
Cserebere-hangulat 
Nem nyugszanak a kedélyek, és a parlament tavaszi ülésszakának 

megkezdődésével felerősödhet a liberálisok és a szociáldemokraták 
közötti, eddig viszonylag takaréklángon tartott konfliktus. Ennek fő 
oka a koalíciós megállapodás szerinti kormányfőcsere, ami május-
ban esedékes, amikor is Nicolae Ciucă liberális miniszterelnök he-
lyét a szociáldemokrata Marcel Ciolacu venné át. Persze a PNL-nek 
nincs ínyére, hogy a választási évben a PSD vezényeljen. Ám a ko-
alíciós egyezség megkötésekor mindenki számára világosak voltak 
a feltételek, a kormányzó fél bármelyike részéről naivság volt abban 
reménykedni, hogy hatalmát megszilárdítva pozícióban maradhat.  

Az új kormányfő természetesen a csapatát is hozná, így egyes mi-
nisztereknek menniük kellene. Persze bizonyos szaktárcák „érdeke-
sebbek”, konkrétan azok, amelyek a legtöbb költségvetési forrással 
rendelkeznek. A tárcavezetői posztokért harc lesz, hiszen ha sor is 
kerül a kormányfőcserére, lehet, hogy az új felállásban a szóban 
forgó pártok nem mondanak le bizonyos minisztériumokról. Ebben 
a harcban az RMDSZ helyzete is változhat, bár, amint szerdán Alina 
Gorghiu, a szenátus ügyvivő elnöke közölte, a PNL vezetőségének 
hétfői ülésén nem merült fel az RMDSZ kormányból való kizárásá-
nak lehetősége, és „a liberálisok tiszteletben fogják tartani a koalí-
ciós megállapodást”. Csakhogy nem túl szerencsés helyzet, amikor 
már cáfolnak valamit, ez esetben az RMDSZ kormányzatból való ki-
léptetésének lehetőségét. Remélhetőleg annál több esze van a két 

A marosvásárhelyi Kultúrpalota felújítása 2019 májusában 
állt le, miután a Maros Megyei Tanács szerződést bontott a 
kivitelezővel. 2021 májusában az újra kiírt közbeszerzési el-
járás lezárult, s új kivitelező kapott megbízást a munkálatok 
folytatására. Tavaly májusban, a Múzeumok éjszakája után 
újra felállványozták az épület homlokzatát, és elkezdődtek a 
munkálatok. Jelenleg a Tükörteremben folyik a restaurálás, 
ezért nem látogatható. Minderről Fülöp Tímea, a Kultúrpalota 
igazgatója számolt be lapunknak.  

– A fő kivitelező a Lukács Alpins. A teljes felújításra nyerte meg a 
közbeszerzést, de vannak olyan igényes munkálatok, amelyeket speciális 
szakemberek kell elvégezzenek, ezeket a munkákat alvállalkozókra bíz-
zák. A Tükörterem restaurálása nagy szakértelmet igényel, ezt Kiss Lo-
ránd restaurátor nagyszámú szakemberből álló csapata végzi. A Teleki 
Tékában épp most fejeztek be egy nagyszabású restaurálást a freskós te-
remben. A Tükörtermet január végén zártuk be, ugyanis a csapat itt 
kezdte el, illetve folytatja az előző cég által félbehagyott restaurálási 
munkát – mondta az igazgató, hozzátéve, hogy a korábbi cég szakember 
hiányában csupán egy személyt alkalmazott a Tükörterem restaurálására, 

Új, korszerű  
helyszínre költözik  
a járóbeteg-ellátó 
részleg 
A finanszírozásnak köszönhetően  
Segesváron végre sikerül felújítani a 
Malom utcai ingatlant, ahová a kórház 
vezetősége régóta szeretné költöztetni 
a járóbetegrészleget, az új ingatlan-
ban ugyanis könnyebben megközelít-
hetők lesznek az egyes szakrendelők, 
ugyanakkor a tágasabb helyszín lehe-
tőséget biztosít arra, hogy bővítsék a 
szakellátási palettát. 

____________5. 
Tömbösített  
oktatás a látás- 
sérült gyerekeknek 
Kis lépésekben, de halad a célja felé 
az Erdélyi Magyar Látássérültekért 
Alapítvány, hogy magyar tannyelvű 
oktatást biztosítsanak az ország kü-
lönböző részein élő látássérült gyere-
keknek Székelyudvarhelyen a 
református egyház, valamint a magyar 
állam támogatásával létrehozott Barti-
meus Központban.  

____________6. 
Újabb kötet  
a Maros megyei 
sport történetéről 
Sportul mureșean ieri și astăzi – A ma-
rosvásárhelyi sport. Múlt és jelen cím-
mel immár 19. kötetét mutatta be 
Aurel Raţiu marosvásárhelyi újságíró. 
A kétnyelvű (románul és magyarul is 
olvasható) könyv 2022-ben jelent meg 
az Apostrof Nyomda kiadásában. 

____________9.

2023. február 2., csütörtök  
LXXV. évfolyam  
26. (21297.) sz.  
Ára: 4 lej  
(előfizetőknek 1,88 lej) 

Mezey Sarolta 

(Folytatás a 3. oldalon)

Folytatódik a Kultúrpalota felújítása  

Restaurálják a Tükörtermet 

Fotó: Nagy Tibor

Antalfi Imola

(Folytatás a 4. oldalon)

Az Optika Optofarm újabb akciót hirdet minden  

nyugdíjas ügyfele számára:  
50%-os kedvezménnyel 

kaphatók a közellátó műanyag monofokális  lencsék  
2023. február 28-ig.  
Keressen minket  

Marosvásárhelyen, Szászrégenben és Szovátán! 

Előjegyzésért hívja a 0265-212-304-es telefonszámot!  



Sikeres évet tudhat maga mögött a Szászrégeni 
Közösségért Egyesület, amelyet 2021-ben je- 
gyeztek be hivatalosan, de csak 2022-ben sikerült 
több olyan rendezvényt szerveznie, amelyek célja 
az volt, hogy mozgósítsa a szászrégeni magyar fi-
atalokat, érzékennyé tegye őket a közösségé- 
pítés iránt. A szervezetről, az idei tervekről Tudor 
Veronkával, az egyesület létrehozásának kezde-
ményezőjével, „mozgatórugójával” beszélget-
tünk.  

– Amikor maréknyi kezdeményezővel létrehoztuk az 
egyesületet, az volt a célunk, hogy a közösségépítésre fek-
tetjük a hangsúlyt. 2021-ben jött létre hivatalosan a szerve-
zet, a szervezeti építkezést követően tavaly lendült meg a 
tevékenység. Az volt a kezdeti elképzelés, hogy minden hó-
napban legyen valamilyen rendezvény. Ez persze nem si-
került, de volt olyan, amely több hónapot tartott, illetve az 
is megtörtént, hogy egyszerre több is futott. 2022-ben, az 
orosz–ukrán háború kitörése után a bajba jutott kárpátaljai 
testvéreinken segítettünk, nagyszabású gyűjtési akciót in-
dítottunk el. Nem az adományok összegyűjtése volt nehéz, 
hiszen Szászrégenben és a környékéről is nagyon sokan be-
kapcsolódtak, hanem a nagy teherautónyi adomány eljut-
tatása, azonban sikerült szerencsésen kézbesíteni a 
szállítmányt. Márciusban, a nőnap alkalmából felköszön-
töttük azokat a nőket, akik a különböző szászrégeni civil 
szervezeteknél tevékenykednek. Ennek az akciónak az volt 
a célja, hogy ráirányítsuk a figyelmet azokra, akik a háttér-
ben dolgoznak a közösségért. Sikeresnek bizonyult a Ka-
ufland támogatásával lezajlott szemétgyűjtési akciónk is. A 
dedrádi erdőszélről több zsák hulladékot szedtünk össze a 
Lucian Blaga elméleti líceum diákjaival. A hulladékot a 
polgármesteri hivatal által rendelkezésünkre bocsátott te-
herautóval szállítottuk a szemétgyűjtőbe. Ehhez hasonló – 
környezetvédelmi jellegű – akciónk volt novemberben, 
amikor a Kerekerdőben a rövid idő alatt összetoborzott két 
középiskolai osztály segítségével 
facsemetéket ültettünk. Egyesüle-
tünket megdicsérte az erdészeti 
hivatal képviselője, és felaján-
lotta, hogy hasonlóakban szíve-
sen együttműködnek velünk. A 
jótékonysági kezdeményezéseink 
közül kiemelném az idősek nap-
jának megünneplését. A holtma-
rosi Tulipán Ház lakóit kö- 
szöntöttük fel. A Petru Maior lí-
ceum magyar diákjainak fúvósze-
nekara rövid koncertet tartott. 
Karácsony előtt megszerveztük a 
cipődoboznyi ajándékcsomagok 
gyűjtését. Az ajándékokat a Tuli-
pán gyermekotthonba juttattuk el. 
A Curtea Veche Egyesület felké-
résére a Jean Stanovici ösztöndí-
jat átadtuk a marosvásárhelyi 

Művészeti Líceum képzőművészeti osztályában tanuló Kiss 
Annának. A 2000 euró értékű díjból a festészethez szüksé-
ges felszereléseket vásárolhatott a diáklány, és az albérle-
tének törlesztésébe is besegítettünk. Mindezek mellett a 
művelődésszervezésből is kivettük a részünket. A Maros-
felfaluban szervezett kistérségi Mente fesztiválon és a 
Szászrégeni Magyar Napokon különböző szórakoztató 
programokat szerveztünk fiataloknak. Továbbá október 23-
án, az 1956-os megemlékezésen a Rákóczi Szövetséggel 
megkoszorúztuk az abafájai római katolikus templomkert-
ben levő Huszár József-emlékkeresztet. És talán a legsike-
resebbek a decemberi adventikoszorú-gyertyagyújtási 
rendezvények voltak. A DIO Ház udvarán elkészített nagy 
koszorúnál minden alkalommal több százan gyűltek össze, 
és az idősebb generáció is hálával nyugtázta, hogy végre a 
fiatalok is bekapcsolódtak a közösségi életbe – számolt be 
a tavalyi eseményekről Tudor Veronka.  

Az idei tervekkel kapcsolatban elmondta, a sikeres prog-
ramokat, úgy mint a facsemete-ültetés, a szemétgyűjtés, az 
ajándékozás, az idősek napja, az október 23-i megemléke-
zés, folytatják. Aktívabban bekapcsolódnának a művelődési 
programokba, és mind a helyi polgármesteri hivatalhoz, 
mind a Communitás Alapítványhoz pályáznának elsősor-
ban a fiatalokat érdeklő színházi előadások, más rendezvé-
nyek szervezésére, előadók, színtársulatok meghívására.  

– Nagyon nehéz a fiatalokat mozgósítani. Míg a közép-
iskolás diákokat oktatóik segítségével egy-egy rendez-
vényre el lehet „csalogatni”, addig az egyetemisták 
lemorzsolódnak. A fiatalok máshol folytatják a tanulmá-
nyaikat, nincs idejük a közösségépítésre. A Szászrégeni If-
júsági Szervezet tisztújításához is több hónapig kell 
egyeztetni, hogy meglegyen a létszám. Ha viszont megszó-
lítjuk a fiatalokat, teret adunk nekik, és olyan rendezvénye-
ket kezdeményezünk, amelyeket elvárnak, továbbá 
sikerélményeik vannak, akkor jönnek, és amint a tavalyi te-
vékenység is igazolja, munkánk nem volt hiábavaló. Re-
méljük, ezen felbuzdulva még többen vesznek részt idén a 
rendezvényeinken – tette hozzá a Szászrégeni Közösségért 
Egyesület vezetője.

Ma KAROLINA és AIDA,  
holnap BALÁZS napja. 
BALÁZS: az ismeretlen ere-
detű latin Blasio családnévből 
származó férfinév.  

Évi mérleg a bevándorlási hivatalnál 
Az Országos Bevándorlási Hivatal Maros megyei kirendelt-
sége 2022-ben 3973 külföldi – 2621 európai és 1352 har-
madik országbeli – állampolgár számára biztosította a 
Románia területén való tartózkodás jogi feltételeit, és a be-
érkezett 2771 kérvény elbírálása után 2015 munkavállalási 
engedélyt bocsátott ki. A legtöbb kérvényt pakisztáni, 
bangladesi, nepáli, Srí Lanka-i és törökországi állampol-
gárok nyújtották be. A megyei hatóság illetékesei tavaly 
32, az ország területén illegálisan tartózkodó személyt 
azonosítottak, 44-et okiratban köteleztek az ország elha-
gyására, és kilenc esetben megtiltották az ország terüle-
tére való belépést. A bevándorlási hivatal megyei 
kirendeltsége múlt évben 237 esetben büntetett, a pénz-
bírságok összértéke 109 ezer lej. 

Energiahatékonyság-növelés  
megyeszékhelyi iskolákban 

Az országos helyreállítási terv (PNRR) keretében három 
marosvásárhelyi tanintézet – a George Coşbuc, a Tudor 
Vladimirescu, valamint a 7-es Számú Általános Iskola – 
számára hagyták jóvá az energiahatékonyság növelésére 
megpályázott összegeket. A 20,3 millió lej értékű beruhá-
zás összegéből a George Coşbuc iskola 6, a Tudor Vladi-
mirescu nevét viselő tanintézet 8,3, a 7-es számú iskola 
5,9 millió lejt kap. A finanszírozandó projektek új listáját a 
hét elején tette közzé a Regionális Fejlesztési és Közigaz-
gatási Minisztérium – tájékoztat Facebook-oldalán a Ma-
rosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal. 

Jelentkezőket várnak  
a Petőfi-szavalóversenyre  

Az Erdélyi Rákóczi Szövetségek Szervezete és a Maros-
szentgyörgyi Polgármesteri Hivatal támogatásával a Szász 
Adalbert Sportlíceum szavalóversenyt szervez Petőfi Sán-
dor emlékére a Maros megyei vokacionális és szakközép-
iskolák számára. A diákok egy-egy szabadon választott 
Petőfi-verssel jelentkezhetnek a megmérettetésre. Isko-
lánként legfeljebb öt tanuló nevezhet be. Jelentkezni már-
cius 3-ig lehet a fabian_olga@yahoo.com e-mail-címen 
és/vagy a 0747-405-731-es, valamint a 0751-235-214-es 
telefonszámokon. A rendezvény március 10-én 11 órától 
lesz a marosszentgyörgyi Máriaffi-kastélyban, ahol házi- 
gazdákként Szász Bálint régész és Csorba Árpád István 
történész a kastély történetét is ismertetik majd a résztve-
vőkkel.  

Templomszentelés Szentháromságon 
Február 4-én, szombaton 15 órakor kerül sor a felújított 
szentháromsági református templom felszentelésére. A 
hálaadó istentiszteleten ft. Kató Béla, az Erdélyi Reformá-
tus Egyházkerület püspöke hirdeti az igét, szolgál a bac-
kamadarasi református egyházközség Harmónia kórusa, 
és a gyülekezetbeli gyermekek is bemutatják rövid műso-
rukat.  

A Beugrás a Spectrum Színházban 
Február 5-én, vasárnap 17 órakor újra megtekinthető a Be-
ugrás című bűnügyi komédia a marosvásárhelyi Spectrum 
Színházban. A vígjátékot Kovács Levente írta és rendezte. 
Helyfoglalás a 0744-301-875-ös telefonszámon.  

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

VALUTAÁRFOLYAM 
BNR – 2023. február 1.

1 EUR 4,9148
1 USD 4,5152

100 HUF 1,2604
1 g ARANY 279,6982

IDŐJÁRÁS 
Eső lehetséges 
 
 Hőmérséklet 

max.  4 0C 
min.  -2 0C

Megyei hírek 

2., csütörtök 
A Nap kel  

7 óra 45 perckor,  
lenyugszik  

17 óra 27 perckor.  
Az év 33. napja,  

hátravan 332 nap.

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS! 
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő  

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

2. emelet, 72-es iroda, naponta 9–14 óra között,  
szombat – vasárnap zárva.  Tel. 0265/268-854.

Vajda György

Ahol a csend honol – fotókiállítás 
A marosvásárhelyi Marx József Fotóklub és a Bernády 
Ház szervezésében Ahol a csend honol címmel nyílik fotó-
kiállítás február 2-án, csütörtökön (ma) 18 órakor a Ber-
nády Ház emeleti galériájában. A fotóklub 18 népszerű 
képviselője, a nemzetközileg is elismert idősebb fotómű-
vészek és tehetséges ifjú követőik csapata ezúttal a hazai 
tájak, a természet és a világörökség értékeinek bűvöleté-
ben mutatja fel a külső-belső béke és csend birodalmát. A 
tárlat anyaga az Erdélyi-érchegység nyugati részén ké-
szült. Kiállítók: Bálint Zsigmond, Both Gyula, Czire Alpár, 
Dubb Tamara, Fülöp Jenő, Gáll Emese, Gheorghiu Petru, 
Kerekes Péter Pál, Kertész Katalin, Lakó Anna, Nagy Bo-
tond, Pataki Hajnal, Plájás István, Seres Csaba, Simon 
Erika, Timár Zsolt, Tamás András, Tordai Ede. Képeiket, 
üzenetüket Nagy Miklós Kund művészeti író és Fülöp 
Jenő, a fotóklub tagja méltatja a megnyitón. 

Medvenap az állatkertben 
Február 2-án, csütörtökön (ma) 12 órakor a marosvásár-
helyi állatkertben a medvék kifutója előtt medvenapot tar-
tanak. A hagyomány szerint a medve minden évben 
február 2-án jön ki a barlangból. A népi jóslás szerint 

amennyiben ilyenkor süt a nap, és a medve meglátja az 
árnyékát, megijed, és visszamegy a barlangba még negy-
ven napra, ugyanis még annyit fog tartani a tél. Azonban, 
ha nem látja meg az árnyékát, kint marad, jelezve ezzel, 
hogy hamarosan véget ér a tél. Az idén az időjárás eltért 
az előző években megszokottól. Hogy miként reagálnak 
erre a medvék? Érvényes-e a jóslás? Megtudhatják mind-
azok, akik részt vesznek a rendezvényen, amelyre első-
sorban kisiskolás és óvodás csoportokat várnak.  

A Tűzoltó a Stúdió Színházban 
Február 9-én, csütörtökön 19 órakor a Marosvásárhelyi 
Művészeti Egyetem 30-as számú termében Szép Ernő 
Tűzoltó című művét adja elő Karsai Dóra és Tamás Csa-
nád, rendező Mohácsi János. 

Mesejátékok az Arielben 
A marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínházban 
február 9-én, csütörtökön délelőtt 9.30-kor és 11 órakor A 
brémai muzsikusok című mesejátékra várják a gyerme- 
keket. Rendező Vidovszky György. 10-én, pénteken 9.30-
kor és 11 órakor, 12-én, vasárnap 11 órakor az Évszakok 
című, 4 éven aluli gyermekeknek ajánlott előadás látható 
az Ariel Stúdióban Barabás Olga rendezésében. Mivel a 
helyek száma korlátozott, az előadásra előzetes helyfog-
lalás szükséges a 0740-566-454-es telefonszámon. 

RENDEZVÉNYEK

Szászrégeni Közösségért Egyesület  
A fiatalokat szeretnék mozgósítani

Faültetési akción a fiatalok Fotó: Facebook/Márk Endre 
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nagy pártnak, mint hogy kigolyózza az RMDSZ-t a kor-
mányból, ami egyrészt a politikai stabilitás sérüléséhez, 
a jól teljesítő RMDSZ kormányzati tisztségviselők eltá-
volításához és nem utolsósorban imázsveszteséghez ve-
zethet.  

Ami szintén vitatéma lesz a parlamentben, a 2024-es 
választások összevonásának kérdése. A parlamenti és az 
önkormányzati választások egy időben tartása egyrészt 
alkotmányossági kérdéseket vethet fel (a szavazati jog 
szemszögéből), de adott esetben felmerülhet a parla-
menti és az államfői választások összevonásának gondo-
lata is. Az alkotmányossági szempontok, illetve a 
politikai érdekek ellenében a költségcsökkentés, valamint 
a kampányidőszak lerövidülése állnak. Mindenesetre ami 
az államelnökjelölteket illeti, ebben a kérdésben már 
olyan kampányhangulat érzékelhető, mintha egy hónap 
múlva urnák elé kellene vonulni. Számos forgatókönyv 
mentén vitáznak, különféle népszerűségi felmérések lát-
nak napvilágot. Türelmetlen a politikum…

Visszatérítik az egészség- 
biztosítási járulékot 

A kormány visszatéríti a 4000 lej feletti nyugdíjjal ren-
delkezőknek azt az egészségbiztosítási járulékot, 
amelyek visszatartását az alkotmánybíróság koráb-
ban alkotmányellenesnek nyilvánította – közölte ked-
den a Facebook-oldalán Raluca Turcan. A Nemzeti 
Liberális Párt (PNL) parlamenti képviselőjének be-
jegyzése szerint az érintett nyugdíjasoknak február-
ban térítik vissza azt a pénzt, amit 2022. december 
28. és 2023. január 31. között jogtalanul tartott visz-
sza az állam. A visszafizetendő tételek összege 57 
millió lej. A pénzügyminisztérium ugyanakkor köteles 
egy jogszabályt kidolgozni a 2022. január 1. és 2022. 
december 27. között visszatartott járulékok visszafi-
zetéséről. Ezeknek az összege Turcan szerint eléri 
a 445 millió lejt. (Agerpres)  

Szabadlábon védekezhetnek  
A fővárosi törvényszék szerda hajnalban elutasította 
a korrupcióellenes ügyészségnek (DNA) azt a kéré-
sét, hogy helyezzék előzetes letartóztatásba Gabriel 
Ţuţut, a Romarm védelmi ipari állami vállalatcsoport 
vezérigazgatóját és Alexandru Piţurcát, a román lab-
darúgó-válogatott volt szövetségi kapitánya, Victor 
Piţurcă fiát. A két gyanúsított szabadlábon, hatósági 
felügyelet alatt védekezhet. Ţuţu és Piţurcă ellen a 
védelmi minisztérium számára korábban megren-
delt, a szabványoknak nem megfelelő védőmaszkok 
közbeszerzési eljárásának ügyében indított büntető-
eljárást a DNA. A fővárosi törvényszék szerda hajnali 
döntését az ügyészek megfellebbezhetik. (Agerpres) 

Több kilométeres kamionsor 
Nagylaknál 

Több száz kamion várakozott szerda délelőtt az Arad 
megyei határátkelők kilépő oldalán. A nagylaki autó-
pálya-határátkelőnél körülbelül hét kilométeres volt 
a kamionsor. Andrei Dincă, az aradi határrendészet 
szerint a nagylaki autópálya-határátkelőnél négy 
sávon ellenőrzik a tehergépjárműveket, de a vára-
kozási idő így is körülbelül 3 óra. Gyulavarsándnál 
három sávot nyitottak meg a teherforgalom ellenőr-
zésére, a várakozási idő körülbelül két óra. A nagy-
laki közúti határátkelőnél jobb a helyzet, itt csak fél 
órát kell várakozniuk a kamionosoknak. (Agerpres) 

Kevesebb építési engedély 
Tavaly 14,9 százalékkal kevesebb építési engedélyt 
adtak ki Romániában, mint 2021-ben – közölte szer-
dán az Országos Statisztikai Intézet. Az intézmény 
adatai szerint 2022-ben 43.660 építési engedélyt 
adtak ki lakóingatlanokra. A múlt év decemberében 
2691 építési engedélyt adtak ki lakóépületekre (-15,4 
százalék 2022 novemberéhez képest), 834.425 
négyzetméter hasznos alapterületre (-8,6 százalék). 
A lakóépületekre kiadott összes építési engedély 
68,7 százalékát vidéki településeken igényelték. 
Decemberben 488-cal csökkent a lakóingatlanokra 
kiadott építési engedélyek száma novemberhez ké-
pest. (Agerpres) 

Zárt kapuk mögött játszanak 
Meghatározatlan ideig zárt kapuk mögött játssza 
hazai mérkőzéseit az FCU Craiova 1948 labdarú-
gócsapata. A klub vezetősége a szurkolók sepsi-
szentgyörgyi megnyilvánulásai miatt határozott így. 
A döntés előzménye, hogy a drukkerek magatartása 
miatt a játékvezető lefújta a Sepsi OSK és az FCU 
Craiova közötti vasárnapi mérkőzést. A klub ugyan-
akkor sürgeti a Román Labdarúgó-szövetséget 
(FRF) és az állami döntéshozókat, hogy fogadtassa-
nak el jogszabályokat az ilyen megnyilvánulások 
megelőzésére. A történteket jelenleg a labdarúgó-
szövetség fegyelmi bizottsága vizsgálja. (Agerpres) 

Ország – világ 

Cserebere-hangulat
(Folytatás az 1. oldalról)

Szervfelajánlással enyhíthetnék büntetésüket  
az elítéltek Massachusettsben 

Egy új törvényjavaslat szerint az 
Egyesült Államok Massachusetts 
államában az elítéltek legalább 
két hónappal csökkenthetik bör-
tönbüntetésüket, ha szervet vagy 
csontvelőt adományoznak – írta 
szerdán a The Guardian című brit 
napilap hírportálja. 

Az Egyesült Államok északkeleti 
partján fekvő államban két demokrata 
párti politikus új törvényjavaslatot ter-
jesztett elő, mely Massachusetts bünte-
tés-végrehajtási minisztériumán belül 
indítana szervdonorprogramot az elítél-
tek körében. 

A törvény lehetővé tenné, hogy az ál-
lami börtönökben lévő elítéltek akár egy 
teljes évvel csökkentsék büntetésüket. A 
programot öttagú bizottság felügyelné, 

amely elbírálná a szerveiket felajánló el-
ítéltek kérelmét, és döntenének a dono-
rok büntetési tétele csökkentése 
mértékéről. 

Jelenleg az amerikai szövetségi bör-
tönhivatal (Federal Bureau of Prisons) 
csak akkor engedélyezi egyes állami 
börtönökben az elítéltek számára a 
szervadományozást, ha azt közvetlen 
hozzátartozójuk kapja. Ennek ellenére 
jelenleg számos állami börtönben és 
Massachusetts államban sem engedélye-
zett az elítélteknek a szervadományozás. 
Abban az esetben sem engedélyezett az 
állami börtönökben a szervek felaján-
lása, amennyiben az elítéltet kivégezték 
és regisztrált szervdonor volt. 

Az Egyesített Szervelosztási Hálózat 
(United Network for Organ Sharing, 

UNOS) adatai szerint az Egyesült Álla-
mokban jelenleg 104 ezer ember vár 
szervátültetésre, közülük közel 59 ezren 
aktív várólistán vannak. 

Judith Garcia, a massachusettsi Suf-
folk megye demokrata párti képviselője, 
és a törvényjavaslat támogatója szerint a 
szerveik felajánlásának lehetőségével 
visszaállítanák az elítéltek testi autonó-
miáját.  

Jesse White, a massachusettsi Fogva-
tartottak Jogi Szolgálatának igazgatója 
azt állította, hogy a faji egyenlőtlenségek 
komoly problémát jelentenek a színes 
bőrű közösségek számára a donorszer-
vekhez jutás során, emellett kétségeket 
fogalmazott meg a törvényjavaslattal 
mint a probléma megoldásának módjá-
val kapcsolatban. (MTI) 

Ismét tömeges sztrájkok kezdődtek  
Nagy-Britanniában 

Az utóbbi évtized legnagyobb 
közalkalmazotti sztrájkja kezdő-
dött szerdán Angliában és Wales-
ben a meredeken emelkedő 
megélhetési költségek miatt. 

A legnagyobb számban ezúttal a taná-
rok sztrájkolnak, de a szerda délutáni 
adatok alapján rajtuk kívül 124 állami 
fenntartású vagy kormányzati intézmény 
100 ezer munkavállalója csatlakozott az 
akcióhoz. 

Ismét sztrájkolnak a brit határrendé-
szeti hatóság (UK Border Force) alkal-
mazottai. Az ő munkabeszüntetésük 
érinti a külföldről érkezők útlevélel- 
lenőrzését, bár a legnagyobb brit repülő-
tér, a London nyugati határában működő 
Heathrow szerdán arról számolt be, hogy 
ezúttal minimális mértékű a fennakadás. 

London öt nemzetközi repülőtere 
közül négyre – Heathrow mellett Gat-
wickre, Lutonra és Stanstedre – érkez-
nek menetrendszerű járatok Magyaror- 

szágról. Nagy-Britannia három éve kilé-
pett az Európai Unióból, így az uniós or-
szágokból érkezőkre ugyanazok a 
beléptetési szabályok érvényesek, mint 
a világ más térségeiből beutazókra. 

A UK Border Force alkalmazottai a 
karácsonyi és az újévi időszakban is 
szinte folyamatosan sztrájkoltak. 

A vasúti dolgozók sztrájkja miatt szer-
dán nem közlekedtek a Heathrow-t és 
Gatwicket London belvárosával közvet-
lenül összekötő expresszvonatok sem. 

Az általános és középfokú oktatási in-
tézmények tanárainak sztrájkja miatt 
szerdán a legtöbb angliai és walesi isko-
lában nem volt tanítás, bár sok helyen 
erre a napra távolléti online oktatást szer-
veztek, és az általános iskolák gyermek-
felügyeleti feladatokat is ellátnak. 

A közoktatási dolgozók legnagyobb 
érdekképviselete, a National Education 
Union (NEU) szerda délutáni tájékozta-
tása szerint több mint 150 ezer tanár 

csatlakozott a munkabeszüntetéshez. A 
tanároknak a kormány 5 százalékos bér-
emelést ajánlott, de a szakszervezet ér-
velése szerint a jelenlegi inflációs 
környezetben ez jelentős reálbércsök-
kentésnek felel meg.  

Nagy-Britannia évtizedek óta példát-
lan sztrájkhullámot él át ezekben a he-
tekben, mindenekelőtt a megélhetési 
költségek negyven éve nem tapasztalt 
ütemű emelkedése miatt. 

A brit statisztikai hivatal (ONS) adatai 
szerint októberben 11,1 százalékos, no-
vemberben 10,7, decemberben 10,5 szá-
zalékos volt a tizenkét havi infláció 
Nagy-Britanniában.  

Az elmúlt hetekben is sztrájkoltak a 
vasutasok, a tanárok, a kórházi ápolók, a 
mentősök, a buszsofőrök és határrendé-
szeti dolgozók, és a szakszervezetek a 
következő hónapokra hasonló akciókat 
hirdettek meg a bérkövetelések teljesíté-
sének elmaradása esetére. (MTI)

Kedvezményes közlekedési bérlet Németországban 
Ismét kedvezményes bérletet ve-
zetnek be a helyi és a térségi kö-
zösségi közlekedésben Németor- 
szágban az általános drágulás ha-
tásainak ellensúlyozására, a kor-
mány szerdán elfogadott törvény- 
javaslata szerint a havi bérlet 49 
euróba kerül majd. 

A Németország-menetjegy (Deutsch-
landticket) elnevezésű bérletet a tervek 
szerint májusban vezetik be, havonta fi-
zethető és bármikor lemondható éves 
közlekedési bérletként.  

Az okostelefon-alkalmazással, chip-
kártyaként vagy kinyomtatott QR-kód-
ként használható bérlet az egész 
országban érvényes a helyi közösségi 

közlekedési vállalatok járatain és a Deut- 
sche Bahn vasúttársaság regionális jára-
tain. 

A 49 eurós ár komoly megtakarítást je-
lent, tekintve, hogy például Berlinben 86 
euróba kerül a havi bérlet. Az alkalma-
zottaknak öt százalék kedvezmény is jár, 
ha munkaadójuk fizeti az új típusú bérlet 
árának legkevesebb 25 százalékát.  

Az elképzelés szerint a szövetségi kor-
mány évi 1,5 milliárd euróval támogatja 
a rendszer fenntartását, a 16 tartomány 
pedig együtt ugyancsak 1,5 milliárddal. A 
törvényhozás (Bundestag, Bundesrat) 
várhatóan nagyobb változtatások nélkül 
fogadja el a kormány javaslatát.  

A Deutschlandticket elődje az úgyne-

vezett 9 eurós menetjegy (9-Euro-Ticket), 
amelyet 2022-ben vezettek be a nyári hó-
napokra, a június–augusztusi időszakra. 
Az energiaárak és az infláció emelkedé-
sének ellensúlyozását szolgáló támogatá-
sok egyikeként bevezetett kedvezményes 
nyári havi bérletből 50 millió kelt el. 

A szövetségi kormány egy sor további 
lépéssel, egyebek mellett a földgáz áfájá-
nak csökkentésével és a földgáz, a távhő 
és az áram árának korlátozását jelentő 
úgynevezett árfékprogrammal igyekszik 
enyhíteni az Oroszország Ukrajna elleni 
támadásával is összefüggő lakossági és 
vállalati terheket. A támogatási progra-
mok összértéke nagyjából 300 milliárd 
euró. (MTI) 

A Velencei Bizottságnak meg kellene vizsgálnia  
az ukrajnai kisebbségi törvényt 

 Biró Rozália RMDSZ-es képviselő, a képviselőház 
külügyi bizottságának elnöke szerint az ukrajnai ki-
sebbségi törvényt meg kellene vizsgálnia a Velencei 
Bizottságnak.  

Keddi nagyváradi sajtótájékoztatóján Biró Rozália el-
mondta, reményei szerint a külügyminisztérium kezdeménye-
zései segíthetnek abban, hogy Románia felkérje az ukrán felet 
a kisebbségi törvény újragondolására és esetleg az oktatási tör-
vény alkalmazására vonatkozó átmeneti időszak meghosszab-
bítására. 2023. szeptember 1-jétől Ukrajnában a hatályba lépő 
oktatási törvény szerint az ukrajnai nemzeti kisebbségekhez 
tartozó diákoknak ötödik osztálytól kezdve heti két-három óra 
kivételével ukránul kellene tanulniuk. Ez az előírás az 
RMDSZ politikusa szerint „teljességgel elfogadhatatlan az 
ukrán alkotmányban foglalt elv szempontjából”, amely garan-
tálja a nemzeti kisebbségekhez tartozó polgárok anyanyelvi 
oktatáshoz való jogát. Hozzátette, hogy sérti az ukrajnai al-
kotmányt a kisebbségi törvény is. 

A képviselő emlékeztetett arra, hogy a Velencei Bizottság 

korábban elemezte az oktatási törvényt, de az alkotmányjogi 
tanácsadó testület ajánlásainak csak nagyon kis részét vette fi-
gyelembe az ukrán fél. Megemlítette azt is, hogy a tavaly de- 
cember 13-án kihirdetett kisebbségi törvény elfogadása az 
egyik feltétele volt annak, hogy Ukrajna elkezdhesse a csat-
lakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. 

Biró Rozália szerint az Európai Bizottságnak „annyira sem-
leges az álláspontja ebben az ügyben, hogy az semmit nem 
segít”, ezért szerinte az ukrajnai parlament tagjainak a Velen-
cei Bizottsággal kellene konzultálniuk a kisebbségi törvényről. 
„Idén meg kell győznünk az ukrán parlamenti kollégákat és a 
döntéshozókat, hogy véleményeztessék a Velencei Bizottság-
gal a kisebbségi törvényt” – jelentette ki az RMDSZ-es kép-
viselő. 

Tavaly december 22-én közzétett állásfoglalásában a kül-
ügyminisztérium keményen bírálta az ukrán kisebbségi tör-
vényt, és „sajnálatosnak” nevezte, hogy az ukrán parlament a 
Velencei Bizottság és az ukrajnai román közösség képviselő-
inek konzultálása nélkül fogadta el a jogszabályt. (Agerpres) 
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aki nem tudta elvégezni a nagy volumenű 
munkát.  

A Tükörterembe lépve láthattuk, hogy a 
teret körülbelül egynegyedénél lezárták, a bú-
torzatot eltávolították, az üvegablakokat, a tük-
röket, a parkettet úgy burkolták, hogy a fal 
restaurálása közben ezek ne rongálódjanak, ne 
porosodjanak. 

Az állványokon több restaurátor dolgozott, 
ám a fotózást csak távolról és „munkálkodó 
emberek” nélkül engedélyezték.  

Fülöp Tímea igazgató, aki elkísért a Tükör-
terembe – ami most letakart ablakokkal inkább 
sötét kamrának tűnik –, megmutatta, hogy a 
munka elején tartanak. Láthattuk, hogy a 
mennyezet alatti szegély apró mintás festése 
alatt egészen más, sokkal színesebb, nagyobb 
virágmintázatú festés volt. Ez a minta ott vált 
láthatóvá, ahol a restaurátorok a felső festékré-
teget már eltávolították. Kérdés, hogy melyik 
változat, az eredeti vagy a későbbi, hetvenes 
években felkerült apró 
mintázatú festés marad a 
restaurált Tükörterem 
falán. Erről a szakembe-
reknek kell dönteniük. 
Tény, hogy a Tükörterem 
festett falainak restaurá-
lása rengeteg aprólékos 
munkát igényel. S az idő 
szorít, mert év végére a 
felújítást be kell fejezni.  

– A Kultúrpalota fel-
újításával korábban meg-
bízott cég mit végzett el, 
és milyen munkálatok 
maradtak el? 

– Az előző kivitelező a 
tető restaurálásán dolgo-
zott ugyan, de ez részle-
ges volt, ezért a több mint 

százéves épület tetőszerkezete kritikus álla-
potba került. A felújított részen is voltak gon-
dok, beázott a tető, ami a kivitelező hibájából 
történt, de azon a részen is vannak gondok, 
ahol nem volt beavatkozás. Ahogy az időjárás 
engedi, a halaszthatatlan tetőjavítás is elkez-
dődik.  

Elkezdték restaurálni a Kultúrpalota abla-
kait is, ezért az elmúlt év végén a magyar kép-
tárat bezártuk. Tudni kell, hogy a Kultúrpalota 
összes ablaka megújul, sajnos vannak olyan 
rossz állapotban levők is, amelyeket teljesen 
ki kell cserélni. Tehát a palota több „helyszí-
nén” folynak a munkálatok. Az épület fém dí-
szítőelemeinek a restaurálása is folyamatban 
van, a négyes osztatú bejárati ajtókról is levet-
ték ezeket a díszeket. Ezt a munkát András Ti-
hamér marosvásárhelyi fémrestaurátor végzi.  

A felújítás előző szakaszában befejeződött 
az orgona restaurálása, ami Magyar Árpád el-
ismert orgonarestaurátor nevéhez fűződik. Saj-
nos, amire az orgona elkészült, a járvány miatt 
már csak online közvetített koncerttel tudtuk 
felavatni. 

Az előző cég dolgozott a könyvtár lépcső-
házában is, de ez sincs teljesen befejezve.  

– Az állványok elég rég állnak, hogyan ha-
ladnak a homlokzat felújításával? 

– Mostanig a homlokzat letakarítása, resta-
urálása történt meg. Hátravan Körösfői Kri-
esch Aladár főhomlokzaton található Hódolat 
Hungária előtt című nagy mozaikkompozíció-
jának a restaurálása. Ezt állványok nélkül, egy 
nagy daruval is lehet folytatni. Az állványok 
át fognak kerülni a palota főtér felőli homlok-
zatára – tájékoztatott az igazgató. 

 A Megyei Múzeum és a Kultúrpalota igaz-
gatósága úgy döntött, megoldást találnak, hogy 
a felújítás alatt ne kelljen teljesen bezárni az 
intézményt a látogatók előtt, és ha részlegesen 
is, de látogatható legyen, akárcsak a Tükörte-
rem. 

Fülöp Tímea                Fotók: Nagy Tibor

(Folytatás az 1. oldalról)

Restaurálják a Tükörtermet 

A forradalmárok gyermekei nem kívántak 
forradalmárok lenni. Talán nem is lehettek 
már azzá, mert elmúltak a forradalmi idők. 
A forradalmárok feleségei, ősöreg anyjuk 
fel is óhajtott, hála istennek. Igen, az isten 
is előfordult a mindennapokban. Személy-
telenül, de jól jött kötőszövetként vagy mon-
datzáró sóhaj gyanánt. 

A forradalmárok fiai és leányai egy da-
rabig bővelkedtek a kivívott egyenlőség pri-
vilégiumaiban. Ami kijárt nekik az apák 
jogán a struktúrából és a társadalom új-
fajta szerkezetéből. Csupa érdekes, jövedel-
mező szakmát tanultak főiskolákon, 
egyetemeken, külföldön is, ahol még nem 
volt forradalom, és nem ismerték az egyen-
lőséget. Valamiért nem irigyelték őket, a 
forradalmárok gyermekeit. De lehet, hogy 
ez csupán az ideológiai vakságból követke-
zett, amivel nem ismerték fel a jövő hívó 
szavát, zálogát, mákonyát. Más mákonyok 
rabjai voltak. Sőt inkább taszította őket. 
Gúnyolódtak rajtuk, velük, aztán befogad-
ták őket, és úgy tettek, mintha elfelejtették 
volna, honnan jöttek a forradalmárok fiai. 
És hová tartanak. (Igaz, maguk a forrada-
lom leszármazottjai sem voltak ezzel tisztá-
ban. Ők már a forradalom után születtek.) 
Ők, akiknek apja-anyja a mély illegali-

tásból harcolta magát a fényre, ők mindig 
tudták, honnan a kenyér, az útlevél, hol van-

nak a különleges boltok és a legjobb tenger-
parti bulik, az irigyelt farmernadrág és a 
feliratos nyugati póló. Beléptek apa-anya 
pártjába, mert ez volt az elfogadott, miként 
korábban az ifjúmunkás-szervezetbe is, 
mert ez afféle elemi elvárás volt velük szem-
ben.  

Lázadtak illedelmesen, korcsoport-har-
monikusan, nyelveket tanultak, amit az 
apák és anyák még nem tartottak fontosnak, 
hiszen az internacio-
nalizmus (az eszpe-
rantó – a proletariátus 
latinja, mondta Lenin 
oroszul) úgyis mindent 
megold. Semmik voltak, s minden lesznek ők 
holnapra, s az egész világ. A holnap eljött, 
és a forradalmárok gyermekei orvosok, 
mérnökök, üzletemberek lettek, tán még jo-
gászok is, de inkább mindenre elszánt sze-
rencsét próbálók, nem akartak többé a 
forradalom országaiban élni. Leléptek, 
disszidáltak, kint maradtak, kivándoroltak, 
ideiglenesen (immár ötven éve) más házában, 
majd a sajátjukban állomásoznak, sőt meg-
szerezték az állampolgárságot, befutottak, 
és gyermekeiket különleges egyházi vagy 
magániskolákba igyekeznek bejuttatni, és 
azt mesélik, hogy nagyapa és nagyanya hi-
vatalnok volt, sokat dolgozott, küzdött, elég 
szép nyugdíjuk van. Forradalomról szó nem 

esik, csak a tananyagban némelyik balos 
tanár jóvoltából. Általában Kelet-Európa 
nagyon érdekes, különleges (lehet belőle 
díjnyertes dolgozatot írni), ciki, ott minden 
megtörténhet az emberrel: gettó, deportá-
lás, szeku, megfigyelés, proszkribálás, párt-
tagság, kényszermunka... 

A forradalmárok – akiket én ismertem –, 
a forradalom túlélői nem rendelkeztek kor-
látlan túlélőkészlettel. Leginkább öregek 
voltak, akik az ezredfordulóig nagyjából ki-
haltak békés öregségben. Egy ideig még 
divat volt a vörös zászlós vagy pap nélküli 

temetés, a régi társak 
beszéltek reszkető pa-
pírlapról egyre elha-
lóbb hangon. Legin- 
kább a pártrendelő-

ben találkoztak egymással. Teljesen közön-
séges betegségeik voltak, mint az egyszerű 
embereknek. Hiszen maguk is egykor egy-
szerű emberek voltak, amíg el nem sodorta 
őket a mozgalom szele. Elkötelezettek vol-
tak, s a kötelékek leoldása után már nincs 
mit kezdjenek magukkal. Emlékiratot írni? 
Ócska írógépen, elkopott a szalag. Minek? 
Senkit sem érdekel. 

A privilégiumok is kikoptak, nevüket el-
felejtették, már réges-régen nem hívják őket 
az iskolákba, hogy meséljenek arról, milyen 
volt a nyomor, meg röpcét szétszórni, gyár-
kéményre a vörös nap előéjszakáján kitűzni 
a sarló és kalapácsos lobogót, folyóiratokat 
és tiltott könyveket rejtegetni, megszokni az 

éjféli házkutatást és a preventív őrizetbe vé-
telt május elseje előtt, a pofozást és csen-
dőrrúgást. Érdekes, arról senki sem 
kérdezte őket, na és utána? Azután mi volt? 
Kiből milyen főnök, tiszt, nagykutya lett? 
Mi volt a jutalom? Kilóra mennyi kitünte-
tése van az elvtársnak? Tessék mondani, 
mikor tetszettek úgy érezni, hogy magukkal 
ki lett cseszve? 

A forradalomárok estéje szomorú volt és 
egyhangú. Leveleket vártak azoktól, akiket 
felneveltek, meg telefonhívást, az orvosi 
rendelő várójában, a kórteremben az ágy-
szomszédnak az unokák képét mutogatták, 
és tudták, a hátuk mögött összesúgnak a 
többiek, mindig, mindenhol akadt valaki, 
aki ismerte a forradalmár életrajzát és tet-
teit, a főnököt, a szomszédot, az utcabizal-
mit. 

Ültek a szép nagy lakásban egy fotelben, 
amit egy kivándorló családtól vettek potom 
áron. A lakást érdemeikért utalták ki nekik, 
később meg kellett venni, de kedvezményt 
kaptak, és a könyvespolcon a könyvek már 
régóta nem szaporodtak. Újságok hevertek 
egymáson olvasatlanul, és már semmi sem 
gyújtotta lángra lelküket, szívüket, tekinte-
tüket. Por van. 

A világ könnyűszerrel elfelejtkezett róluk. 
Akik bosszút állhattak volna, már nem tet-
ték meg egyik oldalról sem. Békésen bele-
simultak a semmibe, nem tudni, hová is 
mentek, mert nem hittek mennyben és po-
kolban. Pedig mindkettőt megjárták egykor. 

A forradalmárok estéje
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Agrártámogatás  
Elfogadták a keretösszegeket  

A január 31-i, keddi kormányülésen 
elfogadták a növénytermesztőknek 
és állattenyésztőknek járó átme-
neti kiegészítő támogatási keret-
összegeket (ANT).  

A növénytermesztők ugyanannyit kap-
nak, mint tavaly, vagyis 88 millió eurót, az 
állattenyésztők pedig 135 millió eurót, ami 
több a tavalyinál. 85 millió jár a szántó-
földi növénykultúrával foglalkozó mező-
gazdászoknak, 5,5 millió lejre pályáz- 
hatnak a len- és kendertermesztők, 1,6 
millióra a dohánytermesztők, 84 ezer lej a 
komlótermesztőknek és másfél millió euró 
a cukorrépa-termesztőknek járó keretösz-
szeg.  

Az állattenyésztők közül a tejhasznú 
szarvarmarhát tartóknak 18 millió eurót, a 
húsmarhatartóknak 77 millió eurót, a juh- 
és kecsketenyésztőknek 39 millió eurót 
ítélnek meg. Az összegeket a Mezőgazda-
sági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség 
(APIA) automatikusan folyósítja, nem kell 
külön kérvényezni.  

Tavaly az országban a szántóföldi növé-
nyeket termesztők összesen 7.140.018,24 
hektárra kértek átmeneti támogatást, ezzel 
számolva hektáronként az idén is ugyan-
annyit, 11,94 eurót kapnak a gazdák. A 
len- és kendertermesztőknek 7,84, a do-
hánytermesztőknek 2,58, a komlóterme-
szőknek 311,76 és a cukorrépa-termesz- 
tőknek 180 euró támogatás jár hektáron-
ként. A tavalyi állatállománnyal számolva, 

a tejhasznú szarvasmarhát tartók állaton-
ként 16 euró, a húshasznúért 65 euró, a 
juh- és kecsketenyésztők pedig 4,75 euró 
támogatást kaphatnak.  

A pénzt lejben utalják át, 4,9490 lejes 
euróárfolyamon, amit az Európai Köz-
ponti Bank 2022. szeptember 30-án szö-
gezett le. Az előző évekhez hasonlóan a 
pénzt közvetlenül utalják át a gazdák által 
megadott bankszámlára.  

Ezenkívül az országos költségvetésből 
2023. január 1-je és június 30-a között 53 
millió eurót lehet igényelni bikák, lovak, 
sertések és 30 millió lejt juhok és kecskék 
genetikai állományának vizsgálatára és be-
jegyzésére, valamint a csorda és/vagy a 
nyáj hatékonyságának megállapítására. Ez 
azoknak a bejegyzett állattenyésztőknek, 
magánvállalkozóknak, jogi és magánsze-
mélyeknek jár, akik ezt a szolgáltatást 
igénylik.  

Az állam teljes egészében, azaz 100%-
osan fedezi a genetikai jegyzékek fenntar-
tását, és 70%-ban támogatja az állat- 
állomány genetikai vizsgálatának költsé-
geit. A szolgáltatást az országos állatte-
nyésztő ügynökség által engedélyezett 
szolgáltatók nyújtják, amelyek szerződést 
kell kössenek az állattenyésztővel. Ebben 
szerepelnie kell az állat fajtájának, az ál-
latok létszámának és a szolgáltatások ösz-
szegének is – hívja fel a figyelmet az 
eljárásra a mezőgazdasági minisztérium 
közleménye. (vajda) 

Az RMDSZ Maros megyei szerve-
zete és a Maros Megyei Ifjúsági 
Egyeztető Tanács (MIET) február  
3-án, pénteken 9.30-tól a kelemen-
telki községi kulturális központban 
tartja meg a 11. Agrárakadémiát, 
ahol a gazdákat a 2023-as év me-
zőgazdasági újdonságairól tájékoz-
tatják. Az alábbiakban a teljes 
programot közöljük.  

A rendezvény 9.30-kor kezdődik Péter 
Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöké-
nek, majd Birtalan István Balázsnak, a 
MIET elnökének rövid köszöntőjével. Ez-
után 10 órától Császár Károly szenátor a 
telekkönyvezés egyszerűsített eljárását is-
merteti. Dr. Barabási Antal Szabolcs, a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium államtitkára az országos mező-
gazdasági stratégia fontosabb 

irányvonalait mutatja be. Joó Andrea, a 
Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési 
Ügynökség képviselője az APIA támoga-
tási rendszerének újdonságait vázolja fel. 
Jelen lesz Tánczos Barna környezetvé-
delmi, vízügyi és erdészeti miniszter is, 
aki a környezetkímélő gazdálkodás elő-
nyeiről, buktatóiról beszél. Munkatársa, 
Porzsolt Levente miniszteri tanácsos az er-
dősítési programot népszerűsíti. Lesz egy 
rövid drónbemutató, amelyet az Agro 
Drone Serv munkatársai tartanak, majd dr. 
Mihály Zoltán, a megyei Állategészség-
ügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság 
vezetője a sertéspestisről, annak megelő-
zéséről tart előadást. Végül Becze István, 
a Székely Gazdaszervezetek Egyesületé-
nek elnöke a szervezet idei programjáról 
és prioritásairól számol be. A rendezvény 
a programterv szerint 13 óráig tart. 

Agrárakadémia Kelementelkén  



Dr. Tanaszi Sarolta, a segesvári 
kórház menedzsere már a múlt év 
elején elmondta lapunknak, hogy fi-
gyelik a pályázati lehetőségeket, és 
megpróbálják kiaknázni azokat, 
ugyanis az egyik legfontosabb ter-

vük a Malom utcai épület felújítása 
lenne, ahová a járóbetegrészleget 
költöztetnék. Egy olyan épületről 
van szó, amelyben 2015-ig járóbe-
teg-rendelő volt, utána elkészült egy 
projekt, amivel szülészetet szerettek 

volna a helyében működtetni, azon-
ban ez a kezdeményezés nem járt 
sikerrel. A szóban forgó többszintes 
épület felújításra szorul, és ameny-
nyiben ezt pályázat révén meg tud-
nák valósítani, teljes egészében 
odaköltöztetnék a járóbeteg-ellátást, 
a kórház székhelyén pedig kizáró-
lag a fekvőbeteg-ellátás zajlana. Ez 
a régi terv most megvalósul, 
ugyanis január elején érkezett a jó 
hír, hogy a segesvári kórház által 
benyújtott projekt nyertes lett, így 
finanszírozást nyert az országos 
helyreállítási alapból erre a célra. 

Dr. Tanaszi Sarolta menedzser 
szerint ez egy jelentős előrelépés 

annak érdekében, hogy a segesvári 
és környékbeli betegek könnyebben 
hozzáférjenek a minőségi szakor-
vosi ellátáshoz, ugyanis jelenleg a 
járóbetegrészleg a kórház épületé-
nek a földszintjén működik, ahol 
helyszűke miatt nincsen lehetőség 
bővíteni a szakorvosi rendelések 
palettáját, holott a páciensek részé-
ről több szakterület iránt is igény 
mutatkozik. 

Mint mondta, 2,6 millió euró fi-
nanszírozást nyert a kórház, az ön-
rész pedig 290 ezer euró, amit saját 
költségvetésből állnak, remélhető-
leg a támogatóik a segítségükre 
lesznek majd ebben. A finanszíro-
zást fele-fele arányban az épület 
korszerűsítésére, valamint eszköz-
beszerzésre költik. A finanszírozási 
szerződést a napokban írták alá, és 
a kivitelezésre szánt idő 2024-ben 
lejár, ezért jó ütemben kell haladni 
a munkálatokkal. A beruházás ré-
szeként a Malom utca 26. szám 
alatti épületet teljes egészében fel-
újítják, kicserélik a vezetékeket, a 
nyílászárókat, felvonót alakítanak 
ki, rendbe teszik az udvart, valamint 
korszerű egészségügyi eszközökkel 
látják el az oda költöztetett szakren-
delőket. Ugyanakkor az alagsorból 
és három emeletből álló ingatlan a 
jelenleginél jóval tágasabb helyszín, 
ami lehetővé teszi, hogy újabb 

szakrendeléseket indítsanak. Dr. Ta-
naszi Sarolta szerint a lakossági igé-
nyek alapján az új helyszínen 
többek között onkológiai, endokri-
nológiai, reumatológiai és fül-orr-
gégészeti szakrendeléssel bővül 
majd a kórház járóbetegrészlegének 
a kínálata, illetve fizioterápiás és ki-
netoterápiás ellátást is biztosítanak 
majd, ugyanis erre is nagy szüksé-
gük van a segesvári, valamint a kör-
nyékbeli pácienseknek. 

A menedzser hozzátette, azáltal, 
hogy a teljes járóbetegrészleg elköl-
tözik a jelenlegi kórházépületből, 
lehetőség adódik arra, hogy bőví-
teni tudják majd a fekvőbetegek el-
látására szánt felületet, ugyanakkor 
a továbbiakban is követik a pályá-
zati lehetőségeket, és próbálják ki-
aknázni őket, mivel szeretnének a 
kórház udvarára egy új épületet épí-
teni, vagy bővíteni a meglévőt, 
hogy odaköltöztessék a szülészeti 
részleget. Ez ugyanis jelenleg más 
helyszínen, a kórháztól 1,5 km-re 
található, miközben az intenzív te-
rápiás részleg, valamint a sürgős-
ségi szolgálat is a főépületben 
működik, így előnyös lenne, ha si-
kerülne közelebb hozni ezt a részle-
get. Amennyiben ez sikerül, a 
szülészetnek jelenleg otthont adó 
épületben palliatív ellátásra rendez-
kednének be. 

Szerkesztette: Menyhárt Borbála
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Hátrányos helyzetű, egész-
ségügyi biztosítással nem 
rendelkező személyeknek se-
gített hozzáférni a szükséges 
orvosi vizsgálatokhoz, gyógy-
szeres kezelésekhez a Su-
ryam Egyesület projektje, 
amelyet a Marosvásárhelyi 
Polgármesteri Hivatal szociá-
lis igazgatósága 25 ezer lejjel 
támogatott. 

Az elmúlt év végén zárult a MU-
RESHUB – a Marosvásárhelyen élő 
hátrányos helyzetű személyek 
egészségügyi szolgáltatásokhoz, la-
boratóriumi vizsgálatokhoz, orvosi 
segédeszközökhöz, gyógyszeres ke-
zeléshez való hozzáférésének előse-
gítését célzó projekt, amit a 
marosvásárhelyi önkormányzat 
szociális osztálya is támogatott. 

Marius Dumitrescu, a Suryam 
Egyesület elnöke lapunknak el-
mondta, a hátrányos helyzetű kö-
zösségekben élők közül sokan 
sajnos nem rendelkeznek egészség-
ügyi biztosítással, és nem tudják 
megengedni maguknak, hogy el-
menjenek orvosi, laboratóriumi 
vizsgálatokra, nincs pénzük gyógy-
szerre, így krónikus betegségeik sú-
lyosbodnak. A projekt keretében 
160, ilyen helyzetben lévő személy-

nek segítettek, voltak köztük 
romák, fogyatékkal élők, sokgyere-
kes, illetve egyszülős családok, 
nehéz sorsú nők, gyermekek, haj-
léktalanok, valamint családon belüli 
erőszak áldozatai is. A megelőzés 
fontosságára való tekintettel, bizo-
nyos fertőzések (rüh, tetű) elleni ké-
szítményeket is biztosítottak a 
hártányos helyzetű közösségekben 
élők számára. 

– A nehéz életkörülmények, az 
írástudatlanság és a mélyszegény-
ség súlyos egészségi problémákhoz 
vezetnek, ugyanis ezek az emberek 
nem engedhetik meg maguknak, 
hogy elvégezzék a szükséges or-
vosi vizsgálatokat vagy gyógysze-
reket vásároljanak. Mivel nincs 
hivatalos munkahelyük, nem ren-
delkeznek egészségügyi biztosítás-
sal, ami újabb akadálya, hogy 
hozzáférjenek az egészségügyi 
szolgáltatásokhoz. Lévén, hogy 
nem biztosítottak, csupán a sürgős-
ségi szolgálathoz fordulhatnak in-
gyenes ellátásért, ám mivel 
krónikus betegségeik vannak, szük-
ség lenne arra, hogy családorvos-
hoz és szakorvoshoz is eljussanak. 
Ingyenes és ártámogatott receptekre 
sem jogosultak, ami azt jelenti, 
hogy ki kell fizetniük az orvosság 

teljes árát, amit nem tudnak megen-
gedni maguknak. A marginalizált 
közösségekben élő emberek rossz 
egészségi állapota közegészségügyi 
problémának számít, és ennek a 
megoldása Marosvásárhelyen meg-
haladja a civil szervezetek kapaci-
tását – világított rá Marius 
Dumitrescu, a Suryam Egyesület el-
nöke és a projekt vezetője. 

A projekt keretében a Suryam 
Egyesület több intézménnyel is 
együttműködött, mint a marosszent-
györgyi Szociális Gyógyszertár, a 
Vöröskereszt, a Casa Dragostei şi a 
Milei egyesület, a marosvásárhelyi 
Rozmaring Központ, az éjjeli me-
nedékhely, valamint olyan egész-
ségügyi egységekkel, mint az 
Orthopedica, a Topmed Medical 
Center, a Dental Top, a Bioclinica 
Laboratories, a Novavita, a Sante 
Clinic és a Hospital Suport. 

A projekt teljes költségvetése 
erre az időszakra 31 ezer lej volt, 
amiből 25 ezret a marosvásárhelyi 
önkormányzat szociális osztálya 
biztosított, 6200 lej a Suryam Egye-
sület hozzájárulása. Az egyesület el-
nöke hozzátette, bár a helyi 
önkormányzattól érkező finanszíro-
zás lejárt, a projektet idén is szeret-
nék folytatni, vagy újabb pályázat 

révén, vagy magánúton érkező tá-
mogatásokból.  

Emellett partnerként támogatják 
a Marosvásárhelyi Polgármesteri 
Hivatal szociális osztálya által A 
szegénység és a társadalmi kire-
kesztés integrált megközelítése a 
marginalizált közösségek javára 
Marosvásárhelyen című uniós pro-
jekt keretében indított orvosi ren-
delő működését. Ennek kapcsán 
Andreia Moraru, a szociális osztály 
igazgatója érdeklődésünkre el-
mondta, egy uniós projekt kereté-
ben januárban a marosvásárhelyi 
Rozmaring utcai éjjeli menedék-
helynek is otthont adó központ épü-
letében megnyitottak egy orvosi 

rendelőt, ahol az egészségügyi biz-
tosítással nem rendelkező szemé-
lyeket látják el. A rendelő szol- 
gáltatásait a marginalizált közössé-
gekben élők (Hidegvölgy, Hegyalja 
utca, Remeteszeg) vehetik igénybe, 
egy családorvos és egy asszisztens 
látja el őket. Az igazgatónő megje-
gyezte, amennyiben a rendelőhöz 
forduló, biztosítással nem rendel-
kező személyeknek behatóbb vizs-
gálatokra, valamint gyógyszerekre 
van szükségük, próbálnak megoldá-
sokat találni, hogy ne kelljen fizet-
niük ezekért, például a gyógyszerek 
beszerzésében segítségükre van a 
marosszentgyörgyi Szociális 
Gyógyszertár. (menyhárt) 

Az országos helyreállítási alapból nyert finanszírozást  
a segesvári kórház 

Új, korszerű helyszínre költözik  
a járóbeteg-ellátó részleg 

Ellátás és kezelés hiányában súlyosbodik a betegség 
Hátrányos helyezetűeknek segítettek 

Dr. Tanaszi Sarolta

Az országos helyreállítási alapból 2,6 millió euró finanszíro-
zást nyert a segesvári kórház a járóbeteg-részleg korszerűsí-
tésére és performáns egészségügyi berendezésekkel való 
felszerelésére. A finanszírozásnak köszönhetően végre sikerül 
felújítani a Malom utcai ingatlant, ahová a kórház vezetősége 
régóta szeretné költöztetni a járóbetegrészleget, az új ingat-
lanban ugyanis könnyebben megközelíthetők lesznek az 
egyes szakrendelők, ugyanakkor a tágasabb helyszín lehető-
séget biztosít arra, hogy bővítsék a szakellátási palettát.  

Menyhárt Borbála



Kis lépésekben, de halad a 
célja felé az Erdélyi Magyar 
Látássérültekért Alapítvány, 
hogy magyar tannyelvű okta-
tást biztosítsanak az ország 
különböző részein élő látássé-
rült gyerekeknek Székely- 
udvarhelyen a református 
egyház, valamint a magyar 
állam támogatásával létreho-
zott Bartimeus Központban. 
Bár a bentlakás működtetésé-
hez szükséges engedélyezés 
igen hosszadalmas, ez idő 
alatt is támogatják a látássé-
rült gyerekeket, havonta töm-
bösített oktatást tesznek 
lehetővé számukra. 

Az Erdélyi Magyar Látássérülte-
kért Alapítvány a romániai magyar 
ajkú látássérültek érdekében tevé-
kenykedik, és évekkel ezelőtt egy 
magyar tannyelvű, bentlakásos ok-
tatási intézmény, valamint egy reha-
bilitációs központ létrehozását tűzte 
ki célul. Ez az intézmény hiány-
cikknek számít Romániában, 
ugyanis ahogy a vak és gyengén 
látó gyerekek számára nincs ma-
gyar nyelvű, sajátos tanrendű tanu-
lási lehetőség, úgy a látássérült 
felnőttek rehabilitációját segítő 
szolgáltatások sem elérhetők. Az 
alapítvány vezetői néhány évvel ez-
előtt keresték meg iskolaalapítási 
szándékukkal az Erdélyi Reformá-
tus Egyházkerület vezetőségét, a 
magyar állam támogatásával pedig 
a református egyháznak 2021-ben 
sikerült megvásárolni az induló is-
kolához szükséges ingatlanokat 
Székelyudvarhelyen. A Bartimeus 
Központ közel egy hektáron fekvő 
épületegyüttes az Ikos Conf készru-
hagyár közvetlen szomszédságá-
ban. Az ingatlanok az Erdélyi 

Református Egyházkerület tulajdo-
nát képezik, de hosszú távú haszná-
latra az Erdélyi Magyar 
Látássérültekért Alapítványnak 
adták át. A tervek szerint a főépület-
ben a bentlakás és néhány tanterem 
kap helyet, ahol az elemi osztályos 
gyerekek fognak tanulni, ehhez 
azonban szükség van átalakítá-
sokra, a bentlakás épületét alkal-
massá kell tenni a speciális igényű 
gyerekek fogadására. Ugyanakkor 
majd a többi épületnek is idővel 
meglesz a maga funkciója, a későb-
biekben szeretnének rehabilitációs 
központot is létrehozni a felnőtt lá-
tássérültek számára. Emellett a ter-
vek között szerepel egy, látássérült 
gyerekek számára alkalmas több-
funkciós tornaterem kialakítása és 
felszerelése is, fejlesztő és speciális 
terápiás mozgásterek, illetve sport-
pályák (csörgőlabdapálya, csörgő-
futballpálya), és különleges 
sportpadló kialakítása, egy rész 
pedig fejlesztő-játszó térként szol-
gálna.  

Az alapítvány adatai szerint a 

magyar nemzetiségű látássérült 
gyermekek nagy része jelenleg in-
tegráltan tanul, de számottevő az 
oktatásból kimaradó gyerekek 
száma, főleg a vidékiek körében. 
Ugyanakkor jellemző a korai isko-
laelhagyás, ezzel is magyarázható a 
látássérült értelmiségi réteg szinte 
teljes hiánya. 

Jelenleg Romániában hét szegre-
gált intézmény látja el a vakok és 
gyengénlátók oktatását, de egyik-
ben sincs magyar tannyelvű oktatás. 
Bár alkotmányos jog az anyanyel-
ven való tanulás, amit a 448/2006-
os fogyatékossági törvény is 
szabályoz, évtizedek alatt sem tör-
tént előrelépés ez ügyben, ezért 
tűzte ki célul az alapítvány ennek az 
áldatlan állapotnak a megszünteté-
sét. 

A cél semmiképp nem az, hogy 
szegregálják a látássérült gyereke-
ket, emiatt csak az elemi osztálybeli 
oktatás lenne speciális, ugyanis 
ennek a lényege az, hogy a gyere-
keket tanítsák meg tanulni, fektes-
sék le az alapokat, hogy majd 
sikeres legyen az integráció. Ennek 
egyik kulcsa pedig, hogy egymástól 
tanuljanak. A tapasztalat ugyanis az, 
hogy ha a gyerekek azt látják, hogy 

ugyanabban a helyzetben lévő tár-
saik képesek valamire, az ösztönző-
leg hat rájuk. 
Időbe telik, amíg megnyithatja 
kapuit a bentlakás, de addig 
sem engedik el a gyerekek 
kezét 

Máté Zsolt, az alapítvány alel-
nöke lapunk érdeklődésére kifej-
tette: a Bartimeus Központban már 
most, havonta rendszeresen tömbö-
sített oktatás van, legutóbb Szatmár, 
Kovászna és Hargita megyéből ér-
keztek a gyerekek, és külön öröm 
számukra, hogy a gyerekek között 
egy „senior” tanulót is köszönthet-
tek, a hatvanas éveiben járó Sándor 
bácsit Maros megyéből, aki úgy 
döntött, hogy az okoseszközök 
használata mellett a Braille írást-ol-
vasást is meg szeretné tanulni. 

Mint mondta, az épületben átala-
kításokra van szükség, biztonsági 
előírásoknak kell eleget tenni 
ahhoz, hogy bentlakási rendszerben 
tudják majd fogadni a gyerekeket, 
jelenleg az engedélyeztetési folya-

mat elején járnak, ellenben ez idő 
alatt sem szeretnék a látássérült 
gyerekek kezét elengedni, ezért 
ezzel párhuzamosan már zajlik a 
velük való munka. Ebben segítsé-
gükre van egy lelkes pedagógus, 
Ferencz Gizella, aki Csíkszeredából 
olyan Hargita megyei településekre 
jár ki, ahol normál osztályokban lá-
tássérült gyerekek is tanulnak, és 
segít nekik elsajátítani azon eszkö-
zök használatát, amelyek megköny-
nyítik a mindennapjaikat. A 
szükséges eszközök biztosításában 
az alapítvány igyekszik segíteni a 
családokat, ugyanis ezek ára igen 
borsos, elérheti akár a háromezer 
dollárt is. Emellett a szakember 
minden hónapban tömbösített tanó-
rák keretében is foglalkozik a látás-
sérült gyerekekkel az udvarhelyi 
Bartimeus Központban. A pedagó-
gusok nagyon szívesen elengedik ez 
időre a gyerekeket, hiszen ezt a spe-
ciális oktatást a normál iskolákban 
nem tudják biztosítani számukra. A 
foglalkozások az előírások szerint 
kis csoportokban zajlanak, a telje-
sen vak gyerekekkel legtöbb négy-
fős, a látásmaradványos tanulókkal 
pedig legtöbb nyolcfős csoportok-
ban lehet foglalkozni – jegyezte 
meg az alelnök. 

Mint mondta, az általuk felkarolt 
gyerekek többsége a normál okta-
tásban vesz részt, vannak előké-
szítő, illetve első osztályosok, de 
van negyedikes kisdiák is, aki roha-
mosan veszti el a látását, még el tud 
olvasni egy szöveget, ha az nagybe-
tűkkel van írva, de elkezdték oktatni 
neki a Braille-t, illetve az okosesz-
közök használatát. 

A szakember segítségének óriási 
jelentősége van, hiszen meg tudja 
állapítani, hogy a látássérültség fo-
kozatának függvényében milyen 
eszközökre, módszerekre van szük-
sége az adott gyereknek. Ugyanak-
kor a Ferencz Gizella és Orosz 
Gabriella vezette foglalkozások 
talán legfőbb előnye, hogy amellett, 
hogy a készségeik fejlődnek, a gye-
rekek olyan társakkal vannak 
együtt, akik hasonló helyzetben 
vannak. Egy normál iskolában nin-
csen kapacitás külön egy gyerekre 
fokozott figyelmet fordítani, a pe-
dagógusok sem igazán tudnak mit 
kezdeni a látássérült diákokkal. 

A Bartimeus Központban jól ha-
ladnak a tömbösített oktatáson, a 
gyerekek nagyon motiváltak. A ta-
nulás mellett pedig vannak játékok, 
zenei oktatás, illetve hetente szervez-
nek délutáni foglalkozásokat, leg-
utóbb a sport hete jegyében, kísérők 
társaságában uszodában, valamint 
jégpályán voltak a gyerekek, ami 
óriási élmény volt számukra. De mú-
zeumba, könyvtárba is elvitték őket, 
illetve a tömbösített tanórák idején 
egy-egy éttermet megkérnek, hogy 
támogassa őket a gyerekek étkezte-
tésének a biztosításában. 

– Tudatosan nem rendeljük ház-
hoz az ételt, hanem fehér bottal, 
gyalog megyünk enni, hogy ezáltal 
is tanuljanak tájékozódni, közle-
kedni, és lássa őket a város – tette 
hozzá Máté Zsolt. 

„Mit kell tudnia”  
egy látássérülteket szolgáló, 
korszerű épületnek? 

Az Erdélyi Magyar Látássérülte-
kért Alapítvány tavaly magyaror-
szági szakembereket látott 

vendégül, ugyanis arra voltak kí-
váncsiak, hogy  „mit kell tudnia” 
egy látássérülteket szolgáló köz-
pontnak, illetve akadálymentesítési 
szempontból a környékének ahhoz, 
hogy az ott tanuló gyerekek szá-
mára egy élhető környezetté váljon. 
Máté Zsolt rámutatott, Romániában 
az elmúlt évtizedekben nem létesült 
ilyen jellegű intézmény, a meglévő 
hét román tannyelvű mind régi épü-
letekben működik, ezzel szemben 
Magyarországon létezik akadály-
mentesítési mérnök szakma. Egy 
ilyen szakember látogatott el az ala-
pítványhoz, és mivel a város a Bar-
timeus Központ környékét a tavaly 
kezdte el felújítani, a találkozókra 
meghívták a város vezetőségét, a 
munkálatot végző cég képviselőit, a 
tervezőmérnököket, és kérték, hogy 
a felújításkor vegyék figyelembe 
azt, hogy egy nemlátókkal foglal-
kozó központ üzemel ott. Csekély 
anyagi ráfordítással nagyon sokat 
tudnak segíteni abban, hogy a nem 
látó gyerekeknek egy élhetőbb kör-

nyezetet teremtsenek, például vak-
vezető sávokat lehet kialakítani, a 
jelzőtáblákat meg lehet emelni. 
Több észrevételt, javaslatot fogal-
maztak meg, amelyek kivitelezése 
nem jelent plusz anyagi terhet, és a 
város vezetői nyitottak voltak rá. 
Sokan tekintik szívügyüknek 
az erdélyi magyar vakiskola 
létrejöttét 

Az Erdélyi Magyar Látássérülte-
kért Alapítvány honlapján közzétett 
információk szerint nagyon sokan 
tekintik szívügyüknek a magyar 
anyanyelvű oktatást biztosító intéz-
mény létrejöttét, sok vállalkozó, 
magánszemély, gyülekezetek ado-
mányoztak e célra. Máté Zsolt sze-
rint a közösségi adománygyűjtés 
igen kedves számukra, hiszen azt 
szeretnék, hogy az erdélyi magyar-
ság magáénak érezze ezt az intéz-
ményt. – Mi a 10 lejnek vagy a 100 
lejnek is ugyanúgy örülünk, mint a 
94 ezer lejnek. Ez volt a legna-
gyobb egyéni támogatás, ami egy 
házaspártól érkezett. Az összeget 
látva megdöbbentünk, fel is hívtuk 
őket, hogy bizonyára tévedés tör-
tént, de mondták, hogy nem, ennyit 
szántak rá. A nagylelkű adomá-
nyozó Katona Lajos tanár úr, aki fe-
leségével együtt ajánlotta fel a 94 

ezer lejt. Katona Lajos bácsi, aki 
sajnos nemrég eltávozott az élők so-
rából, 35 éven keresztül tanárként 
dolgozott a kolozsvári vakok isko-
lájában, és ránk hagyott egy gyö-
nyörű hagyatékot, 32 szobrot 
faragott úgy, hogy teljesen vak volt, 
és a jobb keze is hiányzott. Az ő 
tiszteletére úgy döntöttünk, hogy az 
iskolánkat, amely a Bartimeus Köz-
pont részeként fog működni, róla 
nevezzük el – tudtuk meg az alapít-
vány alelnökétől. 

Érdeklődésünkre, hogy erdélyi 
viszonylatban hány látássérült gye-
rek van, Máté Zsolt elmondta, 
2019-es adataik vannak, és ezek 
csupán a három székelyföldi me-
gyére – Maros, Hargita és Ko-
vászna – vonatkoznak. Eszerint 
2019-ben 193 iskolaköteles látássé-
rült gyerek szerepelt a gyermekvé-
delmi igazgatóságok nyilvántar- 
tásában, de a valóságban ennél sok-
kal többen vannak, és azóta nyilván 
változott is ez a szám. 

Mint mondta, nagyon sok látás-
sérült gyereket nevelő család fordul 
hozzájuk segítségért, útbaigazítá-
sért. Eddig ezek a családok el voltak 
szigetelődve, most azonban az ala-
pítvány révén kapcsolatba kerültek 
hasonló helyzetben levőkkel; tartják 
a kapcsolatot, tanácsot kérnek egy-
mástól, ugyanakkor bizonyos kér-
désekkel esetenként magyarországi 
szakemberekhez irányítja őket az 
alapítvány. 

A székelyudvarhelyi Bartimeus 
Központ kapacitása nagy, a bentla-
kási rész hatvan férőhelyes, itt sze-
retnének szállást biztosítani majd a 
szülőknek is, hogy a beszoktatási 
időszakban, ami akár egy évig is el-
húzódhat, legalább az egyik szülő a 
gyerek mellett lehessen. 

Menyhárt Borbála

Egyre közelebb a célhoz 
Tömbösített oktatás a látássérült gyerekeknek 
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Tárkonyos leves fehér karajjal 
40 dkg fehér karajt kockára vágunk, egy fej hagymát fel-

aprózunk, két nagyobb murkot szintén. Kevés olajon meg-
dinszteljük őket, amíg a hús kifehéredik és az olajnak a 
muroktól szép sárga színe nem lesz. Feltöltjük 4 l vízzel. Pár 
szem borsot, három cikk fokhagymát, egy kávéskanál sót, 
három húsleveskockát adunk hozzá, és addig főzzük, amíg a 
hús puha nem lesz. Ekkor 4 evőkanál rizst és 5 nagyobb 
krumplit kockára vágva teszünk a levesbe. Kb. 20 perc alatt 
puhára főzzük. Az ecetes tárkonyból jó bőven teszünk bele, 
a tárkonyecetből is két evőkanállal. A legvégén – hőkiegyen-
lítéssel – két dl zsíros tejszínnel behabarjuk. Tejföllel, csípős 
paprikával fogyasztjuk. 

 
Parasztcsorba pulykamellből,  
almaecettel savanyítva 

A 10 személyre elegendő adaghoz 60 dkg pulykamellet 
olajon átforgatunk, aztán az edényt, amiben a hús van, fel-
töltjük félig vízzel. Két fej fehér hagymát apró kockára vá-
gunk, és beletesszük. Fél órát főzzük. Ezután hozzáadjuk a 
következő, apró kockára vagy kis darabokra vágott zöldsé-
geket (ne vágjuk egész karikákra őket): egy közepes nagy-
ságú zeller, két petrezselyemgyökér, négy nagy sárgarépa, két 
paradicsom (friss), két piros kápiapaprika, egy csapott kávés-
kanál darált fekete bors, hat cikk zúzott fokhagyma, hat le-
veskocka. Ezekkel még kb. egy órát lassú tűzön főzzük. 
Eközben egy külön edényben egy nagyobb murkot az apró 
lyukú reszelőn lereszelünk, fél dl olajon, folytonos kevergetés 
mellett, lassú tűzön megdinszteljük, amíg szép sárga nem lesz 
az olaj. Ekkor hozzáadunk egy evőkanál pirospaprikaport és 
egy kis doboz paradicsompürét (három evőkanál). Összeka-
varjuk és félretesszük. 

A levesbe beletesszük a következőket: egy kisebb fej friss 
zöld káposztának a fele nagyobb kockákra vágva, majd 5 
perc múlva egy bögre mirelit zöldborsó és egy bögre mirelit 
zöldbab, majd a legvégén hozzáadjuk a paradicsompürés mu-
rokmasszát. Addig főzzük, amíg minden zöldség puha nem 
lesz. Még tölthetünk hozzá vizet, ha túl sűrűnek találjuk. 
Ehhez az adaghoz egy csapott evőkanál Bors magic fűszer 
és maréknyi felaprított lestyán jár. Egy mokkáskanál csípős-
paprikakrémet is tehetünk hozzá. Egy nagyobb szelet friss 
káposztát kockára vágva és 2-3 nagyobb kockára vágott 
krumplit egyszerre teszünk bele a legvégén, és puhára főz-
zük. 

Nagyon finom, laktató. Tányérba töltve almaecettel sava-
nyítjuk, és csípős paprikával fogyasztjuk. 

 
Töltöttpaprika-leves darált csirke-  
vagy pulykahúsból 

Hozzávalók: 1 kg darált hús (csirke-pulyka), 6 dkg rizs, 3 
tojás, só, bors, egy kávéskanál piros fűszerpaprika, egy fej 

felaprított hagyma, egy kávéskanál olívaolaj. Addig gyúrjuk 
a húsmasszát, amíg már nem ragad. A megtisztított papriká-
kat megtöltjük. Ha marad meg hús, gombócokat formá- 
zunk belőle. Egy ökölnyi nagyságú zellergumót az apró lyukú 
reszelőn lereszelünk, egy nagy fej hagymát szintén, pici ola-
jon átforgatjuk, feltöltjük kb. 3 l vízzel. Két nagyobb mur- 
kot, egy petrezselyemgyökeret, zellerlevelet, egy kávés- 
kanál szemes borsot, három cikk fokhagymát darabokra 
vágva vagy felszeletelve beleteszünk.   Amikor a víz forrni 
kezd, óvatosan beletesszük a megtöltött paprikákat, a  
gombócokat, három leveskockát adunk hozzá, majd lassú 
tűzön készre főzzük. Hat dl paradicsomlevet töltünk hoz- 
zá. Végül egy nagyon vékony pirospaprikás rántást készí-
tünk. 

Én vagdalt bazsalikomot is adok hozzá, de mivel nem min-
denki kedveli az ízét, elhagyhatjuk. Sokan kedvelik édeské-
sen, az én családom cukor nélkül szereti, apróra vágott 
zellerlevéllel megszórva, egy kis csilikrémmel. 

 
Egyensúlytészta, más néven Kossuth-kifli 

Szükséges hozzá: 25 dkg margarin, 4 tojás, 25 dkg liszt, 
egy citrom héja, három vaníliás cukor, egy sütőpor, 20 dkg 
cukor. 

A tojássárgát, a cukrot, a vaníliát és a margarint alaposan 
kikavarjuk, majd hozzáadjuk a lisztben elkevert sütőport és 
a felvert tojásfehérjét. Vagdalt dióval megszórjuk. 180 fokon 
35 perc alatt készre sütjük. Miután megsült, hold alakú for-
mákra vágjuk egy pohárral, és megszórjuk porcukorral. Aki 
allergiás a dióra, az mandulával, mogyoróval, kesudióval is 
készítheti. 

Jó étvágyat kívánok! 

Rózsa Enikő 

2023. február 2., csütörtök ____________________________________________  HARMÓNIA ___________________________________________________  NÉPÚJSÁG 7 

Enikő receptjei 

Zaklatás elleni iskolai akciócsoportok  
létrehozását kérik a tanügyminisztériumtól 

Romániában minden má-
sodik tanulót ér fenyege-
tés, megalázás vagy fizikai 
erőszak, és öt közül négy 
szemtanúja volt már zak-
latásnak – közölte a Ment-
sétek Meg a Gyermekeket 
romániai szervezete. 

A hivatalos adatok szerint a 
2021–2022-es tanévben az 
előző tanévhez képest csaknem 
egyharmaddal nőtt az oktatási 
rendszerben bejelentett zaklatási 
esetek száma (10.971 zaklatást 
jelentettek be, míg előző tanév-
ben 7715-öt). 

A szervezet szerint azonban a 
jelenség ennél sokkal aggasztóbb. A 2022-es év 
végén készített felmérésből az derül ki, hogy 
az iskolai és az online térben alkalmazott  
bullying évről évre tanulók százezreit érinti. 

A tanulók 49 százaléka kapott már megalázó 
üzenetet az interneten keresztül (ezt nevezik 
cyberbullyingnak), 82 százalékuk volt tanúja 
bullyingnak, 27 százaléka pedig elismerte, 
hogy ő maga volt már zaklatás elkövetője. 

A Mentsétek Meg a Gyermekeket ro- 
mániai szervezete szerint mindez azért történ-
het meg, mert az oktatási rendszer még mindig 
nem dolgozott ki stratégiát és cselekvési tervet 
a bullying és a cyberbullying megfékezésé- 
re.  

Minden iskolában szükség lenne egy zakla-
tás elleni akciócsoport létrehozására, amelynek 
a következő tagokból kell állnia: az iskola igaz-
gatója, az iskolai tanácsadó, három, az erőszak-
kal, pszichológiai zaklatással, bullyinggal 
kapcsolatos kérdésekben képzett tanár, leg-
alább két diák és legalább két szülő. Ennek a 
csoportnak lenne a feladata a tanulók közötti 
fizikai, verbális, illetve internetes zaklatások 
megelőzése, észrevételezése és megoldása. 

Azokban az iskolákban, ahol már működik 
ilyen csoport, érezhetően javult a hangulat, erő-
södött a tanulók bizalma a felnőttek iránt azál-
tal, hogy közös álláspontot közvetítenek a 
szülők és a tanárok – írják. 

A szervezet kéri a tanügyminisztériumot, 
hogy mérje fel a zaklatás elleni akciócsoportok 
létrehozására vonatkozó előírások gyakorlatba 
ültetésének jelenlegi stádiumát, és dolgozzon 
ki országos stratégiát a törvényi előírások be-
tartására. 

A Mentsétek Meg a Gyermekeket az iskolai 
erőszakmentesség nemzetközi napja alkalmá-
ból fogalmazta meg felhívását. A civil szerve-
zet figyelmeztet, hogy „elfogadhatatlan” 
erőszakos cselekmények történnek, mint pél-
dául a mioveni-i középiskolában történt inci-
dens, ahol a diákok ököllel, lábbal, valamint az 
iskola folyosóiról kitépett fadarabokkal támad-
tak egymásra. Ezt követően azonnal megala-
kult a zaklatás elleni akciócsoport, amely 
munkához látott a diákok, tanárok és szülők be-
vonásával a további erőszakos cselekedetek 
megelőzése érdekében – derül ki a szervezet tá-
jékoztatásából. (Agerpres) 

Statisztikai hivatal: 
2021-ben 835,9-re nőtt az ezer romániai  

lakosra jutó internet-felhasználók száma 
Nőtt az információ- és kommuniká-
ciótechnológiai termékek felhasz-
nálóinak száma Romániában – 
derül ki az Országos Statisztikai In-
tézet (INS) kedden közzétett ada-
taiból. 

Ezek szerint míg 2020-ban ezer romá-
niai lakosból 784,6 használta az internetet, 
2021-ben a számuk 835,9-re nőtt. 

Az emelkedő tendencia a mobiltelefon-
előfizetők számában is megfigyelhető: 
míg 2020-ban 1162 előfizetés jutott ezer 
főre, 2021-ben már 1186. 

Az INS adatai szerint a hardvertermé-
kekbe történő beruházások 2020-ban 
883,3 milliárd lejt tettek ki, 2021-ben 
pedig 1,068 milliárd lejt. 

A vezetékes internetkapcsolaton keresz-
tül 100 Mbit/s-nál nagyobb vagy azzal 
egyenlő letöltési sebességet használó 
cégek aránya az 
ágazat összes 
aktív vállalkozá-
sán belül 77 szá-
zalék volt, 
szemben a 2020-
as 66,3 százalék-
kal. 

Az áruk és 
szolgáltatások in-
ternetes értékesí-
téséből származó 
e-kereskedelem 
részesedése az 
ágazatban mű-
ködő vállalkozá-
sok teljes 
f o r g a l m á b ó l 
2021-ben 11,2 
százalék volt, 
míg 2020-ban 

13,3 százalék. Nőtt a háztartásokban lévő 
személyi számítógépek száma is: 2021-
ben száz háztartásra átlagosan 61 PC ju-
tott. 

Az INS emlékeztetett, hogy az informá-
ciós társadalom az információ- és kommu-
nikációtechnológiák (ICT) alkalmazását és 
integrálását jelenti az élet össszes terüle-
tén, beleértve az otthoni, munkahelyi, ok-
tatási és szabadidős tevékenységeket. Az 
internet számos eszköz és alkalmazás in-
teroperabilitását biztosítja, ezért Európá-
nak gondoskodnia kell arról, hogy az új 
informatikai eszközök, alkalmazások, 
adattárak és adatszolgáltatások mindenhol 
zökkenőmentesen működjenek együtt. Az 
új szolgáltatások, például a nagy felbon-
tású televíziózás az Európában általánosan 
elérhetőnél sokkal gyorsabb internet-hoz-
záférést igényel. (Agerpres) 

Illusztráció

Illusztráció Fotó: Nagy Tibor



(Folytatás január 19-i lapszámunkból) 
– Tudnia kell, Claryssa, a férjem nem attól 

szenvedett leginkább, hogy galád módon 
megcsonkították, hogy ne nevezhesse magát 
férfinak, hanem azért gyötrődött, mert ő ko-
molyan vette a Biblia tanítását. Különös 
módon viselkedik a magát kereszténynek ne-
vező világ: amíg kényelmes, és amíg az ér-
dekei úgy kívánják, addig fennszóval hirdeti 
az ő nagy hitét, de amint változik a személyes 
érdek, a hit az érdekek mögé kerül. 

– Megbocsásson, Heloysa, de nem világo-
sak számomra az összefüggések! 

– Nézze, ha mindenki Jézus tanítása szerint 
élne, nem lenne viszály az emberek között. 
Abélard viszont – még ha ő is gyarló ember 
volt – igyekezett a Szentírás által megszabott 
keretek között élni. 

– Ha így lett volna, mivel magyarázza ön 
azt a szerelmi kalandot, amiről az imént be-
szélt? Mivel magyarázza a házassága előtti 
paráználkodásukat? Hogyan értelmezi Abé-
lard csalafintaságát? 

– Claryssa, ön tud olvasni. Hányszor ol-
vasta végig a Bibliát? 

– Úrnő, még sose adódott erre alkalmam! 
– Látja, ön csak az alapján beszél, amit 

mások értelmezése által hallott. Abélard vi-
szont egy filozófus alaposságával tanulmá-
nyozta az írást és mindazt, amit azzal 
kapcsolatosan mások mondtak. Tudja, mi az 
igazság? A Biblia sehol nem tiltja a szerelmet, 
mert azt az Isten ajándékozta az embernek, 
hogy ne csak az ösztönök szintjén kívánja a 
társát, hanem lelkéből szeresse is. A parázna-
ságról már egyszer beszéltem. A házasság in-
tézményét a hit- és szószegő emberek miatt 
találták ki, akik csak addig tekintik társnak a 

másik felet, amíg minden szép és édes, de 
amint hűvös szelek fújnak az életében, hátat 
fordítanak. Látja, mi akkor is kitartottunk 
egymás mellett, amikor nem egyezett a véle-
ményünk. Abélard nem csalafinta, hanem 
megfontolt és előrelátó ember volt. Jézus ezt 
mondta a tanítványainak: „Ímé, én elküldelek 
titeket, mint juhokat a farkasok közé, legye-
tek azért okosak, mint a kígyók, és szelídek, 
mint a galambok.” Férjem sosem kezdemé-
nyezett konfliktust, de meg kellett védenie 
magát – és engem is. 

– Ha a férje ennyire okos ember volt, miért 
szenvedett annyit a sebesülése miatt? 

– Azért, mert ő jobban ismerte a Bibliát, 
mint ellenfelei. 

 A Szentírásban több helyen előfordul, 
hogy az Úr a tökéletességet kedveli. Ha az ál-
dozati állatról volt szó, annak tökéletesnek 
kellett lennie. „Szétnyomott, összezúzott, 
megszakadt vagy kimetszett heréjűt se áldoz-
zatok az Úrnak.” (III. Móz. 24.) Abélard arra 
gondolt, hogy vajon elfogadja-e az Úr az ő 
áldozatát, ha ilyen szerencsétlenné lett? Vajon 
kedves-e előtte az élete, a tanítása? Továbbá 
ott volt egy még aggasztóbb bibliai rész is: 
„Akinek szeméremteste zúzott vagy meg-
csonkított, nem mehet be az Úr közössé-
gébe.” Abélard pedig ragaszkodott ahhoz, 
hogy Isten embere maradhasson. Ezért vonult 
kolostorba, és ezért vállalta a legszigorúbb 
életmódot. 

 A kolostori élet azonban mélységes csaló-
dást okozott, mert azt kellett tapasztalnia, 
hogy ott minden látszólagos volt: laza erköl-
csök, világi szokások. Az apát – rangját ki-
használva – még többet engedett meg 
magának az erkölcstelen életből, mint alatt-
valói. Abélard pedig minden hitvány és gya-
lázatos megnyilvánulást szóvá tett. Nem 
kímélt senkit, akit erkölcstelen úton látott té-

velyegni. A végeredménye az lett az ő szóki-
mondásának, hogy az apát és a kolostor lakói 
könyörögtek neki, hogy hagyja el a kolostort, 
és költözzön remetelakba. 

 Abélard engedett a kéréseiknek, és reme-
telakba költözött. Itt azonnal új iskolát indí-
tott. Hírnevének köszönhetően tódultak 
hozzá a tanítványok. A teológia mellett filo-
zófiát is oktatott, így akik ráéreztek a filozó-
fia szépségére, azok is megtalálták helyüket. 
Mivel két tudományt oktatott, és elképesztő 
sikereket ért el, ellenfelei irigységből és szak-
mai féltékenységből minden követ megmoz-
gattak, hogy árthassanak neki. Azzal 
vádolták, hogy a filozófia és a teológia egy-
mással ellentmondó gondolkodásmódot kép-
visel, ezért igyekeztek elérni, hogy a 
püspökök, érsekek és apátok megtiltsák szá-
mára a tanítást. 

 Írt egy nagy hatású könyvet Az Isteni Egy-
ségről és Háromságról címmel, melyben te-
ológiai és filozófiai bizonyítással tanította a 
Szentháromságot. A közérthető és népszerű 
könyvre azonnal felfigyeltek az ellenfelei, és 
perbe fogták. Soissons-ban zsinatot hívtak 
össze, és beidézték, hogy megvédje tanait. 
Mire megérkezett, a feldühített tömeg kis 
híján megkövezte az őt követő tanítványaival 
együtt. Könyvét többször végigolvasták, de 
sehol sem találtak bizonyítékot ellene. Mégis 
arra ítélték, hogy nyilvánosan égesse el taní-
tását. Amikor Abélard nyilvános vitát aján-
lott, azt elutasították, mert senki sem 
érvelhetett munkája ellen. Az ügyben egy 
képzetlen ember döntött, akit a rágalmazók 
könnyen befolyásolhattak. A tudóst arra 
kényszerítették, hogy saját tanítását nyilvá-
nosan, saját kézzel vesse máglyára. A nyilvá-
nos vád mindössze annyiból állt, hogy „a 
benyomás szerint a szerző csak az Atyaistent 
tartja mindenhatónak”. 

 Az ítéletnek híre terjedt, és sokan felhábo-
rodtak ellene. Ekkor a zsinat tagjai mind 
másra hárították a felelősséget. Az ítélet sze-
rint Abélard-t Saint Medard kolostorába 
száműzték. A kezdeti lelkes fogadtatást azon-
ban ármánykodás szőtte be. Az egyik szerze-
tes felfigyelt egy olvasmányra, ami miatt 
megvádolták, és bajba keverték. Áskálódá-
suknak oka az volt, hogy Abélard itt is  
fölrótta a tévelygők bűnét. Mindenféle össze-
vissza érvek alapján azzal vádolták, hogy rá-
galmazza a francia népet és a királyt, ami 
példás büntetést érdemel. 

 Abélard nem tehetett mást, mint azt, hogy 
egy éjszaka megszökött Saint Medard kolos-
torából, és Provins várának közelében egy őt 
tisztelő remetelak vezetőjénél talált menedé-
ket. A vidék grófja, Theobaldus tisztelője volt 
a tudósnak, ezért ott biztonságban érezhette 
magát. A véletlen azonban úgy hozta, hogy 
Saint Denis kolostorának apátja – ahova ko-
rábban Abélard bevonult szerzetesnek – meg-
látogatta a grófot. Itt találkozott a tudóssal. 
Abélad kifejtette, hogy ő más kolostorba sze-
retne kerülni, de az apát ebbe nem egyezett 
bele a tudós hírneve miatt. A gróf és a reme-
telak vezetője azonban közbenjárt a királynál, 
hogy a neves filozófus feloldozást nyerjen. A 
király köztes megoldást talált, és engedé-
lyezte, hogy Abélard a Saint Denis kolos- 
tor fennhatósága alatt remeteségbe vonulhas-
son. 

– Claryssa, higgye el, az Úr szándé- 
ka volt benne minden döntésben! Ezen a 
Troyes környéki helyen, ahol most vagyunk, 
itt kapott egy kis területet az én férjem.  
Ide építette fel a Paraclitusnak nevezett, a 
Szentháromság tiszteletére épített kis temp-
lomot. 

– Úrnő, mind ez idáig nem tudtam, hogy a 
mi apátságunkat Abélard alapította!

Szilágyi Mihály 

   8 NÉPÚJSÁG _____________________________________________________ HARMÓNIA ____________________________________________ 2023. február 2., csütörtök 

 

Mise a rózsáért – Credo in unum Deum (Hiszek az egyetlen Istenben)

Január 26-i rejtvényünk megfejtése: Hogy helyemen majd becsület marad,/ Hogy a hazáért sokat tehetek. 

Publilius Syrus aforizmáját 
idézzük a rejtvény  

fősoraiban: 
 

„Ha jó sorsodban …”
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Sportul mureșean ieri și astăzi – A marosvásárhelyi 
sport. Múlt és jelen címmel immár 19. kötetét mutatta 
be Aurel Raţiu marosvásárhelyi újságíró. A kétnyelvű 
(románul és magyarul is olvasható) könyv 2022-ben je-
lent meg az Apostrof Nyomda kiadásában. 

Raţiu több korábbi kiadványában írt a helyi sportélet-
ről, ami jelzi, hogy nagyon érdekli és foglalkoztatja a 
város sporttörténelme, ezért kutatja azt. 

Legutóbbi művében Aurel Raţiu bemutatja a Maros 
megyei sport és 42 sportág történetét – amelyeket Maros 
megyében az évtizedek során űztek –, mindezeket fehér-
fekete és színes fotókkal is kiegészíti. 

Ahhoz, hogy megszülessen ez az alkotás is, szerzője 
hosszú időt töltött a helyi könyvtár olvasótermében. A 
kötet egyaránt szól szakemberekhez és a sport kedvelő-
ihez, akik megtudhatják a többi között, hogy mikor és 
hol alakultak meg az első sportklubok a megyeszékhe-
lyen, átfogó képet ad a különböző sportágakról, bemu-
tatja a játékosokat, edzőket, vezetőket, játékve- 
zetőket. 

,,Miért jelentettük meg kétnyelvű kiadásban, románul 
és magyarul is a könyvet? 
A válasz egyszerű: azért, 
hogy a magyarul beszélők 
számára is elérhetővé vál-
janak a műben foglalt in-
formációk. Így könnyeb- 
ben megismerhetik a ma-
rosvásárhelyi sport törté-
netét, a sok-sok dátumot és 
nevet, a sportolók, edzők, 
menedzserek és sportorvo-
sok múltját és jelenét...” – 
írta Aurel Rațiu a könyv 
utószavában. 

A könyvet január 18-án 
mutatták be a Maros Me-
gyei Könyvtárban, a köte-
tet az intézmény igazga- 
tója, Monica Avram, Vlad 
Amariei és Szucher Ervin 
újságíró, valamint Valentin 
Marica író, költő és publi-
cista méltatta.

A korábban az olasz sztárcsapatot, a Ju-
ventust is megjárt Nikolai Baden Frederiksen 
aláírt a Ferencváros labdarúgócsapatához, 
adta hírül a klub honlapja. 

Azt írták: január 31-én, kedden hivatalossá 
vált, hogy megszerezték a holland élvonal-
beli Vitesse dán utánpótlás-válogatott táma-
dóját, vagyis Mats Knoester után ismét az 
Eredivisie-ből érkezett játékos a klubhoz. 

Nikolai Baden Frederiksen 2000. május 
18-án született a dániai Odense városában. A 
22 éves támadó 2018 nyarán a Juventus U19-
es csapatához került, nem sokkal később 
pedig már az olasz sztárcsapat második csa-
patának tagja volt, ahol 15 meccsen négy gólt 
szerzett.  

2020 januárjában a torinóiak kölcsönadták 
a fiatal csatárt a holland Fortuna Sittardnak, 
majd szintén kölcsönben az osztrák WSG 
Tirol következett, ahol 32 találkozón 18 gólt 
és négy gólpasszt ért el, amivel az osztrák 
Bundesliga góllövőlistáján a második helyen 

végzett, olyan nagy neveket megelőzve, mint 
a ma már a Borussia Dortmundot erősítő 
Karim Adeyemi vagy az angol Leicester 
Cityben játszó Patson Daka. 

A remek osztrák szezon után 2021 júliusá-
ban a Juventus eladta Frederiksent a holland 
élvonalbeli Vitesse-nek. Első németalföldi 
szezonjában minden meccset figyelembe 
véve 44 találkozón 11-szer volt eredményes, 
valamint volt három előkészítése is, míg a je-
lenleg is futó évadban két gólt szerzett.  

A középcsatár hazája utánpótlás-váloga-
tottjait is végigjárta az U16-tól egészen az 
U21-ig. Összesen 34-szer viselte a dán nem-
zeti mezt, és 11-szer talált az ellenfelek ka-
pujába.  

A 2021-es magyar-szlovén rendezésű 
U21-es Európa-bajnokságon csapatával meg-
nyerte a csoportját a franciák, az oroszok és 
az izlandiak előtt, míg a negyeddöntőben 
csak büntetőkkel maradt alul a későbbi győz-
tes németek ellen.

Újabb kötet a Maros  
megyei sport történetéről 

Előreláthatólag két hétig nem léphet pályára a ciprusi labdarúgó-baj-
nokságban éllovas AEK Larnaca magyar támadója, Gyurcsó Ádám. 

A 20-szoros válogatott futballista az M1 televíziónak elmondta, 
szombaton a második helyen álló APOEL elleni bajnoki rangadót csak 
egy kisebb sérüléssel „összedrótozva” tudta vállalni, de végül elővi-
gyázatosságból már a félidő előtt lecserélték. Gyurcsónak egy izom-
húzódás miatt most pihennie kell. 

„Egyre jobban játékba lendültem, így most a legrosszabbkor jön ez 
a kényszerpihenő” – nyilatkozta. A 31 esztendős támadó abban bízik, 
hogy a Dnyipro elleni mérkőzés előtt – a ciprusi együttes február 16-
án az Európa-konferencialigában fogadja ukrán ellenfelét párharcuk 
első felvonásán – vissza tud térni, és a nemzetközi kupameccs előtt 
„percek” lesznek a lábában. 

Gyurcsó szerződését még decemberben 2025-ig meghosszabbította 
a klub, mint elmondta, ez nem is volt kérdés, hiszen nagyon jól érzi 
magát a csapatnál, pályafutása során „ez a második legjobb öltöző”, 
amelyben megfordult. 

A magyar légiós kijelentette, az együttes legfőbb célja, hogy a klub 
történetében első alkalommal bajnoki címet ünnepeljen. 

Ebben egy honfitársa is segítségére lehet, a 43-szoros válogatott Ni-
kolics Nemanja szerződtetését vasárnap jelentette be a klub (olv. kere-
tes hírünket). 

„Régóta ismerjük, és jól megértjük egymást a pályán, valamint azon 
kívül is. Tisztában vagyok vele, mit képvisel és mit tud adni egy csa-
patnak, hiába harmincöt esztendős már. Az ő kvalitása és rutinja döntő 
jelentőségű lehet kiélezett helyzetekben, nem véletlenül lesz valaki 
többszörös gólkirály” – fogalmazott Gyurcsó, aki Székesfehérváron 
már csapattársa volt a csatárnak.

Két hétig nem futballozhat  
Gyurcsó Ádám 
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* Spanyol La Liga, 19. forduló: Osasuna – Atlético 
Madrid 0-1, Celta Vigo – Athletic Bilbao, 1-0, Cádiz – 
Mallorca 2-0, Getafe – Betis 0-1, Girona – FC Barce-
lona 0-1, Sevilla – Elche 3-0, Villarreal – Rayo Valle-
cano 0-1, Real Madrid – Real Sociedad 0-0, Valladolid 
– Valencia 1-0, Almería – Espanyol 3-1. Az élcsoport: 
1. FC Barcelona 47 pont/18 mérkőzés, 2. Real Madrid 
42/18, 3. Real Sociedad 39/19. 

* Olasz Serie A, 20. forduló: AC Milan – Sassuolo 
2-5, Atalanta – Sampdoria 2-0, Bologna – Spezia 2-0, 
Empoli – Torino 2-2, Juventus – Monza 0-2, Lazio – 
Fiorentina 1-1, Napoli – AS Roma 2-1, Udinese – Hel-
las Verona 1-1, Cremonese – Inter 1-2, Lecce – Saler-
nitana 1-2. Az élcsoport: 1. Napoli 53 pont, 2. Inter 40, 
3. Lazio 38 (36-16), 4. Atalanta 38 (39-23), 5. AC 
Milan 38 (37-29). 

* Német Bundesliga, 17. forduló: Bayer Leverkusen 
– Bochum 2-0, Freiburg – Eintracht Frankfurt 1-1, 

Mainz – Borussia Dortmund 1-2, Augsburg – Mön-
chengladbach 1-0, Werder Bréma – Union Berlin 1-2; 
18. forduló: Bayern München – Eintracht Frankfurt 1-
1, Bayer Leverkusen – Borussia Dortmund 0-2, Hertha 
BSC – Union Berlin 0-2, Schalke 04 – 1. FC Köln 0-0, 
Hoffenheim – Mönchengladbach 1-4, Werder Bréma – 
Wolfsburg 2-1, Mainz – Bochum 5-2, Freiburg – Augs-
burg 3-1, RB Lipcse – VfB Stuttgart 2-1. Az élcsoport: 
1. Bayern München 37 pont, 2. Union Berlin 36, 3. RB 
Lipcse 35. 

* Francia Ligue 1, 20. forduló: Ajaccio – Lyon 0-2, 
Auxerre – Montpellier HSC 0-2, Clermont – Nantes 0-
0, Troyes – Lens 1-1, Lorient – Stade Rennes 2-1, Nice 
– Lille 1-0, Olympique Marseille – AS Monaco 1-1, 
Paris St. Germain – Reims 1-1, Strasbourg – Toulouse 
1-2, Brest – Angers 4-0. Az élcsoport: 1. Paris St.  
Germain 48 pont, 2. Lens 45, 3. Olympique Marse- 
ille 43.

Európai focikörkép 

Czimbalmos Ferenc Attila

Két magyar az AEK Larnacában 
Az AEK Larnaca csapatában folytatja labdarúgó-pályafutását Ni-

kolics Nemanja. A 43-szoros magyar válogatott csatár az idény vé-
géig szóló szerződést kötött a ciprusi bajnokságban éllovas klubbal, 
amelynek Gyurcsó Ádám is a játékosa. A megállapodásról a hon-
lapján számolt be a Larnaca. 

„Ez egy jó lehetőség, főleg azok után, hogy az előző fél évem 
nem jól sikerült – mondta a játékos az M1 televíziónak. – Egy olyan 
csapathoz jöttem, amely jó focit játszik, jó passzban van, az Európa-
konferencialigában is ott van. Megpróbálok jó játékkal, gólokkal én 
is hozzátenni ahhoz, hogy a csapat elérje a célját, megnyerje a baj-
nokságot.” 

Hozzátette: ez az egy konkrét ajánlata volt, Magyarországról 
pedig egy csapat érdeklődött, de ajánlat nem érkezett. Mint mondta, 
szeretné minél hamarabb megismerni a társait, az edzőt, a gárda stí-
lusát, és biztos abban, hogy Gyurcsó Ádám segít majd neki a beil-
leszkedésben és a pályán is. Rajta kívül a csapatkapitánnyal is együtt 
játszott korábban a Legia Varsóban, és van néhány szerb labdarúgó 
is a keretben, akikkel könnyen megérteti majd magát, de az első be-
nyomása alapján mindenki nagyon segítőkész a klubnál. 

A 35 éves Nikolics tavaly nyáron a török másodosztályban újonc 
Pendiksporhoz került, majd decemberben szerződést bontott.

Szalai Attila bajnokságot akar nyerni a Fenerbahcéval 
Szalai Attila egyelőre nem távozik a Fenerbahcétól, célja bajnok-

ságot nyerni a klubjával – erről a magyar válogatott labdarúgó édes-
apja nyilatkozott az M1 televízióban. Idősebb Szalai Attila 
megerősítette, amit a sajtó az elmúlt hetekben írt fiáról, hogy ti. szá-
mos klub érdeklődött a leigazolása lehetőségéről, és többen tárgyal-
tak is török klubja elnökével, de a váltás télen nem lett volna 
szerencsés. 

„Ati szeretne bajnokságot nyerni a Fenerrel. Télen pedig szerin-
tem sem szerencsés váltani. Majd meglátjuk, mit hoz a nyár, de sze-
rintem nagyon jó helyen van és nagyon szépen fejlődik” – mondta 
a 31-szeres válogatott belső védő édesapja, hangsúlyozva, hogy fia 
most is topcsapatban van, ugyanakkor az elmúlt években mindegyik 
kiemelt bajnokságból volt megkeresése. 

Szalai Attila két éve, 2021 januárjában szerződött a Fenerbahcé-
hoz, amelynek azóta is alapembere.

Fotó: FTC

Fiatal dán támadót igazolt a Ferencváros 



A Transparency International 
(korrupcióérzékelési index – 
Corruption Perceptions In- 
dex, CPI) legújabb felmérése 
szerint Magyarország az Eu-
rópai Unió legkorruptabb or-
szága.  

A nemzetközi szervezet 180 or-
szágot és területet rangsorol egy  
0-tól 100-ig terjedő korrupciós ská-
lán. A korrupcióérzékelési indexet 
13 különböző felmérés segítségével 
számolják ki évről évre, a kutatásba 
szakértőket és üzletembereket is be-
vonnak, hogy minél pontosabb 
képet kaphassanak arról, hogy az 
adott országban milyen mértékben 
van jelen a korrupció az állami in-
tézményi rendszerben, a közszférá-
ban, a gazdaságban és a társa- 
dalomban. 

Magyarország 2021-ben 43 pon-
tot ért el, 2022-ben 42-t. Ezzel a vi-
lágranglista 77. helyén áll másik hét 
ország, Burkina Faso, Kuvait, a Sa-
lamon-szigetek, Kelet-Timor, Trini-
dad és Tobago, valamint Vietnám 
mellett. 
Románia 45 pontot ért el 

Ezzel a pontszámmal megőrizte 
„dobogós” helyét az EU legkorrup-
tabb országainak rangsorában. Az 
unió általános pontszáma 64. A TI 
szerint az utóbbi évtizedben Romá-
nia nem ért el jelentősebb előrelé-
pést. 

A Transparency International 
2022-es korrupciós észlelési indexe 
szerint Magyarország, Bulgária és 
Románia foglalja el az első három 
helyet a tagországok között, 42 és 
46 közötti pontszámmal. 

Globálisan Románia a 63., ele-
nyésző változással a 2021-es ada-
tokhoz képest, amikor 46 pontot ért 
el, mindössze egy ponttal többet, 
mint 2022-ben. Az elmúlt 10 évben 
43 és 48 pont között ingadozott. 
A skandináv országok  
a legkevésbé korruptak  
az EU-ban 

Magyarország, Bulgária és Ro-
mánia nagyon távol van a legke-
vésbé korruptnak tartott uniós 
országok közül az első háromtól. 

A Transparency International ta-
nulmánya szerint az Európai Unió 
első három legkevésbé korrupt lis-
táját a 90 pontot elérő Dánia vezeti, 
majd Finnország (87 pont) és Svéd-
ország (83 pont) következik. 

Finnország holtversenyben Új-
Zélanddal az elsők között van „erős 
demokratikus intézményei és az 
emberi jogok tiszteletben tartása 
révén”, míg a rangsor végén álló 
Szíria és Dél-Szudán 13, Szomália 
pedig 13, illetve 12 ponttal amiatt, 
hogy „elhúzódó konfliktusokba ke-
veredik” – áll a TI felmérésben.  

Luxemburg, Nagy-Britannia és 
Ausztria pontszáma jelentősen 
csökkent 2017 óta, míg Írország az 
egyetlen uniós tagállam, amelynek 
pontszáma javult. 

Románia még mindig „dobogón” 
A TI szerint Magyarország  

az EU legkorruptabb országa Winkler Gyula, az RMDSZ európai parlamenti 
képviselője és a MIÉRT újra meghirdeti közös gya-
kornoki programját. Akárcsak az előző években, 
2023-ban is hat fiatalnak lesz lehetősége hat hetet 
Brüsszelben tölteni, betekintést nyerni az európai tör-
vényhozási munkába. A jelentkezéseket február 1-től 
március 1-ig fogadják az office@miert.ro e-mail-
címen. 

„Az idei a készségek európai éve, amely nemcsak 
egybecseng a tavalyi ifjúsági tematikus évvel, hanem 
– ahogy a CULT bizottságban is javasoltuk – számos, 
fiatalokat megszólító kezdeményezést visz tovább. 
Már csak ilyen tekintetben is izgalmas ebben az évben 
Brüsszelben gyakornokoskodni. Meggyőződésem, 
hogy a gyakornokság jó kiindulási pontot jelenthet 
egy fiatalnak, olyan kapcsolati tőkét, szakmai tapasz-
talatot és nem utolsósorban személyes élményeket, 
amiből a későbbiekben is építkezni lehet. Gyakornoki 
programunknak köszönhetően az évek során nagyon 
sok kiválóan felkészült és tehetséges erdélyi fiatalt is-
merhettem meg, akik azóta is hallatnak magukról, az 
itt elsajátított készségeknek, ismereteknek hasznát ve-
szik, sőt vannak közöttük szép számban olyanok, akik 
közösségünket is érintő, fontos európai témákkal fog-
lalkoznak. Várjuk idén is a jelentkezőket” – hangsú-
lyozta Winkler Gyula EP-képviselő. 

„Az elmúlt években Winkler Gyula RMDSZ-es eu-
rópai parlamenti képviselővel olyan együttműködést 
alakítottunk ki, aminek köszönhetően több erdélyi fi-
atal kap lehetőséget, egyrészt, hogy belátást nyerjen 
az Európai Parlament működésébe, más-
részt, hogy kipróbálja magát egy európai 
intézményben. Az együttműködés kölcsö-
nös: elsősorban az a célja, hogy a fiatalok 
új dolgokat tanuljanak, ismerjenek meg, 
másrészt, hogy beleássák magukat olyan 
témákba, amelyek mind az RMDSZ-nek, 
mind a MIÉRT-nek, tulajdonképpen az er-
délyi magyaroknak fontosak. Ezeket a té-
mákat kidolgozva, utánajárva, európai 
rálátást nyújtva segíthetik majd közösségi 
ügyeinket” – fogalmazott Oltean Csongor, 
a MIÉRT elnöke. 

„Ez a gyakornoki program minden am-

biciózus fiatal számára egy első, de annál fontosabb 
lépést jelenthet a szakmai pályán. Remélem, hogy 
sokan fognak élni a lehetőséggel, hisz a gyakornoki 
programok legjobb része, hogy ismereteket szerezhe-
tünk, kipróbálhatjuk magunkat különböző területe-
ken, és akár hibázhatunk is. A lényeg, hogy a 
folyamat végére a gyakornok gyarapodjon tudásban, 
tapasztalatban, és máris lépéselőnyben lesz a társai-
hoz képest. Winkler Gyula EP-képviselő és a MIÉRT 
közös programja most ezt kínálja: lépéselőnyt egy 
kompetitív közegben” – mutatott rá Szilágyi Dóra, az 
RMDSZ ifjúságért felelős ügyvezető alelnöke.  

Olyan egyetemisták jelentkezését várják, akiknek 
van már legalább egy lezárt egyetemi évük, ismernek 
a magyaron kívül legalább egy, az EU-ban hivatalos 
nyelvet, alapszintű számítógépes ismeretekkel rendel-
keznek, van tapasztalatuk az önkéntesség terén, és 
nincsenek más munkaadóval szerződéses viszonyban. 
A jelentkezőknek az önéletrajz és motivációs levél 
mellett egy ajánlást is csatolniuk kell a MIÉRT egyik 
tagszervezetétől, valamint egy saját megfogalmazású 
YEPP-határozattervezetet, mely a pályázó számára 
fontos témáról szól. 

Az eredményeket 2023. március 17-én a Magyar 
Ifjúsági Értekezlet és Winkler Gyula EP-képviselő 
Facebook-oldalán és honlapján teszik közzé. A prog-
ramban részt vevőknek a gyakornoki periódus végén 
kötelező módon kreatív beszámolóban kell bemutat-
niuk az Európai Parlamentben eltöltött időszakot. 

Winkler Gyula EP-képviselő sajtóirodája 

Irány az Európai Parlament! 
Gyakornokok jelentkezését várjuk 

A romániai magyar könnyűzene 
talán legismertebb és legsikeresebb 
képviselője Tamás Gábor. Énekesi 
pályája mintegy hatvan évvel ko-
rábban opera- és klasszikus zenével 
indult, a zeneakadémia elvégzése 
után tért át a könnyűzenére. A lehe-
tőségekkel élve, részt vett minden 
fesztiválon, s ezeket rendre meg is 
nyerte. Majd jöttek a rádió, televí-
zió toplistái, amelyeken első volt, 
valahányszor bekerült egy-egy dal-
lal. Ez fantasztikus népszerűséget 
hozott számára, amit aztán A Dó-
náth úti orgonák című dal tetőzött. 
Azóta, a világ bármely részén tur-
nézott vagy koncertezett, többnyire 
telt ház fogadta, ami egy előadónak 
maga a boldogság, a büszkeség.  

De mi a népszerűség titka?  
Tamás Gábor számára sokat je-

lentett A Dónáth úti orgonák című 
dal, amely meghatározta a pályáját, 
hiszen a 45-ös fordulatszámú kisle-
mezből másfél millió példányt 
adtak el, állítólag azóta is ez az 
Electrecord lemezgyár rekordja.  

A hetvenes évek derekán, amikor 
a Román Televízió magyar adásá-
nak zenei szerkesztőjeként dolgo-
zott, összetűzésbe került a kommu- 
nista rendszerrel, letiltották a szín-
padról, így Svédországba disszidált 
egy skandináviai turné alkalmával, 
ahol folytatódott a zenei pályája.  

Tizennyolc évi távollét után, 
1994-ben tért vissza Erdélybe, és 
olyan fogadtatásban volt része, 
amire nem számított. Nem gondolta 
volna, hogy annyi év után telt házak 

várnak rá. Ennek a fogadtatásnak az 
eredménye volt, hogy új dalok, saját 
szerzemények születtek: Ó, Erdély, 
szép hazám; Gyere velem a Hargi-
tára; Kolozsvárott jártam én stb., hi-
szen csak eufórikus állapotban 
lehetett ezeket megkomponálni. E 
dalok nem biztos, hogy megszület-
tek volna, ha itthon marad. Azóta 
kétévente megjelentet egy lemezt, 
és turnézik Erdélyben.  
Tervek és sikerek a szerencse 
jegyében 

 Szerencse is kellett ahhoz,hogy 
a tehetséges fiatalból sikeres elő-
adóművész legyen. Kegyes volt 
hozzá a sors, csodálatos emberek 
voltak a tanítói, tanárai, ragyogó ze-
nészek társaságában nevelkedett, 
majd később velük lépett fel, és ő 
választhatta meg a kísérőzenekar 
tagjait. Emellett az Ikrek csillagje-
gyében született előadót mindig a 
tervek éltették, és ahogy az egyik 
tervét megvalósította, hozzá is kez-
dett a következőhöz.  

A barátok is mindig fontos szere-
pet töltöttek be Tamás Gábor éle- 
tében, hiszen olyanokkal vette 
magát körül, akikkel megoszthatta 
a sikereit és örömeit.  

A nyolcvanas évek elején karita-
tív tevékenységbe kezdett, miután 
anyagilag megengedhette magának 
a jótékonykodást: a leszakadt terü-
leteken a kisebbségi intézmények 
fennmaradását támogatja, évente 
úgy tervezi a turnéit, hogy négy-öt 
koncert bevételét jótékony célra 
fordítja.  
Misszionárius, aki boldoggá 
teszi az embereket 

Néhány éve sikeres, Szucher 
Ervin által írt és szerkesztett élet-
rajzi könyvet adott ki Csak a szí-

vünkben nem száll az idő címmel, 
amellyel 109 erdélyi települést ke-
restek fel közönségtalálkozó, 
könyvbemutató esték alkalmával. 
Sok helyre hívják, és szívesen fo-
gadja el a meghívást, főként oda, 
ahol már fogytán a magyarság. Az 
életrajzi könyve előre eltervezett 
500 példánya már az 5000.-nél tart, 
ez is bizonyítja népszerűségét.  

Sokszor hangoztatta, hogy ami-
kor kiáll a színpadra, és énekelni 

kezd, érzi a pozitív energiát, amit a 
közönségtől kap, ami csodálatos 
érzés, hiszen erőt és értelmet ad a 
folytatáshoz.  

Az utóbbi évek sikeres koncert-
turnéi hatására úgy érzi magát,  
mint a misszionárius, akinek a fel-
adata az, hogy boldog és kelle- 
mes perceket szerezzen az ember-
eknek. New Yorktól Stockholmig, 
Ausztráliától Erdélyig hirdeti a zene 
erejét. 

A fél évszázados népszerűség titka 

Mózes Edith 
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Czimbalmos Ferenc Attila 

Tamás Gábor dedikál egyik korábbi marosvásárhelyi koncertje után  
Fotó: Czimbalmos Ferenc Attila



MINDENFÉLE 

TARGONCÁSMUNKA érdekel Ma-
rosvásárhely területén. Tel. 0741-790-
389. (18561-I) 

VÁLLALUNK garázsjavítást, szigete-
lést, tetőfedést Lindab lemezzel, bár-
milyen javítást, benti munkát, festést, 
glettelést. Hívjanak bizalommal, bár-
miben rendelkezésükre állunk! Tel. 
0767-837-782. (18331) 

SZAKEMBER vállal bármilyen épít-
kezési munkát, javítást. Anyagot biz-
tosítunk. Tel. 0766-874-452. (18346) 

VÁLLALUNK tetőjavítást, cserépfor-
gatást, vaskapuhegesztést és bármi-
lyen építkezési munkát (saját 
anyagból is). Nyugdíjasoknak 18% 
kedvezmény. Tel. 0766-874-199, Ma-
rius. (18345) 

KIADÓ orvosi rendelő a Gheorghe 
Marinescu utcában, a 43/1. szám 
alatt. Tel. 0722-385-315. (18595-I) 

MEGEMLÉKEZÉS 

„Csak az idő múlik, feledni 
nem lehet, szívünk őrzi szép 
emlékedet.” 
Szomorú szívvel emlékezünk 
és emlékeztetünk február 2-án  
id. KLÓSZ BÁLINT ny. tanárra 
halálának 3. évfordulóján. 
Akik ismerték és tisztelték, 
gondoljanak rá kegyelettel. 
Örök álmát őrizze béke és 
nyugalom. 
Szerettei. (18603-I) 

Szomorú szívvel és sok 
szeretettel emlékezünk 
február 2-án a drága jó 
feleségemre, FÁBIÁN 
KLÁRÁRA szül. Bartha 
halálának első évfordulóján.  
Nem múló az emlékezet,  
felejteni nem lehet.  
Drága feleségem, míg élek,  
szívemben őrzöm emlékedet.  
Emlékét őrzi férje, Károly, fia, 
menye, unokája, Nicole és 
keresztfia, Tamás. (p.-I) 

ELHALÁLOZÁS 

 
A búcsúszó, mit nem mondtál ki, 
elmaradt. Elmentél, de szívünk-
ben mindörökké velünk maradsz. 
Megrendülve és mély fájdalom-
mal tudatjuk, hogy a családjának 
élő drága jó férj, gondos, szerető 
édesapa, nagyapa, dédapa, 
rokon, jó barát és szomszéd, 

id. TATÁR BÉLA 
életének 88. évében, hosszú, de 
türelemmel viselt betegség után 
január 29-én örök nyugalomra 
tért. 
Temetése február 2-án, csütörtö-
kön 12 órakor lesz a református 
temetőben. 
Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes! 

A gyászoló család. (18575-I) 
 
 
 
„Nem hal meg az, ki mások szí-
vében él, csak az hal meg, kit el-
felejtenek.”   
Mély fájdalommal, de Isten aka-
ratában megnyugodva tudatjuk, 
hogy  

SOMORAI ROZÁLIA  
(BÁLINT)  

hosszas, türelemmel viselt be-
tegség után, életének 74. évében 
2023. január 31-én visszaadta lel-
két Teremtőjének.  
Búcsúzunk tőle: férje, lánya, 
veje, unokái, dédunokái, közeli 
és távoli rokonai, barátai, isme-
rősei, szomszédai.  
Végső búcsút február 3-án 13 
órakor veszünk tőle a maroske-
resztúri temetőben. 
Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes! (-I) 
 

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS 

Őszinte részvétünket és 
együttérzésünket fejezzük ki 
Tatár Bélának és Beátának a 
szeretett ÉDESAPA és NAGY-
TATA elvesztése miatt érzett 
mély fájdalmukban. A Maros 
megyei MADISZ. (18604-I)

A romániai oktatási rendszer 350 ezer alkal-
mazottja számára követelt béremelést 
három országos szakszervezeti szövetség 
több száz képviselője szerdán Bukarestben. 

    Az érdekképviseletek küldöttei jelképes „sztrájk-
őrségbe” álltak a kormány székháza elé, és a tényle-
ges munkabeszüntetést is kilátásba helyezték, 
amennyiben a döntéshozók nem hajlandók az oktatási 
rendszer társadalmi jelentőségéhez méltó bérezésért 
konkrét lépéseket tenni. 

    „Az alacsony fizetések miatt nagyon kevés fiatal 
választja a pedagógusi hivatást, az idősebb korosztály 
pedig, amint lehet, nyugdíjba vonul. Az utóbbi évek-
ben ahelyett, hogy csökkent volna, egyre csak növek-
szik a rendszerben a szakképzetlen pedagógusok 
száma” – ecsetelte a kialakult helyzetet az egyik pe-
dagógus-szakszervezet közleménye. 

    Az ország valamennyi megyéjéből összesereglett 
több száz szakszervezeti képviselő azt is sérelmezte, 

hogy az iskolai kisegítő személyzet alapbére idén sem 
érte el a közalkalmazotti bértörvényben tavalyra elő-
irányzott bérszintet, és még mindig nem haladja meg 
az 1800-2300 lejt, ami az évi 16 százalékot megha-
ladó infláció közepette tovább növelte elszegényedé-
sük mértékét. 

    A tüntetők „Ha minőséget akartok az oktatásban, 
adjatok minőségi béreket!”, „Az ország jövője az osz-
tálytermekben van”, „A túlórapénzek kifizetését kö-
veteljük!” feliratú molinókat emeltek a magasba, és a 
közalkalmazotti bértörvény által előírt, de rendre el-
napolt béremelések folyósítását sürgető rigmusokat 
skandáltak. 

    Romániában a közalkalmazotti bérek 56 száza-
lékos lépcsőzetes emeléséről hozott törvényt 2017-
ben az akkori szociáldemokrata kormánytöbbség. Az 
ebben előirányzott béremelésekre aztán mégsem volt 
költségvetési fedezet, ám nem a törvényt módosítot-
ták, hanem az alkalmazását halasztották el. (MTI) 

Béremelésért tüntettek a tanügyi szakszervezetek  

A bejelentést Cseke Attila RMDSZ-es fejlesztési 
miniszter tette azt követően, hogy a szaktárca jóvá-
hagyta a két beruházáshoz szükséges több mint 18 
millió lejes finanszírozást. Hangsúlyozta: „a magyar 
közösségnek megéri, hogy a szövetség kormányon 
van. Ha mi nem vagyunk ott, a mi közösségünk gond-
jai, problémái mások számára nem lennének fontosak. 
Ha mi nem lennénk ott, Erdély számtalan kisebb és 
nagyobb régiója fejlesztések nélkül maradna.” 

A nagyernyei kulturális központban kiállítótermek 
és könyvtár lesz, az épület udvarán pedig nyári elő-
adásokhoz, közösségi események szervezéséhez al-
kalmas fedett kültéri helyszínt rendeznek be. Az új 
kulturális központ éjszakai megvilágításához szüksé-

ges energiát napelemekkel állítják elő, kímélve ezzel 
a környezetet, csökkentve a fenntartási költségeket, 
mutatott rá a miniszter. Bihar megyében Vedresáb-
rányból Monospetribe költözött a községközpont, 
most pedig új székhelyet építenek a polgármesteri hi-
vatalnak. 

Az új épületben az anyakönyvi hivatal, az adóhi-
vatal, a mezőgazdasági nyilvántartó fog működni, az 
épületet felszerelik és berendezik azért, hogy az ön-
kormányzat a legjobb szolgáltatásokat biztosítsa, kor-
szerű körülmények között, mindenki számára. Az 
építkezésre a közbeszerzési folyamat lezárta után ke-
rülhet sor, a kivitelezési határidő másfél év. (RMDSZ-
tájékoztató)

Nagyernyében új kulturális központ,  
Monospetriben új községháza létesül 

Legkevesebb ötmillió elektronikus személya-
zonosító igazolvány kibocsátását az országos 
helyreállítási terv (PNRR) alapján lehívott 
uniós forrásokból finanszírozzák – számolt 
be keddi sajtótájékoztatóján a belügyminisz-
térium lakosság-nyilvántartási főigazgatósá-
gának vezetője, Cătălin Giulescu.  

Tájékoztatása szerint a jogszabály egyebek mellett 
előírja a belügyminisztérium főigazgatósága által ke-
zelt személyi nyilvántartási információs rendszer és 
az anyakönyvi okmányokat kibocsátó integrált infor-
mációs rendszer összekapcsolását. Ezeket a későbbi-
ekben összekapcsolják más információs 
rendszerekkel is, mentesítve a polgárokat bizonyos 
dokumentumok bemutatásának kötelezettsége alól – 
magyarázta. 

Így például idén nyártól, amikor elkezdik kiterjesz-
teni az egész országra az elektronikus személyazono-
sító igazolványok kibocsátását, az állampolgároknak 
nem kell többé bemutatniuk a házassági anyakönyvi 
kivonatot az igazolvány kérelmezésekor, mert a vo-
natkozó adatokat a belügyminisztérium átveszi az 
anyakönyvi okmányok kibocsátására szolgáló infor-
mációs rendszerből. További könnyítés, hogy ha az 
elektronikus igazolvány kérelmezője egy telekköny-
vezett ingatlan tulajdonosa, akkor a lakcímét Orszá-

gos Kataszteri és Ingatlan-nyilvántartási Ügynökség 
(ANCPI) információs rendszeréből veszik át – sorolta 
Cătălin Giulescu. 

Beszámolója szerint a szülőknek lehetőségük lesz 
arra, hogy személyazonosító igazolványt igényeljenek 
a 14 évesnél fiatalabb gyermekeik számára, akik így 
szabadabban mozoghatnak majd az Európai Unió te-
rületén. 

Elmondta azt is, hogy legtöbb hat hónapon belül 
már nem lesz szükség kézzel írott kérvény benyújtá-
sára a személyazonosító igazolvány igénylésekor. Az 
állampolgároknak csak a fényképfelvételhez és ese-
tenként a két ujjlenyomat felvételéhez kell majd sze-
mélyesen jelentkezniük a lakosság-nyilvántartó 
hivatalban. Ugyanakkor lakcímváltozás esetén elekt-
ronikus úton is lehet majd igényelni az új igazol- 
ványt. 

Giulescu hangsúlyozta, hogy az állampolgároknak 
továbbra is lehetőségük lesz választani az elektroni-
kus személyazonosító igazolvány és az egyszerű sze-
mélyazonosító igazolvány között, érdekeiktől vagy 
meggyőződésüktől függően. Megjegyezte ugyanak-
kor, hogy ajánlott az elektronikus személyazonosító 
igazolvány választása, mert csak ezzel lehet igénybe 
venni az elektronikus kormányzati szolgáltatásokat. 
(Agerpres)

Ötmillió elektronikus személyazonosító  
igazolvány a PNRR-ből 

Szerdától egy kísérleti program részeként 
online is igényelhető az erkölcsi bizonyítvány 
a ghiseul.ro és a hub.mai.gov.ro platformon 
– emlékeztet a kutatásért, innovációért és 
digitalizációért felelős minisztérium. 

A minisztérium adatai szerint évente átlagban közel 
2 millió román állampolgár fordul a rendőrséghez er-
kölcsi bizonyítványért. „Számukra jelentős könnyítés, 
hogy a dokumentumot most már néhány kattintással 
megszerezhetik” – idézte a közlemény Sebastian Bur-
duja tárcavezetőt. 

A közlemény idézte Lucian Bode belügyminisztert 
is, aki szerint a kísérleti program jelentősen egysze-
rűsíti a belügyminisztérium és a polgárok közötti kap-
csolatot. 

A kísérleti programot július végéig kiterjesztik a 
jogi személyekre is. 

Az elektronikus erkölcsi bizonyítvány igénylésé-
nek két módozata van: 

* A www.ghiseul.ro weboldalon keresztül azoknak, 
akik regisztráltak vagy regisztrálni kívánnak ezen a 
platformon. A bizonyítvány igényléséhez a személya-
zonosság elektronikus igazolására van szükség, ami 
egy romániai bankok által kibocsátott, 3D Secure azo-

nosítással ellátott bankkártyával történik. Az igazolás 
után a hub.mai.gov.ro platformra irányítják át a fel-
használókat, ahol kitölthetik az online típuskérvényt. 

* A hub.mai.gov.ro weboldalon keresztül azoknak, 
akik nem regisztráltak a ghiseul.ro platformon, vagy 
nem rendelkeznek romániai bankok által kibocsátott 
bankkártyával. A bizonyítvány igénylőinek ki kell töl-
teniük egy online űrlapot, de a személyazonosságuk 
igazolásához személyesen jelentkezniük kell egy 
rendőrségi ügyfélszolgálati ablaknál. 

A személyazonosság igazolása egyelőre csak az er-
kölcsi igazolványokat kiállító rendőrségeken lehetsé-
ges, de a későbbiekben ezt kiterjesztik valamennyi 
ügyfélszolgálatot nyújtó belügyminisztériumi intéz-
ményre.  

A hub.mai.gov.ro platformon történő sikeres re-
gisztráció után az erkölcsi bizonyítvány igénylői a 
Szolgáltatások menüpontra kattintanak, kiválasztják 
a legördülősávról az igénylés célját, és elküldik az 
anyakönyvi adatokkal előre kitöltött kérelmet.  

A rendszer automatikusan kiállítja az elektronikus 
aláírással ellátott erkölcsi bizonyítványt, amely a ki-
állítás napjától számított 6 hónapig érvényes. (Agerp-
res) 

Online is igényelhető az erkölcsi bizonyítvány 

A hirdetési rovatban megjelent  
közlemények, reklámok tartalmáért  

a hirdetésfeladó vállalja  
a felelősséget!

 
Február 2-a életünk legszomorúbb 
napja. 
Ezen a napon 25 éve búcsú nélkül 
itthagyott drága gyermekünk, 

BAKK JÓZSEF LORÁND. 
Nyugodjál békében, drága lélek! 

Szülei és testvére, Andrea  
a családjával. (sz.-I)
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 TÁJÉKOZTATÓ 
Tisztelt páciensek, tájékoztatjuk Önöket, hogy Marosvásár- 

helyen, a Tulipán utca 25. szám alatt működő MCA Health Care 
orvosi laboratórium rendelkezik a Maros megyei egészségbizto-
sítási pénztári alapból származó összeggel  februárra ártámoga-
tott (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 között. 

• 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 
 
• Fogorvosi rendelő - 0265/230-575 
• 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 - 0800-500-929 
  - 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.

FONTOS  TELEFONSZÁMOK 
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A Maros Művészegyüttes előadása:  
február 15-én 19 órai kezdettel! 

Helyek foglalhatók a 0757-059 594-es telefonszámon. 


