlyos fogyatékkal élő személyek

Rózsa Enikő



Ha valakiről azt mondják, negy- 
venarcú, az már sokkal jobb, mintha 
kétszínű lenne. Ennek az embernek 
érdekes módon névből is elég hosszú 
adatott: Louis Germain David de 
Funès de Galarza. 

Louis de Funès élete sikerét a zenének kö-
szönhette. Zenészként is legalább annyira 
rendkívüli volt, mint színészként. Élete nem 
kikövezett álomúton indult, melyen könnye-
dén végigsétál az ember. 1914-ben született 
a Courbevoie nevű francia kisvárosban. A kü-
lönleges képességű gyerek végül a párizsi 
Condorcet líceum véndiákjaként érettségi-
zett. Kivételes nyelvtehetség volt, ugyanis 
spanyolul, franciául és angolul is tökéletesen 
beszélt. Az iskolában felfigyeltek rajztehet-
ségére, és többször bebizonyította, hogy a 

zongora is engedelmes jószág a keze alatt. 
Színésznek tanult, de egy év után abba-

hagyta a tanulmányait. Hogy fenntartsa 
magát, Párizs éjszakai életének egyik zongo-
ristája lett. Elképesztően játszott a hangszeren 
– és mindent kívülről. Sosem használt kottát. 
Mint később kiderült, nem is ismerte a hang-
jegyeket. De ez mit sem számított. Mindig 
úgy és azt játszott, amit a közönsége kívánt. 

A második világháború idején mégiscsak 
rászánta magát, hogy egy zeneiskolában ta-
nuljon. Az iskola titkárnőjét megismerve 
megváltozott az élete, mert Jeanne Barthe-
lémy de Maupassant hamarosan Louis de 
Funès második felesége lett. Jeanne Barthe-
lémy de Maupassant mindig megbabonázva 
hallgatta Louis de Funès játékát, és azt 
mondta, Louis de Funès úgy játssza a 
dzsesszt, mint egy isten. 

Louis de Funès a színjátszás terén nem 
mert próbálkozni. Mindig azt mondogatta, 

hogy úgysem vesznek fel egy alacsony, so-
vány és kopasz színészt sehová. Továbbra is 
zongorázott. A különböző szórakozóhelyeken 
sokféle emberrel találkozott. Egy interjúban 
elmesélte, hogy a párizsi bárokban furcsa 
dolgok történnek. Ha valakit elvakított az in-
dulat, és üvöltözni kezdett, a zongorista azon-
nal megadta a hangnemet, és biztató vagy épp 
nyugtató hangulatú zenét játszott – alkalmaz-
kodva a helyzethez. De ha túl hamar és unal-
masan ért véget a viszály, akkor a zongora 
igyekezett némi disszonanciával újra lángra 
lobbantani a kakaskodást. 

A bárok világa kemény iskolának számított 
Louis de Funès életében. Ott megtanulta, 
hogy félre kell tenni a fáradtságot, ha meg 
akar élni az ember. Az is megesett, hogy a 
Club de Paris-ban délután fél öttől hajnali fél 
ötig megállás nélkül kellett játszania. Fárasztó 
élet volt, de megtanult szórakozni és szóra-
koztatni. Ha kellett, zongorázás közben törté-
neteket mesélt, ami iszonyatosan nehéz dolog 
– aki próbálta már, csak az tudja –, de ha a 
helyzet úgy kívánta, akkor különleges vigyor-
ral vagy fintorral szórakoztatta közönségét. 

1944-ben egy csapásra megváltozott az 
élete. Találkozott egykori iskolatársával, Da-
niel Gélinnel, aki egy színdarabhoz olyan 
zongoristát keresett, akinek sajátos személyi-
sége van. Ezzel elkezdődött Louis de Funès 
színészi karrierje. Előbb kisebb szerepeket ka-
pott, de néhány év alatt rájöttek, hogy számára 
az aprócska szerepek is főszereppé alakulnak. 

1966-ban már úgy beszéltek róla, mint a 
francia színjátszás óriásáról. Ekkor az Egy kis 
kiruccanás (La Grande Vadrouille) című film 
forgatásán együtt szerepelt Bourvillel, a szín-
játszás másik titánjával. Louis de Funès itt 
már karmestert alakított. Azt hihetnénk, hogy 
amolyan felületes kalimpálásból állt ez a 
játék. Louis de Funès három hónapig dolgo-
zott ezen a szerepen, hogy a lehető legponto-
sabban vezényelhessen. Amikor felvették a 
jeleneteket, a zenekar zenészei tiszta szívből 
megtapsolták a precíz munkát – minden moz-
dulata, minden gesztusa természetes és hiteles 
volt. Nem véletlenül mondták róla, hogy ő 
egy perc alatt negyven arcot tud váltani. Úgy 

vezényelt, hogy értette is, amit vezényel, és 
amit értett, azt továbbítani tudta a zenészek-
nek. Georges Auric zeneszerző kiemelte, hogy 
Louis de Funès „őrült” ritmusérzékkel rendel-
kezett, nem lehetett számára teher ez a szerep. 

Louis de Funès élete végéig százharminc-
nál több filmben és száznál több színdarab-
ban szerepelt, köztük a széles körben ismert 
csendőrös és Fantomas-filmekben. 

Idős korában feleségével annak örökségé-
ben, Château de Clermont-ban lakott. A kas-
télykertben rózsatermesztéssel és 
nemesítéssel is foglalkozott, róla több rózsát 
is Louis de Funès-rózsának neveztek el. 

Utolsó éveiben már orvosi felügyelet mel-
lett vállalhatott szerepeket. Egész élete arról 
szólt, hogy megnevettesse az embereket – az 
egész emberiséget. Különös, hogy ezt a hiva-
tást a zongora segítségével tudta valóra vál-
tani. Azt is mondhatnánk, hogy zene nélkül 
sosem lett volna ismert színész. 

1983. január 27-én vége szakadt a nevetés-
nek. Louis de Funès-t egy szívinfarktus 
örökre elbúcsúztatta a zongorától, a nevette-
téstől. Talán a rózsák voltak a legőszintébbek: 
valahányszor nyílnak, mindig tisztán, őszin-
tén mutatják meg e nagy ember lelkét.
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A negyvenarcú ember muzsikája 

Szilágyi Mihály

A róla elnevezett rózsák között 

Február 3-i rejtvényünk megfejtése: A feleség olyan, mint a monokli: elegáns viselet, de nélküle jobban lát az ember. 

Winston Churchill  
véleményét idézzük  

a rejtvény fősoraiban.
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A második félid ben megtört a medgyesi védelem 
 
Az aradi vereséget követ en 

szinte kötelez  feladat volt a Sepsi 
OSK számára a hazai pályán a gy -
zelem a súlyos anyagi gondokkal 
küzd  Medgyesi Gaz Metan ellen, 
kedden, a labdarúgó 1. liga 25. for-
dulójában. 

A siker a második félid ben jött 
össze, miután már az els  játékrész-
ben is hatalmas fölényben játszott a 
házigazda. Mivel azonban a gól 
hosszú ideig nem akart összejönni, 
a teljesítmény kett s szemüvegen is 
nézhet . Az optimista változatot Di-
ószegi László klubtulajdonos fogal-
mazta meg, aki azt emelte ki, hogy 
csapata úgy szerzett magabiztos 
gy zelmet, hogy az ellenfél egyszer 
sem rúgott kapura. Nem lehet azon-
ban nem észrevenni, hogy a Sepsi 
OSK az ellenfél 20 méteréig kivá-
lóan passzolgat, ott azonban a leg-
többször elfogy az ihlet, és sokszor 
az egyéni képességek sem t nnek 
elegend nek. 

Mindjárt az elején felt nt, hogy 
az Aradon súlyosan hibázók közül 

Luckassen kikerült a kezd b l (cse-
reként sem lépett pályára), Fofana 
pedig a kispadra sem ülhetett le. 
Egyébként Cristiano Bergodi sok-
kal kevesebbszer változtat a kez-
d csapaton, mint el dje, Leo 
Grozavu tette. Mindenesetre most 
csupa támadó szellem  középpá-
lyással kezdett, és az OSK rögtön 
az elején elbirtokolta a labdát, mi-
közben a Gaz Metan a félpályát 
csak ritkán és nehezen lépte át. 
Hiába azonban a tetszet s adogató-
játék a félpályán, a tudomány el-
fogyni látszott az ellenfél 
tizenhatosánál, ahol a beszorult 
vendégvédelem rendszeresen ki-
vágta a játékszert, még miel tt ve-
szélyessé vált volna az akció! 

Az els  félid ben néhány lehet -
séget azért feljegyeztünk. A 15. 
percben Eder rövid sarokra tartó ka-
páslövését Buzbuchi szögletre 
ütötte, a 29. percben B rbu  az ötös 
és az alapvonal találkozásától a gól-
vonal elé passzolt, ott azonban csak 
egy véd t talált. A 33. percben Tu-
dorie perdítése a helyén találta a 
medgyesi kapust, négy perccel ké-

s bb ugyan  célozta meg fejjel 
Buzbuchit. 

A nyögvenyel s els  félid  után 
Medgyes kissé nagyobb bátorságra 
kapott, küljebb merészkedett, és ez 
lett a veszte. Miután az 57. percben 
Aganovi  perdítését Buzbuchi vala-
hol a kapufa tövénél állította meg 
(csak a gólvonal-technológia mond-
hatta volna meg, hogy a labda átha-
ladt-e a vonalon vagy sem), Eder 
lapos lövése pedig nem volt elég 
helyezett, a 64. percben megtört a 
jég: tef nescu betört a bal oldalon, 
a hosszú sarokra érkez  Tudorie elé 
tálalt, a menteni próbáló Horj pedig 
saját kapujába küldte a labdát (1-0). 
A gól után a Gaz Metan els  és 
egyetlen lehet ségét Trif hagyta ki 
a 70. percben, de lövése elsuhant a 
kapu jobb fels  sarka mellett, és az 
OSK egy ellentámadás során ket-
t re növelte az el nyét: tef nescu 
kiugrasztotta a véd k között Achah-
bart, aki a labdával megtalálta a bal 
oldalon érkez  Tudoriét, a téli szü-
netben érkezett csatár pedig, aki 
el ször kapott helyet a kezd csapat-
ban, megszerezte els  gólját: lapo-

san a hosszú sarokba l tt (2-0). Le-
hetett volna 3-0 is, de a 90+1. perc-
ben Dama can közeli lövésébe 
beleért Buzbuchi, és a labdát a ka-
puba küld  Askovszki már lesen 
állt. 

Az OSK-nak nincs sok ideje ün-

nepelni, hiszen már pénteken ismét 
pályára lép: a zárt kapus mérk -
zésre ítélt Rapid 1923 Mioveni-ben 
fogadja a háromszéki alakulatot. Ha 
pedig sikerül egy újabb gy zelmet 
szerezni, akkor talán ismét lehet 
számolgatni. 

Vizsgálatot kezdeményezett a MOB és a MOKSZ  
Liu Shaolin kizárása miatt

A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) és a Magyar Országos 
Korcsolyázó Szövetség (MOKSZ) vezet i hivatalosan kezdemé-
nyezték, hogy vizsgálják felül a pekingi téli olimpia rövidpályás 
gyorskorcsolya férfi 1000 méteres versenyszámának bíráskodá-
sát. 

A két szervezet felhívta a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot 
(NOB), hogy kezdeményezzen etikai vizsgálatot a versenyszám-
ban eljáró f bíróval szemben. „Az olimpiai alapelvekkel ellen-

tétes, elfogult bíráskodást a MOB és a MOKSZ elutasítják, egy-
ben felhívják a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vezet it, hogy 
biztosítsák a tisztességes és az olimpiai mozgalomhoz méltó, el-
fogulatlan bíráskodást. Célunk a mindenkire vonatkozó szabá-
lyok betartatása, valamint a tiszta verseny biztosítása, azzal a 
céllal, hogy a verseny az indulók között a pályán d ljön el“ – 
írták. 

Hozzátették: a sportolók jogainak, a magyar olimpiai csapat 
és a Fair Play védelme érdekében egységesen ki-
állnak a jogszer  és a tisztességes játék mentén 
történ  olimpiai részvétel és versenyzés mellett, 
illetve mindent elkövetnek azért, hogy a 127 éves 
olimpiai mozgalom és a 115 éves korcsolyasport 
jó hírét megvédjék, nemzetközi elismertségét 
fenntartsák. 

Hétf n a pekingi olimpia férfi 1000 méteres 
versenyszámának dönt jében Liu Shaolin Sándor 
és Liu Shaoang volt érdekelt magyar részr l, raj-
tuk kívül három kínai korcsolyázó jutott a finá-
léba. A futamban Liu Shaolin és kínai ellenfele 
kölcsönösen lökdöste egymást a pozícióért harco-
lás közben, a célba éréskor pedig a kínai rivális 
két kézzel próbálta visszahúzni a magyar verseny-
z t. Liu Shaolin végül els ként haladt át a célvo-
nalon, ám utólag a versenybírók két sárga lappal 
nemcsak megbüntették, de az egész mez ny vé-
gére is sorolták. A célba negyedikként beér  Liu 
Shaoang így bronzérmes lett, Liu Shaolin kizárá-
sával azonban a magyar csapat nem értett egyet, 
megóvta a végeredményt, de ezt elutasították.

Fotó: a Sepsi OSK közösségi oldala

Liu Shaolin Sándor (j), a kés bbi gy ztes kínai Zsen Ce-vej (j2) és a kés bbi bronzérmes Liu Shaoang 
(b) a férfi rövidpályás gyorskorcsolyázók 1000 méteres versenyének dönt jében. Fotó: MTI/Kovács Tamás

Az 1. liga állása 
1. CFR 1907               24         19         3          2          37-13       60 
2. FCSB                      24         15         7          2          46-22       52 
3. Voluntari                 24         12         6          6          28-21       42 
4. Botosán                   24         10         11        3          27-20       41 
5. CSU Craiova          24         10         6          8          39-27       36 
6. Farul                        23         10         5          8          26-16       35 
7. Rapid 1923             24         8           10        6          28-24       34 
8. CFC Arge               24         10         4          10        22-20       34 
9. UTA                        24         7           10        7          19-17       31 
10. Sepsi OSK            24         6           11        7          24-21       29 
11. Târgovi te             24         6           9          9          14-17       27 
12. Mioveni                24         6           8          10        16-28       26 
13. Medgyes               24         6           6          12        20-29       24 
14. U 1948 Craiova    24         5           8          11        20-26       23 
15. Dinamo 1948        24         3           3          18        16-52       12 
16. Clinceni                23         2           5          16        16-45       11 

Eredményjelz  
* 1. liga, 24. forduló: Botosáni 

FC – Bukaresti Dinamo 1948 4-0; 
25. forduló: Sepsiszentgyörgyi 
Sepsi OSK – Medgyesi Gaz Metan 
2-0, Kolozsvári CFR 1907 – Aradi 
UTA 0-0, FC Voluntari – Bukaresti 
Rapid 0-0.  

* Magyar Kupa, nyolcaddönt : 
Szeged-Csanád Grosics Akadé-
mia (NB II) – MOL Fehérvár FC 
0-3, Újpest FC – Kisvárda Master 
Good 2-1, Ceglédi VSE (NB III) 
– Kolorcity Kazincbarcika SC 
(NB III) 0-1. 

Jegyz könyv 
Labdarúgó 1. liga, 25. forduló: Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – Med-

gyesi Gaz Metan 2-0 (0-0) 
Sepsiszentgyörgy, Sepsi OSK-stadion. Vezette: Andrei Chivulete (Bu-

karest) – Vladimir Urzic  (Karácsonk ), Andrei Constantinescu (Buka-
rest). Tartalék: Rare  Vidican (Szatmárnémeti). Ellen r: Marian Salomir 
(Kolozsvár). 

Gólszerz k: Horj (64 – öngól), Tudorie (81.). 
Sárga lap: Morar (30.), Junior (35.), Horj (45+1.). 
Sepsi OSK: Niczuly – Dimitrov, inaj, Mitrea, Dumitrescu, Eder (82. 

P un), Achahbar (86. Va vari), Aganovi , B rbu  (82. Askovszki), Tu-
dorie (82. Dama can), tef nescu (86. Golofca). 

Gaz Metan: Buzbuchi – Moura, Youri, Horj (75. Matricardi), Dob-
rescu, Lixandru, Junior, Gr dinaru (75. teau), Morar, Trif (75. Ga par), 
Irobiso. 

Bálint Zsombor

Európai  
focikörkép 

 
* Angol Premier Liga, 17. forduló: Burnley 

– Watford 0-0; 24. forduló: Newcastle United – 
Everton 3-1 , West Ham United – Watford 1-0. 
Az élcsoport: 1. Manchester City 57 pont/23 
mérk zés, 2. Liverpool 48/22, 3. Chelsea 47/24. 

* Spanyol La Liga, 23. forduló: Athletic Bil-
bao – Espanyol 2-1, Betis – Villarreal 0-2, Osa-
suna – Sevilla 0-0, Celta Vigo – Rayo Vallecano 
2-0, FC Barcelona – Atlético Madrid 4-2, Elche 
– Alavés 3-1, Getafe – Levante 3-0, Valencia – 
Real Sociedad 0-0, Mallorca – Cádiz 2-1, Real 
Madrid – Granada 1-0. Az élcsoport: 1. Real 
Madrid 53 pont, 2. Sevilla 47, 3. Betis 40. 

* Olasz Serie A, 24. forduló: Fiorentina – 
Lazio 0-3, AS Roma – Genoa 0-0, Atalanta – 
Cagliari 1-2, Bologna – Empoli 0-0, Venezia – 
Napoli 0-2, Inter – AC Milan 1-2, Juventus – 
Hellas Verona 2-0, Sampdoria – Sassuolo 4-0, 
Udinese – Torino 2-0, Salernitana – Spezia 2-2. 
Az élcsoport: 1. Inter 53 pont/23 mérk zés, 2. 
Napoli 52/24 (45-16), 3. AC Milan 52/24 (49-
26). 

* Német Bundesliga, 21. forduló: Bayern 
München – RB Lipcse 3-2, VfB Stuttgart – 
Eintracht Frankfurt 2-3, Borussia Dortmund – 
Bayer Leverkusen 2-5, Augsburg – Union Ber-
lin 2-0, Arminia Bielefeld – Mönchengladbach 
1-1, 1. FC Köln – Freiburg 1-0, Mainz – Hof-
fenheim 2-0, Hertha BSC – Bochum 1-1, 
Wolfsburg – Greuther Fürth 4-1. Az élcsoport: 
1. Bayern München 52 pont, 2. Borussia Dort-
mund 43, 3. Bayer Leverkusen 38. 

* Francia Ligue 1, 23. forduló: AS Monaco 
– Lyon 2-0, St. Etienne – Montpellier SC 3-1, 
Troyes – Metz 0-0, Lorient – Lens 2-0, Nice – 
Clermont 0-1, Olympique Marseille – Angers 
5-2, Lille – Paris St. Germain 1-5, Strasbourg – 
Nantes 1-0, Reims – Bordeaux 5-0, Stade Ren-
nes – Brest 2-0. Az élcsoport: 1. Paris St. Ger-
main 56 pont, 2. Olympique Marseille 43, 3. 
Nice 42. 

Liu Shaoang: büszkén viselem a bronzérmet 
Liu Shaoang és a dönt ben kizárt bátyja, Liu Shaolin Sándor is túltette magát a szám hétf i fináléjának történésein. A fiatalabbik 

Liu testvér elmondta, büszkén viseli az érmet, amelyet kedden vehetett át a pekingi téli olimpián. 
„Jó érzés volt itt lenni, persze kicsit furcsa volt egyedül állni a dobogón, de megtisztel , és örülök, hogy én lehet Magyarország 

els  egyéni érmese“ – nyilatkozott az éremátadó ceremóniát követ en a 23 éves sportoló az M4 Sportnak. 
A vegyes váltó szombati bronza után második pekingi érmét begy jt  versenyz  beszélt arról is, hogy bátyjával már csak az 

el ttük álló feladatokra koncentrálnak. „Megvolt a regenerálódás, és készülünk az 1500 méterre – jelentette ki a kétszeres világ-
bajnok. – Nem beszéltünk tíz percnél tovább, de szerintem mindenki le tudta zárni a dolgot, ahogy kellett. Ma úgy keltünk, hogy 
történt, ami történt, túlléptünk rajta.“ 



A Covid–19-járvány idején erősö-
dött az unió, különösen az EP támo-
gatottsága. Ez derül ki a kedden 
nyilvánosságra hozott Eurobaromé-
ter kutatásból. A felmérést az Euró-
pai Parlament Magyarországi 
Kapcsolattartó Irodája juttatta el 
szerkesztőségünkbe. 

Eszerint a válaszadók 32 százaléka a 
legfontosabb megvédendő európai érték-
nek a demokráciát tartja. Ezt követi 27 
százalékkal a szólás- és véleménynyilvá-
nítás szabadsága, 25 százalékkal pedig az 
emberi jogok védelme az EU-ban és a vi-
lágon.  

Legfontosabb szakpolitikai feladatnak a 
megkérdezettek a közegészségügyet (42 
százalék), a szegénység és társadalmi ki-
rekesztés elleni fellépést (40 százalék) és 
a klímaváltozás elleni harcot (39 százalék) 
nevezték. Ugyanakkor az uniós polgárok 
58 százaléka szeretné, ha a Parlament a jö-
vőben fontosabb szerephez jutna. 
Probléma a növekvő szélsőségesség,  
a dezinformáció terjedése  
és a jogállamiság gyengülése 

Ez az értékelés egybecseng a legutóbbi, 
Európa jövője című kutatás eredményei-
vel, amelyet az Európai Parlament és a Bi-
zottság 2022 januárjában ismertetett. 
Abban a kutatásban tízből kilenc európai 
egyetértett azzal, hogy az unión belül a de-
mokrácia erősítése terén van még tenni-
való.  

A mostani kutatás eredménye azt mu-
tatja, hogy 11 tagállam (Svédország, Né-
metország, Finnország, Olaszország, 
Dánia, Ausztria, Luxemburg, Málta, Len-

gyelország, Csehország és Magyarország) 
polgárai szerint a Parlament legfontosabb 
feladata a demokrácia védelme.  

A mozgás szabadságát, valamint a nem-
zeti identitás, kultúra és hagyományok 
tiszteletét a magyar válaszadók 20 száza-
léka tartotta fontosnak, szemben az uniós 
14-16 százalékkal. A női-férfi egyenjogú-
ságot a magyar válaszadóknak csupán 15 
százaléka tartotta kiemelten fontos terület-
nek (szemben az uniós 24 százalékkal), 
míg a jogállamiság védelmét közel azonos 
22-21 százalékban tartotta fontosnak az 
uniós átlag, illetve a magyar válaszadó.  
 Legfontosabb európai érték  
a demokrácia védelme 

Roberta Metsola, az Európai Parlament 
elnöke üdvözölte a kutatás eredményeit. 
„Ahogyan azt a polgárok – joggal – kinyil-
vánították: a legfontosabb, mindenekfölött 
álló európai érték a demokrácia védelme. 
Nem ringathatjuk magunkat abban a hit-
ben, hogy a demokrácia minden körülmé-
nyek között adott; a szélsőségesség, az 
autoriter rezsimek és a nacionalizmus 
mind egyre erősödő fenyegetést jelentenek 
közös európai projektünkre.” 

 Összeségében az európai polgárok a 
közegészségügyet tekintik az EP által ke-
zelendő legfontosabb szakpolitikai terület-
nek (42 százalék). Ezt szorosan követi a 
szegénység és társadalmi kirekesztés elleni 
(40 százalék) és a klímaváltozás elleni 
küzdelem (39 százalék). A fiatalok szá-
mára az EU-átlagot tekintve a klímaválto-
zás elleni küzdelem az EP legfontosabb 
feladata.  
 Továbbra is magas az érdeklődés az EU 
munkája iránt  

A kutatás szerint a válaszadók 43 szá-
zalékát leginkább az uniós források konk-

rét elköltésére vonatkozó információ ér-
dekli. Az uniós jogalkotás tagállami ha-
tása a polgárok 30 százaléka szerint 
szintén érdekes téma, 29-29 százalékuk 
pedig saját európai parlamenti képvise-
lőik munkája és a Covid–19-pandémia le-
küzdésére tett uniós intézkedések iránt is 
érdeklődik.  

Az Európai Parlament szerint az uniós 
helyreállítási alap forrásainak szétosztását 
átlátható, jóváhagyott, az alapvető demok-
ratikus elvek tiszteletén nyugvó, transzpa-
rens és folyamatosan ellenőrzött tervekhez 
kell kötni.  
 Megnövekedett az EU  
és különösen az EP támogatottsága 

Az EU és különösen az EP támogatott-
sága a Covid–19-járvány alatt jelentősen 
megnövekedett. Az uniós polgárok nagy 
többsége (58 százalékuk) a jövőben aktí-
vabb szerepet szánna a Parlamentnek. 
2015 óta 12 százalékkal nőtt azoknak a 
száma, akik pozitívan vélekednek az EP-
ről. Ez az arány jelenleg 36 százalékon áll. 
A válaszadók 45 százaléka semlegesen 
gondolkodik az EP-ről, és csak 17 száza-
lékuk vélekedik negatívan. Az EP pozitív 
megítélését a legutóbbi, bizottsági Euro-
barometer is megerősíti: az uniós polgárok 
az intézmények közül az EP-ben bíznak 
leginkább.  

Az uniós polgárok nagy többsége (62 
százalékuk) saját országuk uniós tagsá-
gát jó dolognak tartja. Ez a pozitív véle-
mény a 2007 óta elért legmagasabb 
eredmény. A válaszadók közel háromne-
gyede (72 százaléka) szerint az országuk 
profitált az EU-tagságból, és nagy ré-
szük, 63% optimista az unió jövőjével 
kapcsolatban. 
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Eurobarométer:  
Az EP egyik legfontosabb feladata  

a demokrácia védelme 

A kormány áll az első helyen a legtöbb visz-
szaélést elkövető romániai intézmények lis-
táján. Az adatok az állampolgárokat az 
állam visszaéléseitől védő alapítvány (FA-
CIAS) által készített Légy tájékozott, ne 
bántalmazott! című kérdőívben jelennek 
meg. 

39,4 százalékkal a kormány és az országos ka-
tasztrófavédelmi testület áll az első helyen. A máso-
dik helyen a bíróságok és az ügyészségek állnak 
16,7 százalékos aránnyal. 

A polgármesteri hivatalokban történt visszaélé-
sekről a megkérdezettek több mint 10%-a számolt 
be, 9,8%-uk említette a román rendőrséget, és csak-
nem 7%-uk az Adó- és Pénzügyi Hivatalnál történt 
visszaéléseket. 

Az emberek 6,5 százaléka szerint az Egészség-
ügyi Minisztérium alkalmazottai is szabálytalanul 
jártak el, de az állami nyugdíjpénztáraknál is történ-
tek ilyen események, a kérdőívben részt vevők 
3,7%-a számolt be visszaélésről. 

A FACIAS-felmérés eredményei szerint az állami 
intézményekben elkövetett szabálytalanságok miatt 
a legkevesebb panasz a szociális és gyermekvédelmi 
igazgatóságokra és a Munkaügyi Minisztériumra 
volt. 

A Légy tájékozott, ne bántalmazott! projektben 
kiadott kérdőívre válaszolók csaknem 47%-a állítja, 
hogy élete során hatszor volt állami intézmény által 
elkövetett visszaélés áldozata. A résztvevők 26%-a 
pedig azt mondja, hogy hétnél többször bántalmaz-
ták. Ami azt jelenti, hogy a megkérdezettek 73%-a 
volt állami intézményekben elkövetett visszaélés ál-
dozata. (mózes)

Toplista  
a legtöbb visszaélést 

elkövető román  
intézményekről

Három ERASMUS+ projekten 
dolgoznak párhuzamosan a 
Nemzetközi Kapcsolatok és 
Európai Tanulmányok Tan-
szék oktatói: a kutatásme-
nedzsment témájú foRMAtion 
projekt, az EU biztonságáról 
és fenntarthatóságáról szóló 
EUSecure projekt, valamint a 
kisebbségi nyelvhasználatot 
megcélzó Listen projekt. 
foRMAtion projekt – kutatási  
menedzser mint szakma az EU-ban:  
fogalmak, eszközök és gyakorlat 

Az elmúlt időszakban igencsak 
kiéleződött az Európai Unió kuta-
tási és innovációs alapjaiért folyó 
verseny, és egyre nagyobb igény 
mutatkozik az egyetemek, kutatási 
intézmények és más, kutatással fog-
lalkozó intézmények és szervezetek 
részéről a kutatási pályázatok me-
nedzsmenti feladatait felvállaló, jól 
képzett szakemberekre. Ez a felis-
merés hívta életre azt a nemzetközi 
konzorciumot, amelynek célja egy 
olyan képzési modul kidolgozása, 
amely könnyedén beépíthető bár-
mely egyetem képzési kínálatába, 
ezáltal biztosítva az egyetemi hall-
gatók számára azt a lehetőséget, 
hogy képzett szakemberként a jövő-
ben kutatási projektek, kutatóinté-
zetek menedzsmenti és 
adminisztrációs feladatait a lehető 
legmagasabb szinten lássák el. A 
képzési modul kidolgozását és fej-
lesztését, annak az oktatási folya-
matban való tesztelését és a 
visszajelzések alapján történő kor-
rigálását egy nyolctagú nemzetközi 
konzorcium vállalta magára. Ennek 
tagjai: Hétfa Kutatóintézet (Buda-
pest), Corvinus Egyetem (Buda-

pest), Institute of Studies for the In-
tegration of Systems (ISSINOVA, 
Róma), Agency for the Promotion 
of European Research (APRE, 
Róma), Sociedade Portuguesa de 
Inovação (SPI, Portó), Universi-
dade NOVA de Lisboa (Lisszabon), 
The Slovenian Forestry Institute 
(SFI, Ljubljana), Sapientia Erdélyi 
Magyar Tudományegyetem (Ko-
lozsvár).  

Lezárult a képzés első éve, a Sa-
pientián tíz hallgató végezte el a tel-
jes kurzust, hasonló számokat lehet 
tapasztalni a lisszaboni NOVA 
Egyetemen és a budapesti Corvinu-
son is. Jelenleg a tananyagnak az 
oktatás alatti oktatói és hallgatói ta-
pasztalatok és visszajelzések sze-
rinti korrigálása, fejlesztése zajlik.  

A nyár folyamán sor kerül a kép-
zésben részt vett hallgatók számára 
szervezett mentorálási programra, 
melyre minden felsőoktatási intéz-
mény két hallgatójának van lehető-
sége elmenni, hogy az elméleti 
tudást gyakorlati tapasztalatszerzés-
sel is kiegészíthesse egy szakmai 
szervezeti környezetben. A Sapien-
tia hallgatói közül az egyik Buda-
pesten, a másik Ljubljanában lesz 
gyakornok. 

Középtávú céljaink, hogy a kifej-
lesztett tananyagot beépíthessük a 
Sapientia EMTE képzési kínála-
tába, valamint hogy a tananyagfej-
lesztés és az ezzel párhuzamosan 
zajló kutatás egy közpolitikai javas-
lattétel alapját kell képeznie: a ku-
tatási menedzser és adminisztrátor 
(Research Manager and Administ-
rator) mint szakma hivatalos elis-
mertetése Romániában. A 
projektben részt vesz: Szenkovics 

Dezső (programkoordinátor, szak-
értő), Török Ferenc és Szabó Árpád 
(oktatók). 
EUSecure project – Szimulációval tá-
mogatott felsőoktatási intézmény 
szintű, masszív nyílt online tanfolyam 

A projekt célja, hogy felhívja a 
fiatalok figyelmét a felmerülő biz-
tonsági kihívásokra, és felkészítse a 
következő értelmiségi generációt a 
megfelelő döntéshozatalra. Több 
különböző kutatási cél és elvárt 
eredmény megfogalmazása között 
az egyik legfontosabb egy össze-
függő, az európai biztonságot több 
aspektusból tárgyaló tananyag meg-
fogalmazása és ennek bevezetése az 
egyetemek tantárgycsomagjába.  

Az EUSecure SimMOOC egy 
sor online és kevert modulból áll, 
amelyek egy kiválasztott bizton-
sági/fenntarthatósági kérdésre össz-
pontosítanak, és egy részvételen 
alapuló és kiterjedt szimulációs 
gyakorlattal fejeződik be, amelyet 
speciálisan képzett személyzet mo-
derál. A kurzus akkreditált, szaba-
don választható tantárgyként jelenik 
meg a részt vevő egyetemek tanter-
veiben szimulációval támogatott tö-
meges, nyílt online kurzusként. 
Összességében mintegy 2000 diák, 
tanár és egyéb érintett vesz részt a 
projektben. 

A projekt több, az EU biztonság 
kérdésköréhez kapcsolódó témakört 
párhuzamosan és összefüggéseiben 
vizsgáló kutatási egységet tartal-
maz. Például: az EU stratégiai auto-
nómiája egy multipoláris világban; 
Nemzetközi kormányzás. Multila-
terális intézmények, nemzetközi 
közjog és adminisztrációs lehetősé-
gek; Cyberbiztonság és a mestersé-

ges intelligencia veszélyei (etikai, 
jogi, technológiai, döntéshozásban 
megjelenő veszélyek; Fenntartható 
fejlődés, környezetbiztonság és klí-
maváltozás; Pandémiamenedzs- 
ment stb.  

A konzorcium tagjai: Ludovika 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
(Budapest), Fernando Pessoa Egye-
tem (Porto), Piraeusi Egyetem, Sa-
lentói Egyetem (Lecce), Sapientia 
EMTE (Kolozsvár). 

A projektben részt vesz: Tonk 
Márton (tudományos koordinátor), 
Török Ferenc (projektmenedzser), 
Sántha Ágnes, Szilveszter Szabolcs 
és Bíró Enikő (tudományos munka-
társak). 
Listen projekt 

A Listen (Nyelvi önérvényesítés 
kisebbségi beszélők számára) Eras-
mus-projekt 2019 szeptemberében 
indult; ebben a Sapientia Kolozs-
vári Kara több nemzetközi partner-
rel dolgozik együtt, köztük a 
Valenciai Egyetemmel, az ELEN-
nel (European Language Equality 
Network), a frízföldi Afûkkal, az ír 
nyelvközösség Conradh na Gaeilge 
demokratikus fórumával, Wales 
nyelvtervezési szervezetével 
(IATH), valamint az olaszországi 
CNR-ILC kutatóintézettel.  

A Listen projekt célja egy olyan 
képzési módszertan kidolgozása, 
amely által a kisebbségi beszélők 
megtanulhatják, hogyan változtas-
sanak a nyelvi viselkedésükön, il-
letve a szorongást legyőzve hogyan 
válhatnak anyanyelvük magabiztos 
használóivá. Erről bővebb informá-
ció a projekt honlapján olvasható. 

A projekt keretében az egyetem 
Kolozsvári Kara olyan animációk 

elkészítését vállalta fel, melyek a 
készülő MOOC online kurzus ré-
szét képezik. Az első elkészült ani-
máció több célt is szolgál: felhívja 
az erdélyi magyarok figyelmét a tu-
datos nyelvhasználatra és az anya-
nyelvi kommunikáció fontosságára, 
rövid, tömör formában összefog-
lalja a nyelvi önérvényesítés lénye-
gét, emellett pedig ráirányítja a 
figyelmet a Listen projekt célkitű-
zéseire.  

A projektcsapat kezdeményezett 
továbbá egy rövid kérdőívet, amely 
által olyan történeteket szeretne 
összegyűjteni, melyekben a kisebb-
ségi beszélők beszámolnak arról, 
hogy hogyan sikerül asszertívan 
használniuk anyanyelvüket olyan 
helyzetekben, amikor egyébként 
hajlamosak lennének a többségi 
nyelvet választani. Számos ilyen 
helyzetet ismerünk: például ami-
kor egy társaságban többségi be-
szélők is jelen vannak, üzletben, 
ügyintézés során, vagy amikor egy 
idegen személyről nem tudják el-
dönteni, hogy beszéli-e a kisebbségi 
nyelvet.  

Az összegyűjtött történetek ada-
lékul szolgálnak annak megértésé-
hez, hogy a kisebbségi beszélők, 
köztük az erdélyi magyarok milyen 
kihívásokkal szembesülnek anya-
nyelvük használata során, milyen 
sikerélményeik vagy kétségeik van-
nak. Emellett betekintést lehet 
nyerni más országok, régiók ki-
sebbségi beszélőinek tapasztalata-
iba is. Az eddig beérkezett 
történetek a honlapon olvashatók.  

A projektben részt vesz Toró 
Tibor projektmenedzser és Kassay 
Réka szakmai tanácsadó.

Nemzetközi együttműködések a Sapientia EMTE Kolozsvári Karán 

Mózes Edith



FONTOS  TELEFONSZÁMOK 
• Romtelecom-tudakozó 
   - információ - 118-932 
   - általános - 118-800 
• Központosított ügyelet  
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,  
Csendőrség, Mentőállomás):  112 
• Rendőrség - 0265/202-305   
• SMURD (betegekkel  
kapcsolatos információk) - 0265/210-110 
• Sürgősségi szolgálat: 
   - gyermekeknek - 0265/210-177 
Marosvásárhelyi  
Polgármesteri Hivatal - 0265/268-330 
GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS,  
otthongondozó szolgálat, 
8–16 óra között: 0736-883-110 
 
• Optika-Optofarm   - 0265/212-304

- 0265/312 436 
- 0265/250-120 
- 0265/263 351  

• Optolens szemsebészet - 0265/263-351 
•  Marmed - 0265/250-344 
   járóbeteg-rendelő: - 0756-468-658 

- 0729-024-380 
  Labor - 0751-114-307 

e-mail: marmed@marmed.ro, 
www.marmed.ro 

• Dora Optics - 0733-553-976 
• Dora Medicals - 0265/212-971 
• Radiológia, echográfia 
  Dr.  Jeremiás István - 0265/222- 446 

• Emma vendéglő, - 0740-083-077 
  hidegtálak készítése - 0365/404-664 
• Prefektúra - 0265/266-801 
• RDS–RCS - 0365/400-401 

- 0365/400-404 
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-801-929 
  - vidék - 0265/929 
• Delgaz Grid - 0265/200-928 

- 0800/800 928 
• Aquaserv: 
- hideg víz-csatorna - 0265/215-702  
- közönségszolgálat - 0265/208-888 
- központ - 0265/208-800 

- 08008 208-888 
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625 
• Vasútállomás - 0265/236-284 
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés  
(0-24 óra), professzionális balzsamozás 
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119  

- 0744-282-710 
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865 
koporsók, kellékek, - 0745-606-215   
koszorúk - 0745-606-269  
és halottszállítás - 0758-047-604 
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442 

- 0265/262-907 

Méltányos reklámdíj fejében  
állandó szereplője lehet 

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak.  
Várjuk jelentkezését   

a 0265/268 854-es telefonon.

MINDENFÉLE 

VÁLLALUNK: garázsjavítást, ács-
munkát és bármilyen javítást. Hívja-
nak bizalommal. Tel. 0767-837-782. 
(14836)  

TETŐFEDŐ KFT. vállal ácsmunkát, 
bádogosmunkát, szigetelést, bármi-
lyen kis javítást. Tel. 0742-344-119, 
Bence. (14716-I) 

VÁLLALUNK tetőjavítást, tetőkészí-
tést bármilyen anyagból, bádogos-
munkát, -javítást bármilyen anyagból, 
bármilyen építkezési munkát és sür-
gősségi javítást, meszelést. Készí-
tünk kerítést, kaput vasból. 
Nyugdíjasoknak 18% kedvezmény. 
Tel. 0721-841-390, Miklós. (14843) 

MEGEMLÉKEZÉS 

Fájó szívvel és soha el nem múló 
szeretettel emlékezünk a havadi 
születésű ADORJÁNI LÁSZLÓRA 
halálának második évfordulóján. 
Emlékét örökké szívünkben őriz-
zük egy életen át. Bánatos fele-
sége, két gyermeke és azok 
családja. Nyugodj békében, 
drága Apu! (14811-I) 

Minden évben eljön a nap, ami a 
szívünkben fájó emlék marad. 
Hirtelen halálod megtörte szívün-
ket, örökké őrizzük drága emléke-
det.  
Fájó szívvel emlékezünk február 
10-én a nyárádmagyarósi TŐKÉS 
ROZÁLIÁRA halálának első év-
fordulóján. Emlékét örökké meg-
őrzik gyermekei: Zsuzsa és Józsi 
családjukkal. Nyugodjon béké-
ben! (14826-I) 

ELHALÁLOZÁS 

 
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy 
elhunyt édesapánk,  

BUJANOVICS EDE  
búcsúztató gyászszertartását 
2022. február 11-én délután 4 órá-
tól a marosvásárhelyi Keresztelő 
Szent János-plébánián tartjuk 
meg. Hamvait 2022. február 12-
én 15 órakor az érmihályfalvi ka-
tolikus temető családi 
kriptájában helyezzük örök nyu-
galomra.  

Szerettei. (-I) 
 
 
Szomorú szívvel, de Isten akara-
tát elfogadva tudatjuk, hogy a 
drága édesanya, nagymama, 
dédnagymama,  

KIS (SZÉKELY) ERZSÉBET 
96 éves korában visszaadta lel-
két Istennek. 
Drága halottunkat 2022. február 
10-én, csütörtökön délben 12 
órakor kísérjük utolsó útjára a 
marosvásárhelyi református te-
metőben. Emléked szívünkben 
őrizzük.  

A gyászoló család. (14833-I) 

 
Mély fájdalommal búcsúzunk jó 
ismerősünktől,  

KISS PUSKÁS ÁRPÁDTÓL 
aki életének 91. évében elhunyt.  
Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes!  

Annuska, Edith. (14834) 
 
 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
a szeretett apa, férj, rokon és jó 
szomszéd,  

ENGI MIKLÓS  
életének 70. évében elhunyt. Te-
metése február 10-én, csütörtö-
kön 14 órakor lesz a 
marosvásárhelyi katolikus teme-
tőben. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes!  

Gyászoló szerettei. (14835) 
 
 

Fájdalommal, megtört szívvel tu-
datjuk, hogy a szeretett férj, apa, 
nagyapa, 

 SZÁNTÓ SÁNDOR  
76. évében 2022. február 9-én, 
hosszas betegség után örökre 
megpihent. Temetése február 11-
én 13 órakor lesz az új kórház 
mögötti temetőben, a virrasztás 
10-én 19 órakor a Vili temetkezési 
vállalatnál.  

A gyászoló család. (-I)
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A hirdetési rovatban  
megjelent közlemények, 

reklámok tartalmáért  
a hirdetésfeladó  

vállalja a felelősséget!

Kijárunk a temetőbe veled beszélgetni, de bárhogy is fáj, 
mégis ott kell téged hagyni. A szívünket adtuk volna éle- 
tedért, de a halálnál nincs hely kegyelemért. Fiatal életedért 
nagyon megszenvedtél, most nyugodj békében Isten szent 
kebelén.  
Megszakad a szívünk, hullanak könnyeink, mert február  
10-én 19 éve, 28 évesen örökre megszűnt dobogni szerető 
szíved. 
Mély fájdalommal emlékezünk drága kincsünkre, 

MAGÓ RÓBERT-ISTVÁNRA. 
Összetört szívű édesanyád, édesapád, három testvéred és 
azok családja. 
Könnyes az út, mely sírodhoz vezet,  
Isten őrködjön pihenésed felett. 
Nyugodj békében, drága ROBIKÁNK! (14837-I)

Az Európai Bizottság (EB) felszólította szer-
dán Bulgáriát, Ciprust, Görögországot, Litvá-
niát, Luxemburgot, Romániát és Szlovákiát, 
hogy az árvízkockázatok értékeléséről és ke-
zeléséről szóló (2007/60/EK) irányelvnek 
megfelelően frissítsék árvízveszély- és árvíz-
kockázati térképeiket. 

Az EU végrehajtó szervének közleménye szerint az 
árvízveszélytérképeken azokat a területeket kell fel-
tüntetni, amelyeket elönthet az árvíz, míg az árvízkoc-
kázati térképeknek az árvizek lehetséges káros hatásait 
kell bemutatnia. Ezek a térképek képezik az árvízke-
zelési tervek alapját. 

Az EB emlékeztetett: a 2021 júliusában Németor-
szágban és Belgiumban bekövetkezett katasztrofális 
árvizek is ráirányították a figyelmet arra, hogy meny-
nyire fontos az árvízkockázat felmérése és kezelése az 
élet és a környezet védelme szempontjából. Az európai 
zöldmegállapodás is hangsúlyozza annak jelentőségét, 
hogy Európa alkalmazkodjon az éghajlatváltozás ha-
tásaihoz, és teljesítse a környezetvédelemmel kapcso-

latos egyéb célkitűzéseit is. Az EB felkérte a tagálla-
mokat, hogy 2019 decemberéig készítsenek jelentést 
az első árvízveszélytérképeiken és árvízkockázati tér-
képeiken végzett frissítésekről. Érvei szerint csak az 
aktuális információkat tartalmazó térképekre ala-
pozva enyhíthetők az esetleges áradásoknak az em-
beri egészségre, a környezetre, a kulturális örökségre 
és a gazdasági tevékenységre gyakorolt negatív hatá-
sai. 

A térképek felülvizsgálatáról és frissítéséről szóló 
jelentések benyújtásának határideje 2020 márciusában 
lejárt. Mivel Bulgária, Ciprus, Görögország, Litvánia, 
Luxemburg, Románia és Szlovákia részéről semmiféle 
információt nem kapott az EB a frissítési folyamatról, 
hivatalos felszólító levelet küldött ezeknek a tagálla-
moknak. 

Az érintett országoknak két hónap áll a rendelkezé-
sükre, hogy válaszoljanak a levélre, és pótolják a jel-
zett hiányosságokat. Ellenkező esetben az Európai 
Bizottság indoklással ellátott véleményt adhat ki. 
(Agerpres)

Árvízveszélytérképei frissítésére  
szólított fel az EB

A jegybank ötven bázisponttal emelte  
az alapkamatot 

A Román Nemzeti Bank (BNR) igazgatótaná-
csa szerdai monetáris politikai ülésén 50 bá-
zisponttal, 2,5 százalékra emelte az alap- 
kamatot. 

A jegybank közleménye szerint 50 bázisponttal, 3,5 
százalékra emelték a lombard hitel kamatját, és szintén 
50 bázisponttal, 1,5 százalékra növelték a letéti rátát. 
Ugyanakkor nem módosították a kereskedelmi bankok 
kötelező lej és valuta tartalékrátáját. Az új kamatok 
február 10-től hatályosak. A BNR legutóbb január ele-

jén növelte 25 bázisponttal az irányadó kamatot 2 szá-
zalékra, ami elmaradt az elemzők várakozásától, akik 
már akkor 50 vagy 75 bázispontos kamatemelésre szá-
mítottak. Decemberben 8,2 százalékra nőtt a novem-
beri 7,8 százalékról a román éves inflációs ráta, tavaly 
egész évben a fogyasztói árak átlagban 5,1 százalékkal 
emelkedtek 2020-hoz képest. A jegybank arra számít, 
hogy az idei második negyedévben 8,6 százalékra 
emelkedik az infláció, majd az év végéig 5,9 százalékra 
mérséklődik. (MTI)

Kincstárjegyek  
vásárolhatók  

most már 5,35%-os, az eddigi  
legmagasabb kamattal is! 

A Közpénzügyi Minisztérium hétfőtől, február 7-étől újabb kincs-
tárjegyeket bocsát ki a lakosság számára, 1, 3 és 5 éves lejárattal, évi 
4,5%, 5% és 5,35%-os kamattal. A kincstárjegy dematerializált érték-
papír, egy darab nominális értéke 1 lej.  

A kincstárjegyek megvásárolhatók: 
– Online február 7–24. között; csak azoknak a magánszemélyeknek 

van erre lehetőségük, akik regisztráltak az SPV-be; Műveletek, ame-
lyek online elvégezhetők: a befektető számlát nyithat a kincstárban, 
kincstárjegyet jegyezhet; egy másik saját bankszámlára pénzösszeget 
utalhat át a kincstárnál jegyzett összegből.   

Bővebb tájékoztatás a https://mfinante.gov.ro/ro/web/trezor/ghid-te-
zaur-online és https://mfinante.gov.ro/ro/web/trezor/tezaur-online web-
oldalakon; 

– Az Állami Kincstár kirendeltségeinél február 7– 25. között 
– A Román Posta Rt.-nél  február 7–24. között a városi postahivata-

lokban, illetve február 7-23. között a vidéki postahivatalokban.  
„Tavaly több mint 114 ezer román állampolgár több mint 5 milliárd 

lejt fektetett be a kincstárjegyekbe a program elindítása óta. Az állam-
polgárok hisznek a román államban, az egyre jelentősebb megtakarí-
tások ezt jelzik – mondta Adrian Câciu pénzügyminiszter.  

A kamatot évente, az útmutatóban közölt határidőre fizetik ki. 
A kincstárjegy átruházható, és idő előtt is kiváltható. Egy befektető 

a jegyzés időtartama alatt többször is vásárolhat kincstárjegyet.  
Csak a jegyzés idején a befektetőknek módjukban áll kérni a jegyzett 

összeg semmisnek nyilvánítását egy erre vonatkozó kérvény benyúj-
tásával. 

A kincstárjegyeket azok a természetes személyek vásárolhatják meg, 
akik a jegyzés időpontjában betöltötték 18. életévüket. Az ezekből szár-
mazó jövedelem adómentes.  

A Pénzügyminisztérium az állampapírok eladásából befolyó össze-
get a költségvetési hiány és az államadósság újrafinanszírozására hasz-
nálja fel. 

A jegyzés útmutatóját, illetve az esetleges módosításokat a Datorie 
publică címszó alatt és a www.posta-romana.ro honlapon teszik közzé. 

A közönségszolgálati és sajtóosztály



12 NÉPÚJSÁG ___________________________________________ KÖZLEMÉNY – REKLÁM_____________________________________ 2022. február 10., csütörtök 

 TÁJÉKOZTATÓ 
Tisztelt páciensek, tájékoztatjuk Önöket, hogy Marosvásárhe-

lyen, a Tulipán utca 25. szám alatt működő MCA Health Care or-
vosi laboratórium rendelkezik a Maros megyei 
egészségbiztosítási pénztári alapból származó összeggel   
februárra, ártámogatott (ingyenes) orvosi analízisek elvégzésére! 
Ehhez szükséges küldőpapír a családorvostól/szakorvostól.  

Az érdekelteket kérjük, hogy előjegyzés érdekében hívják a 
0365-882-747-es telefonszámot hétfőtől péntekig 7–19 óra kö-
zött. 

Várjuk Önöket!


