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Újabb 15 elektromos buszra
kötöttek szerződést

Jövőtől minőségi ugrás a marosvásárhelyi tömegszállításban

Egy szakemberre
több száz tanuló
jut

Az utóbbi években jelentősen megnőtt
a beszédhibás gyerekek száma, miközben az oktatási rendszer nem biztosít megfelelő számú szakembert,
akik eleget tudnának tenni az egyre
növekvő igényeknek. Egy logopédusra
több mint félezer gyermek jut, így
szinte lehetetlen a szakembereknek
elegendő időt fordítani az egyes problémás esetekre. Vidéken még roszszabb a helyzet, az ott élő gyerekek
gyakran nem férnek hozzá a beszédhibákat kijavító szolgáltatáshoz.

____________5.
Nyolc nő, nyolc
megrázó történet
Marosvásárhely polgármestere, Soós Zoltán, illetve a fejlesztési, közigazgatási és közmunkálatokért felelős minisztérium
által kiírt közbeszerzésen nyertesnek nyilvánított BMC
TRUCK & BUS vállalat képviselői december 15-én írták alá
azt a szerződést, amelynek értelmében 15 új elektromos autóbuszt hoznak Marosvásárhelyre, továbbá öt gyors és 15
lassú töltőállomás létesül.

Mezey Sarolta

Fotó: Nagy Tibor

A vásárlást a fejlesztési minisztérium finanszírozza a 2014–2020-as
időszakra szóló regionális operatív program keretében. A szerződés értéke 29,5 millió lej (héa nélkül), Marosvásárhely önrésze 2%, azaz 591
ezer lej. A buszok és töltőállomások beszállítási határideje 19 hónap. Ily
módon a töltőállomások 2022 novemberére, míg az első autóbusz 2022
decemberében érkezik. Az összes autóbuszt 2023 áprilisáig kell leszállítani.
(Folytatás a 4. oldalon)

Tévhiteket próbál lerombolni az
RMDSZ nőszervezete által november
25-e, a családon belüli erőszak elleni
harc világnapja apropóján készített
kisfilmsorozat, amelyben nyolc bántalmazott nő osztja meg rendkívül megrázó történetét, elmesélik, mit éltek át
agresszor párjuk mellett, illetve azt,
hogy miként sikerült kilépniük a kapcsolatból. Romániában minden 30.
másodpercben fizikailag bántalmaznak egy nőt, és a 2020-as statisztikai
adatok szerint 78 nő vesztette életét
családon belüli erőszak miatt.

____________6.

A „nagybefektetők”

Antalfi Imola

Viccesnek is tűnhetne, ha nem volna szomorú: gazdasági elemzők
szerint tavaly a külföldön élő román vendégmunkások voltak a „legnagyobb befektetők” Romániában a hazautalt pénzekkel. A Ziarul Financiar gazdasági napilap által közölt adatok szerint az általuk
hazautalt összeg az elmúlt tíz évben először haladta meg a Romániába
áramló külföldi közvetlen tőkeberuházások értékét. A külföldön dolgozó román állampolgárok számát 3,6 millióra becsülik, akik 3,422
milliárd eurót küldtek haza, ami az uniós tagállamok szintjén a legnagyobb összeg. A romániai vendégmunkások az olaszoknál, spanyoloknál és a lengyeleknél is több pénzt utaltak haza.
Pedig ez a fajta „befektetés” mintegy 7,1 százalékkal csökkent
2019-hez képest, amikor is 3,682 milliárd eurót küldtek haza. A helyzet
abból a szempontból ismétlődik, hogy 2011-ben a hazaküldött pénzek
szintén meghaladták külföldi közvetlen tőkeberuházások értékét.
A 2020-as év valós adatai pedig el is térhetnek a statisztikától, nagyobbak lehetnek, hiszen a készpénzben behozott összegeket az Eurostat adatai nem tartalmazzák. A külföldről érkező pénzek azonban
csökkenő tendenciát mutatnak, a tíz évvel ezelőtti trendhez képest ma
már sok külföldi munkavállaló nem óhajt visszatérni Romániába, ehelyett a befogadó országokban vásárol magának ingatlant. Akár az itthoni tulajdon értékesítése árán is. Ami nem csoda. Azon túl, hogy
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
8 órakor,
lenyugszik
16 óra 36 perckor.
Az év 350. napja,
hátravan 15 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma ETELKA és ALETTA,
holnap LÁZÁR és OLIMPIA
napja.
LÁZÁR: héber eredetű név,
görög és latin közvetítéssel érkezett hozzánk, jelentése: Isten
a segítőm.
OLIMPIA: görög eredetű, jelentése: égi, mennyei.

Havazás lehetséges
Hőmérséklet:
max.20C
min.-20C

Megyei hírek
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4,3937

1,3408

249,7379

Helyi termékek karácsonyi vására

A marosvásárhelyi Petry Látványműhely és Múzeum udvarán december 17-én, pénteken 8 és 19 óra között újabb
helyi termelői vásárra (Local Farmers’ Market) várják a látogatókat. Az e havi vásár a hagyományhoz híven karácsonyi hangulatú lesz, a helyi élelmiszer- és kézműves
termékek seregszemléje mellett adománygyűjtés is zajlik.
A vásárlókat a Yuppi Tábor önkéntesei süteményekkel örvendeztetik meg. A rendezvényt karácsonyi énekeket előadó fiatalok teszik még ünnepibbé.

Eltörlik a késedelmi kamatokat

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal felhívja az adófizetők (jogi és magánszemélyek) figyelmét, hogy a városi
tanács ez év október 28-i 325-ös határozata értelmében
eltörlik a késedelmi kamatot azok számára, akik a járvány
okozta anyagi gondok miatt nem tudták időben törleszteni
a helyi adókat és illetékeket. Azok, akik igénybe veszik a
kedvezményt, legkésőbb 2022. január 31-ig nyújtsanak be
igénylést, kérjék a késedelmi bírság érvénytelenítését, és
fizessék be az elmaradt összegeket.

Adventi vásár Nyárádszeredában

A hét végén Nyárádszeredában is megnyitották
a hagyományos adventi kézművesvásárt. Huszonegy kézműves és termelő jelentkezett, de a
cudar idő miatt ennél valamivel kevesebben jelentek meg szombaton és vasárnap egyaránt.

Vasárnap délután a borús, de a szombatinál jobb idő több
látogatott vonzott a főtéri standokhoz, ahol adventi és karácsonyi díszeket, mézespogácsát, ékszereket kínáltak, horgolt tárgyak és játékok, téli manók és különböző, filcből
készült figurák és tárgyak, fenyőlapból készült díszek, órák
és üdvözlőlapok is voltak a kínálatban, szőttesek és szoknyák, sokféle ajándéktárgy, levendulatermék, méz és méhésztermék is sorakozott 18 asztalon, gyermek- és vallásos
könyveket is lehetett forgatni és vásárolni.
A vásárból legtöbben a református templom és a Bocskai-szobor előtt felállított adventi koszorúhoz vonultak,
ahol Drócsa László plébános fejtette ki adventi gondolatait,
énekeltek az ifjak, majd meggyújtották az öröm lángját. Az
áhítat végére felkapcsolták a főtéren a díszvilágítást is, így
sokan visszatértek a vásárba. A hétvégére felállították a városháza előtt a település karácsonyfáját és a betlehemest,
ami sok gyereket csalogatott a térre, de a felnőttek is szívesen nyüzsögtek az esti díszvilágítás fényénél, a fázósabbak teát, forralt bort, Csípán-pálinkát, mások
kürtőskalácsot és a Cseh-tanya gyümölcstermékeit, lekvárokat, szörpöket, borokat vásároltak a városháza előtt felállított faházikóknál.
A vásárra a következő hét végén is sor kerül – tudtuk
meg a szervezők egyikétől. A városháza által rendezett sokadalom egyik célja, hogy a nyomasztó járványhelyzetet
egy kis időre magunk mögött hagyva kilépjünk az elmúlt
időszak kerékvágásából, másrészt legyen lehetősége a lakosságnak közösségben hangolódni a közelgő karácsonyi
ünnepre, lélekben feltöltődni – tette hozzá Veress Tünde.
A szeredai adventi vásár a település Judit-napi (december 10.) egykori vásárainak hagyományára épülne. Nyárádszeredának 1790-ben három sokadalma volt: Polixénia

Az öröm lángját is meggyújtották a közösségi adventi koszorún
Fotó: Gligor Róbert László

(február 17.), Vasas Szent Péter (augusztus 1.) és Judit napján, később ötre bővült, de a leghíresebb és legismertebb
az augusztus 1-jei országos „kirakó nagyvásár” volt az elmúlt évszázadokban is, napjainkban is ehhez kapcsolódnak
a július végén, augusztus elején szervezett város- és térségi
napok. (GRL)

Lezárult a szavazás

December 15-ig, tegnapig adhatták le voksukat a marosvásárhelyiek a város központjában található három gyaloátrendezési
tervére.
Marosvásárhely
gosövezet
Polgármesteri Hivatala népszerűségi díjban részesíti a sétálóutcák kialakítására készült, korábban benyújtott tervek
közül azokat, amelyek a legtöbb szavazatot kapták. A díj
értéke 1.000 euró/helyszín, ezt az összeget a projektet elkészítő csapat kapja.

Bodolai Gyöngyi könyvbemutatója

A Romániai Magyar Orvos- és Gyógyszerészképzésért
Egyesület szervezésében december 18-án, szombaton
délután 5 órától tartják Bodolai Gyöngyi A pécsi orvoskar
oktatói Marosvásárhelyen című interjúkötete bemutatóját a
marosvásárhelyi Deus Providebit Tanulmányi Ház Szent Mihály termében. Bevezetőt mond dr. Ádám Valérián, az egyesület elnöke. A Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi
Karának 66 oktatójával készült interjúk szerzőjével munkatársa, Vajda György, a Népújság szerkesztője beszélget.

Gabi és a repülő nagypapa
– az Arielben

A marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínházban
december 19-én, vasárnap délelőtt 11 órától a Gabi és a
repülő nagypapa című mesejátékra várják a gyermekeket
és felnőtt kísérőiket. Rendező: Vidovszky György. Az 5
éven felülieknek ajánlott előadásra a korlátozott helyek
száma miatt előzetesen helyet kell foglalni a 0740-566454-es telefonszámon naponta 9–13 óra között. A 12 évnél
idősebb nézők a védettség bizonyításával vehetnek részt
az előadásokon, a maszk viselése 6 év fölött kötelező.

Paradicsom kőkertjében
– a Maros Művészegyüttes műsora

December 20-án, hétfőn este 7 órától a Maros Művészegyüttes Paradicsom kőkertjében című néptáncelőadását
adja elő a Kultúrpalota nagytermében. A műsor címét az
egyik legrégebbi karácsonyi ének adja, amely csak az archaikus zenei réteget őrző tájakon maradt fenn. Az előadás karácsonyi szokásokat elevenít fel táncjelenetekbe
ágyazva, úgy, hogy eredetiségük ne sérüljön. Rendezőkoreográfus: Varga János. Énekel Kásler Magda, a Maros
Művészegyüttes zenekarának kíséretében. Zenekarvezető
Moldován Horváth István. Jegyek a helyszínen kaphatók,
előzetes helyfoglalás a 0757-059-594-es telefonszámon.
Helyfoglalás az érkezés sorrendjében, a helyek száma a
kötelező távolságtartás miatt korlátozott. A belépéshez a
védettség bizonyítása szükséges.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

A kínálat gazdag volt, az időjárás kevésbé volt kedvező

RENDEZVÉNYEK
Megtalált versek

Hodos László Megtalált versek című kötetét ismerhetik
meg az érdeklődők december 16-án, csütörtökön (ma)
délután 5 órakor a marosvásárhelyi Bernády Házban. A
megvásárolt könyveket a szerző dedikálja.

Fotó: Gligor Róbert László

rendelkezésre, a belépés a járványügyi intézkedések szigorú betartásával, a védettség igazolásával történik.
Jegyek a helyszínen kaphatók. Telefonos jegyfoglalás:
0744-301-875.

Szórványriportkötet-bemutató
a Bernády Házban

December 17-én, pénteken délután 5 órától a Bernády
Házban mutatják be Szucher Ervin marosvásárhelyi
újságíró legújabb szórványriportkötetét. A Fehér Hollók sorozatban, a Világhírnév Kiadónál megjelent Végvárak omDecember 17-én, pénteken este 7 órától a Spectrum Szín- ladozó falai (III.) – Élő lelkek holt vidéke című könyvet
ház Kincses Elemér Covid 19 című tragikomédiáját muÖtvös József nyugalmazott lelkész, volt esperes méltatja,
tatja be. A darab párhuzamot von két kor tragikus
aki a szerzővel beszélget. Az est házigazdája Bögözi Atélethelyzete között, bemutatva, hova „fejlődött” az Istentől tila, a Magyar Újságírók Romániai Egyesületének igazgafokozatosan elforduló emberiség morálja a „sötét” középtója. A kötetet a Bernády Házban, a Kobak
kortól napjainkig. Rendező Kincses Elemér, szereplők:
könyvesboltokban és a marosvásárhelyi főtéri újságosstandon lehet megvásárolni, illetve a Facebookon lehet
Márton Emőke Katinka, Szász Anna, Pál Hunor, Tatai
megrendelni.
Sándor. A pandémia miatt korlátozott számú férőhely áll

Ősbemutató
a Spectrum Színházban
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A családi pótlék és a nyugdíj emelésről döntött
a kormány

Tízszázalékos nyugdíjemelésről és a családi pótlék
14 százalékos növeléséről döntött szerdán a kormány. A PNL, a PSD és az RMDSZ részvételével novemberben
alakult
nagykoalíció
kormányprogramjában beígért szociális intézkedések jövő év
január elsejétől lépnek hatályba.

Nicolae Ciucă miniszterelnök a kormányülés elején bejelentette: január elsejétől a legkisebb szociális juttatás 800 lejről
1000 lejre, az öregségi járandóság kiszámítására használt
nyugdíjpont értéke pedig az eddigi 1442 lejről 1586 lejre nő.
A későbbi éves emelések szabályaként a szerdán elfogadott
sürgősségi kormányrendelet leszögezi, hogy a nyugdíjak
2023-tól kezdődően legalább az éves infláció mértékével
nőnek, amit a bruttó átlagbér reális növekedésének legfeljebb
50 százalékával egészítenek ki, az emelések pontos mértékét
a társadalombiztosítási költségvetésben határozzák meg.
Egy másik sürgősségi kormányrendelet értelmében szintén

jövő évtől kezdődően a – Romániában gyermekpénzként emlegetett – családi pótlék a 2 év alatti, illetve fogyatékkal élő
gyerekek után havi 600 lejre, a 2 év feletti kiskorúak, illetve
iskolai tanulmányaik befejezéséig a 18 év feletti fiatalok után
is a jelenlegi 214 lejről 243 lejre emelkedik.
A sürgősségi kormányrendelet 2022 januárjára egyszeri –
60 és 350 lej közötti – támogatáskiegészítést irányoz elő a fogyatékossággal élők számára, a fogyatékossági besorolás
függvényében.
Marius Budăi munkaügyi miniszter a kormányülés utáni
sajtótájékoztatóján azt ígérte: a kormány hamarosan sürgősségi rendeletbe foglalja a szociális csomag egy másik fontos
intézkedését is: amelynek alapján januárban egyszeri rezsitámogatásként 2200 lejre egészítenek ki minden 1600 lejnél nem
nagyobb nyugdíjat. Így az 1000 lejes minimálnyugdíjánál az
egyszeri támogatás 1200 lej lesz, míg egy 1600 lejes nyugdíjat
600 lejjel (szintén 2200 lejre) egészítenek ki. (MTI)

RMDSZ: 61 színháznak, operának és filharmóniának
adunk támogatást a fejlesztési minisztérium javaslatára

Az önkormányzatok alárendeltségében működő kulturális intézmények kapnak ismét a szerdai kormányhatározat értelmében pénzügyi támogatást a
jövedelemadó két százalékából – jelentette be
Cseke Attila fejlesztési miniszter.

„Aránytalan teher az önkormányzatok számára, hogy bizonyos színházakat, operákat központi költségvetésből támogat
az állam, az önkormányzatok alárendeltségében működő kulturális intézményeknek viszont nem jár az állami finanszírozás. Az RMDSZ azért tartotta fontosnak azt a törvényt, amely
értelmében ma finanszírozást nyert újabb 61 színház, opera és
filharmónia, mert az általuk kínált kulturális szolgáltatások is
fontosak a helyi közösség számára, ezek az intézmények is támogatást érdemelnek” – nyilatkozta Cseke Attila.

A határozat értelmében, amelyet a fejlesztési szaktárca terjesztett elfogadásra a kormány elé, 30 különböző megyében
működő, az önkormányzatoknak alárendelt kulturális intézmény kapott támogatást, köztük 12 erdélyi színház, opera,
bábszínház és filharmónia – mondta el a miniszter. A Bihar
megyei Szigligeti Színház, a kolozsvári Puck Bábszínház, a
Kovászna megyei Tamási Áron Színház, de a Csíki Játékszín,
a Figura Stúdió, a Tomcsa Sándor Színház és a Szatmárnémeti
Északi Színház is támogatást kapott összesen 17.495.820 lej
értékében a szerdai kormánydöntés nyomán. Mint ismeretes,
október elején a kormány egy korábbi határozatával közel 134
millió lejt osztott ki a kulturális intézmények között, most az
év első felében begyűlt összegek fennmaradó része, mintegy
132,4 millió lej került elosztásra.(RMDSZ-tájékoztató)

Egy éjszaka a Kossuth utcában

Így karácsony előtt hangulatos kis
sztorival illik szórakoztatni az olvasó
polgárt és adófizetőt. Ha emlékeim nem
játszanak velem bújócskát, úgy rémlik,
régóta nem írtam a város múltjáról. A
letűnt régi városról és egykori meg
újabb embereiről. Pedig az újság forrásanyaga kimeríthetetlen, csak úgy
ontja a szenzációs történeteket, hátborzongató eseményeket. Minden a tálaláson múlik. Ahogy az újság
becsomagolja a történteket, kiszínez,
felnagyít, a sejtelmesség homályába
borítja a kényes ügyeket (melyekből
könnyen sajtóper lehet), vagy éppen
meztelenül pellengérre állítja a bűnösöket. Mondanom sem kell: név szerint.
Nincs semmi kikockázás, elködösítés,
kezdőbetűzés. Mindenki számára világos, ismert, hogy ő volt a tolvaj, a
rabló, a pénzhamisító, a balesetet
okozó, a vétlen gépkocsivezető, az áldozat.
Az eset, amelyet elmesélek, vagy kilencven éve történt, a személyiségi
jogok ebben az időtávban – reményeink
szerint – már nem sérülnek. Szóval a
sanyarú harmincas években, amikor a
gazdasági válság sújtotta a világot
(New York-i tőzsde krachja stb.), munkanélküliség, nyomor, öngyilkosságok,
áldozati adók, végrehajtók és kormányválságok, tönkrement iparosok, csődbe
jutott kereskedők, földönfutó bankárok,
Maniu, Vaida Voevod, Iorga és Bethlen
István gróf, Gömbös Gyula uralta a
közbeszédet.
De azért ne féltsük a vásárhelyieket
sem, annyi tragédia ellenére megtartották az Iparos-egylet által szervezett polgári bált és farsangoltak, voltak
műkedvelő színjátszók, akik operetteket
– három felvonásban – adtak elő, közreműködött a 82. gyalogezred zenekara,
vezényelt Tóth Sándor stb.
A Kolping katolikus legényegylet nótaestet rendezett, amelyen fellépett
Bámbó Albi és Nátyi Albert zenekara,

énekeltek szép keblű, reményteljes helyi
tündér nénik és Sántha Kálmán. A leírás szerint kitűnő orgánummal rendelkezett, képzett hangtávfutó, de vézna
volt és alacsony. Az est szép sikert hozott, több mint 10 ezer lej gyűlt össze,
amit az elaggott „iparasak” menhelyének felépítésére szánt a Kolping.
Kálmánunk jóval éjfél után ballagott
hazafelé az Arany János utcai lakására,
nem várta gyermek, csak az asszony,
midőn a Kossuth és Iskola utca találko-

zásánál (akkor Călăraşilor és Gen. Grigorescu) igazoltatta a rendőrség. Két
közrendőr, utcamérnök. Kálmán előkotorta papírjait zakója belső zsebéből,
kisimította, és átadta a közegnek. Minden valószínűség szerint nyugalmas
volt a kis volt székely főváros éjszakája,
a két rendőr azonban egy kis mozgást
kívánt belevinni, hogy legyen miről mesélni az őrsön majd szolgálat után.
Egyikül a papírok átvizsgálása után
azonal akcióba lépett, és összevissza
verte a nóták előadóját. Társa tehetetlenül nézte. De nem szakította félbe. Na
hallod, intézkedés közben?!
A szerencsétlenül járt ember hazavánszorgott, majd elment a legközlebbi
orvoshoz, dr. Weisz Mendelhez, aki a
Kossuth utcában lakott, látleletet vett
föl, több zúzódást, kék foltot, törött
orrot állapított meg a vizsgálat, majd
dr. Ferenczy Zsigmond kamarai képviselő és városi tanácsoshoz fordult, akivel együtt felmentek a rendőrségre,
amely akkor még a főtéren, a Feigelbaum-palotában működött.
Suciu Ioan dr. rendőrkvesztor fogadta őket, aki meghallgatta a panaszost
és
ügyvédjét,
szigorú
intézkedéseket ígért, amennyiben az ügy
kizvizsgálása során bebizonyosodna a
rendőri erőszak (tagadhatatlan?!)

ténye. Suciu évek óta a város rendőrfőnöke volt, kitűnően beszélt magyarul,
ugyanis az Osztrák–Magyar Monarchiában szocializálódott – iskola, jogi képzés, vásárhelyi, túlnyomóan magyar
környezet, valószínűleg feleség is –, és
a társalgás is e nyelven folyt. Nem tudjuk, hogy a sértett beszélte-e már az új
állam nyelvét, Ferenczy doktor mindenképp, hiszen többször is felszólalt a képviselőházban az Országos Magyar Párt
frakciójának nevében.
Az ügy itt le is zárulna, ha nem jön
közbe a havi rendes törvényhatósági
közgyűlés. Tehát a városi tanácsban
Ferenczy doktor interpellálta a polgármestert, Pántea Jánost (ahogyan a magyar lapok nevezték, és ebből nem volt
semmi harag vagy nemzetiségi belvillongás), vagyis dr. Ioan Pânteát. Épp
szőnyegen volt a nemzeti parasztpárti
kormánynak az a szívélyes parancsa,
mely szerint a város 35 rendőrlegényét
az állam képtelen fizetni, járuljon csak
hozzá takarosan a város is. Az a város,
amelynek a belügyminiszter rendszeresen visszavágta a Bukarestbe jóváhagyás végett felküldött költségvetését,
amelynek soha nem jutott a 20 év alatt
pénz a magyar egyházak és művelődési
egyletek támogatására.
Ferenczy interpellációba foglalt (költői) kérdése így szólt: Vajon, polgármester úr, megéri-e a városnak ezt a
harmincöt rendőrt fizetni, amikor azok
nem képesek a polgárokat megvédeni,
sőt inkább brutalitásokra ragadtatják
magukat?
Az egész évfolyam és a következő átvizsgálása után sem leltük említését a
nyomtatott sajtóban annak, hogy lefolytatták-e a két közrendőr ellen a vizsgálatot, mi volt ennek az eredménye, vajon
elbocsátották-e a testülettől a szakmai
etika elleni vétség címén, avagy előléptették őket bátor cselekedetükért?
A hivatali titkot akkor is veszettül
őrizte a testület. Mást nem biztos.
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Román–magyar szolidaritási
egyesület

Román–magyar szolidaritási egyesület létrehozását
jelentette be Temesváron szerdán, az 1989-es népfelkelés kirobbanásának évfordulóján Tőkés László.
A „December 15. – A román-magyar szolidaritás
napja” egyesület – a közzétett szándéknyilatkozat
szerint – azzal a céllal jön létre, hogy ismertesse el
december 15-ét az 1989-es forradalom kitörésének
napjaként. Kezdeményezői szerint ugyanis a forradalom azáltal kezdődött, hogy román és magyar
nemzetiségűek az őket egyesítő szabadságvágy nevében szolidaritást vállaltak Tőkés László református
lelkésszel, ellenzékivel. „Az egyesület azt szorgalmazza, hogy tekintsük a szolidaritás e szimbólumát
a közös emlékezet alapértékének, a két közösség
kapcsolatának szempontjából pedig iránymutatónak” – áll a szándéknyilatkozatban, melyet Tőkés
László mellett Gabriel Andreescu emberi jogi harcos,
Florian Mihalcea, a Temesvár Társaság elnöke, Kincses Előd ügyvéd és Szilágyi Zsolt, Tőkés egykori
kabinetvezetője írt alá. (MTI)

Omikron variánssal fertőződtek meg

Két további személy szervezetében mutatták ki a koronavírus omikron variánsát – jelentette be szerdán
az egészségügyi minisztérium. Egy 41 éves és egy
39 éves nőről van szó, mindketten bukarestiek. Egyikük Nagy-Britanniában járt, a másik pedig közvetlen
kontaktja volt több, szintén Nagy-Britanniában járt
személynek – tájékoztatott a tárca. Mindkét nő teljes
védettséggel rendelkezik, egészségi állapotuk jó.
Romániában eddig tíz személyt diagnosztizáltak az
omikron variánssal való fertőzéssel. (Agerpres)

Lemondott Florin Roman
miniszter

Kevesebb mint három héttel hivatalba lépése után
benyújtotta lemondását szerdán Florin Roman, kutatásért, innovációért és digitalizálásért felelős, plágiumbotrányba keveredett miniszter. Romant, a
Nemzeti Liberális Párt (PNL) közigazgatási és közbiztonsági kabinetjét vezető alelnökét a média azzal
vádolta meg, hogy a mesterképzést lezáró szakdolgozatában plagizált, a képviselőház honlapján közzétett szakmai önéletrajzában pedig csúsztatások
szerepelnek. A politikus közösségi oldalán jelentette
be lemondását, „médialincselés” áldozatának nevezve magát, és rágalmazási perrel fenyegette meg
Dacian Cioloşt, a Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) elnökét, aki szerinte a háttérből irányította
a lejáratását. Médiaértesülések szerint a minisztert
Nicolae Ciucă kormányfő mondatta le. (MTI)

Zsiráfok pusztultak el Kenyában
az aszály miatt

Szörnyű aszályról árulkodnak a légi felvételek Kenyában: hat szomjan pusztult zsiráf tetemét ábrázolja egy sabuli vadrezervátumban készült kép. A helyi
Star című honlap szerint négyezer zsiráffal végezhet
a súlyos aszály. A szomjazó állatok helyzetét tovább
rontja, hogy a folyóvizek mentén folytatott földművelés elzárja a vadakat az itatóktól. Nemcsak az állatok
szomjaznak, az aszály miatt a becslések szerint 2,1
millió kenyainak kell szembenéznie az éhezéssel –
figyelmeztettek már szeptemberben az ország illetékesei. Az ENSZ keddi közleménye szerint 2,9 millió embernek van szüksége azonnali humanitárius
segítségre. Kenya néhány térségében a közelmúltban arról számoltak be, hogy évtizedek óta nem tapasztaltak ilyen kevés csapadékot. (MTI)

A „nagybefektetők”

(Folytatás az 1. oldalról)
időnként az állam adóztatással riogatja a külföldi munkavállalókat vagy letelepedetteket, a hazai állapotokkal
elégedetlenek az évek során felépítették „kinti” életüket,
gyerekeik a fogadó állam polgáraiként nőnek fel. Románia pedig nem veszi észre, vagy nem akarja látni,
hogy munkaképes, családot alapító fiataljai elhagyják
az országot, és jó részük nem fog hazatérni, gyerekeik
sem. A legutóbbi felmérések közel 1 millió fiatal országelhagyási szándékát vetítik elő. Legalább a vészjelzőgomb ki kellene gyúljon az illetékeseknél. Hátha a
frissen létrehozott családügyi szaktárca erre is odafigyel
majd…
Miközben 3,422 milliárd euró bezúdul az országba,
bankok, szolgáltatók euróban számolnak, igaz, referenciaárként, a mellett a hír mellett sem lehet elmenni, hogy
Románia a 2024-es határidőre sem tudja teljesíteni az
euró bevezetéséhez szükséges felteleket. Az eurózónához
való csatlakozás következő határideje 2029, addig képesnek kell lennie megoldani a gazdaság egyensúlyi,
fenntarthatósági problémáit. Lassan már az a kérdés
merül fel: egyáltalán akar az ország legalább „előszobázni” az eurózónában?
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Újabb 15 elektromos buszra kötöttek szerződést

(Folytatás az 1. oldalról)
A járművek 10 méter hosszúak,
lejtős utakon is közlekedhetnek.
Tervek szerint ezeket három vonalra állítják be, négyet a 10-es,
hetet a 30-as és négyet a 43-as járatra. A buszok nem csuklósak, teljes
hosszukban
alacsony
padlózatúak, egyszintesek, a mozgáskorlátozottak számára is könynyen hozzáférhetőek.
A beruházással egyrészt környezetbaráttá válik a helyi közlekedés,
másrészt az új buszokkal korszerű
körülményeket teremtenek. Az új
buszok üzemeltetésével Marosvásárhely hozzájárul az üvegházhatású
gázok kibocsátásának csökkentéséhez, és a városi tömegközlekedést
igénybe vevő utasok számának növekedéséhez. A járművek üzembe
helyezését követően a három útvonalon az évi szén-dioxid-kibocsátáscsökkenés becsült mennyisége 232
tonna. A tömegközlekedést igénybe
vevő utasok száma a számítások
szerint évi 1,7 millióra nő.
– Marosvásárhely Polgármesteri
Hivatalának ezenkívül további hat
olyan projektje van, amely a tömegközlekedés korszerűsítését szol-

gálja. A következő két évben 32 busz érkezik a városba – nyilatkozta
darab 12 méteres, 15 darab 10 mé- Soós Zoltán polgármester.
teres elektromos autóbusz, valamint
– Az egész autóbázist és infrast38 darab hibrid autóbusz és 41 dízel ruktúrát felújítják, a töltőállomáso-

Fokozatosan lecserélik az autóbuszparkot

kat is meg kell építeni, ezeket most
tervezik. A lassú töltőállomásokat a
jelenlegi buszállomáson helyezik
üzembe. A 12 méteres Solaris len-

Fotó: Nagy Tibor

Vitatott törvénytervezet a sertéstartásról

gyel autóbuszok töltőállomásai valószínűleg hamarabb fognak megérkezni, mint a BMC-é, a tervezésben
ezt is figyelembe veszik, meghagyják a helyüket, hogy amikor megérkeznek,
beköthessék,
és
működőképesek legyenek. A gyorstöltőket a vonalvégekre tervezik,
hogy ha valamelyik busz akkumulátora lemerülne, csatlakoztatni lehessen egy gyorstöltőre, s ne
maradjon az úton – fogalmazott
Portik Vilmos alpolgármester, majd
hozzátette:
– Ígérni egy ilyen bürokratikus
rendszerben nem tudunk, de arról
biztosíthatjuk a lakosságot, hogy
minden tőlünk telhetőt megteszünk
annak érdekében, hogy az előre
megállapított ütemtervet betartassuk. Jogos a lakosság igénye arra
vonatkozóan is, hogy követhető legyen a rendszer, hogy az utasok idejében értesüljenek arról, ha a
tömegközlekedésben változások
történnek – mondta.
A polgármesteri hivatalnak további, a helyi közszállítás korszerűsítését célzó projektjei vannak,
többek között egy forgalomirányító
rendszer üzembe helyezése és a
Dózsa György utca korszerűsítése,
ahol buszsáv is létesül.

Az állategészségügyi és élelmiszer-biztonsági követelmények betartását szorgalmazzák

November 22-án a parlament
felsőháza az RMDSZ előterjesztését követően elfogadott
egy törvénytervezetet, amely
a háztáji sertéstartást szabályozná. A jogszabálytervezet
elsősorban az állatjóléti és
-egészségügyi, valamint a
szállításra és a vágásra vonatkozó előírásokat szigorítja.
Többen viszont úgy értelmezték, hogy ezáltal megtiltják a
sertések háztáji tartását. A
tervezetet a képviselőház elé
terjesztették, ugyanis döntő
fórumként itt dől el végleges
változata.

Vajda György

A jogalkotó ezzel a jogszabálytervezettel elsősorban az állatjóléti
feltételeket helyezte előtérbe, de az
országunkban is terjedő afrikai sertéspestis megakadályozásáért szeretnék jogerőre emelni a tervezetet.
Az előterjesztett cikkelyek szerint a
háztáji gazdaságban tartott sertéseket a gazdáknak kötelezően be kell
jegyeztetni az országos állatazonosító és nyilvántartási rendszerbe
(Sistemul Naţional de Identificare şi
înregistrare a Animalelor), továbbá
jelenteni kell minden mozgást (az
állat szállítását, adásvételét stb.). Az
élelmiszer-biztonsági követelményeknek megfelelően a háztáji gazdaságban
saját
fogyasztásra
legfeljebb öt állatot lehet tartani.
Nem szabad a sertéseket élelmiszermaradékkal (moslékkal), vagy más
állati eredetű eledellel, valamint az
aratást követően 30 napon belül növényi takarmánnyal táplálni. Az állatokat elkerített helyiségekben kell
tartani, hogy ne kerüljenek kapcsolatba vaddisznókkal. Az állatokat
gondozó személynek biztosítani kell
a csereruhát és a fertőtlenítést az ól
közelében. A gazda köteles értesíteni az állategészségügyi hatóságokat (az állatorvost), ha változást
észlel a sertések egészségi állapotán,
vágáskor vagy állatpusztuláskor.
Szigorúan tilos szaporításért kocát
vagy kant tartani, hiszen a háztáji

gazdaságokban nem kereskedelmi
céllal tartják az állatokat. És ugyancsak egészségügyi követelményként
az alomba helyezett szalmát összegyűjtése után 90 napig nem használhatják másra. Az említett szabályok
be nem tartásáért 5000-től 18.000
lejigs bírságot róhatnak ki az állategészségügyi hatóságok.
Az RMDSZ által kezdeményezett jogszabályt a szenátusban a
PSD, a PNL és az USR is támogatta. Országszerte a gazdák elégedetlenségüket fejezték ki. Sokan
úgy vélték, hogy emiatt nem tarthatnak a háztáji gazdaságokban
disznókat. Adrian Ionuţ Chesnoiu,
a kormányválság után kinevezett
mezőgazdasági miniszter egy, az
RTV-n sugárzott beszélgetés során
kijelentette, hogy pártja nem ért
egyet a jogszabállyal, a PSD nem
fogja betiltani a háztáji sertéstartást,
hiszen ez Romániában ősi hagyományos forma. Egyetért viszont az
állat követhetőségével, mivel az
ügy korábban vitát váltott ki a háztáji gazdaságok sertéstartói és a
nagyüzemű disznóhizlaldákat működtetők között. Az ok az volt, hogy
amennyiben egy otthon tartott sertésnél afrikai pestist állapítanak
meg, akkor – amennyiben az óvintézkedéseket kiterjesztik a környéken –, a közelben levő hizlaldákban
levő állatokat is elpusztíthatják, ami
gazdasági veszteséget okozhat a
hizlaldáknak. A háztáji gazdaságban állatokat tartók azt sérelmezik,
hogy az ólban szaporított malacok
eladásával tudják fenntartani a vágódisznót. A hizlaldák nem adnak el
süldő malacokat, így ezáltal felszámolják a háztáji gazdaságokban a
sertéseket, és akkor „a szupermarketekből kell majd megvásárolni a
disznóhúst”. Eddig a kisebb földterületeken termesztett gabonát megetették a sertéssel, és így
hatékonyan, kevés anyagi forrásból
tartottak néhány állatot, amelyből a
„városon élő rokonoknak is jutott”.
Ha öt sertést tartanak, akkor ezeket
nem lehet majd eladni, a 15 feletti
állományt már piacra lehet vinni, de

csak állategészségügyi engedéllyel,
bejegyzett cég által; az eljárás túl
bonyolult ahhoz, hogy az egyszerű
falusi embernek megérje – idézzük
az ügy körüli botrányt kiváltó okok
némelyikét.
A félreértés elkerüléséért nemrég
az RMDSZ országos szervezete
közzétett egy közleményt, amelyben a törvényt kezdeményezők
közül Magyar Loránd, az RMDSZ
Szatmár megyei parlamenti képviselője, a képviselőház mezőgazdasági szakbizottságának alelnök
megerősítette, hogy az RMDSZ
által kezdeményezett és kidolgozott
törvénytervezet, amely a sertéstartás támogatását és a sertéspestis
megállítását célozza, semmilyen
formában nem tiltaná be a háztáji
sertéstartást. Egy ilyen intézkedés
ellehetetlenítené mind a gazdáinkat,
mint a szektor működését, mondta
a képviselő, majd hozzátette: nagymértékben módosították a szenátusi
szakbizottságok munkálatai alatt,
amelynek eredményeként megváltozott az eredetileg benyújtott törvénytervezet.
Könczei Csaba, az RMDSZ Kovászna megyei parlamenti képviselője, agrárszakértő elmondta: az
RMDSZ által kidolgozott törvénytervezet gyakorlatilag két kategóriára osztja a háztáji sertéstartást

Fotó: (archív)

azért, hogy a sertéspestis terjedését
megakadályozzák és a járvány megfékezése érdekében hozott azonnali
intézkedések ne lehetetlenítsék el a
sertéstartó kisgazdákat. Az első kategóriába sorolták azokat a sertéstartókat, akik saját fogyasztásra
tartanak állatot, ebben az esetben indokolt megszabni a sertések számát,
hiszen nem szükséges állatorvosi
felügyelet. A második kategóriába
azokat a sertéstartó gazdákat sorolták, akiknek regisztrálniuk kell az
országos állatazonosító és nyilvántartási rendszerben (SNIIA), és állatorvosi felügyelet alatt tarthatnak
sertést, kereskedhetnek velük, és
szaporíthatnak sertést, és nem szükséges vállalkozást bejegyezniük a
cégbíróságon. Egy másik kategóriába kerülnek a sertéskereskedelemmel foglalkozó cégek, amelyek
minden állategészségügyi szabályozásnak meg kell feleljenek.
Magyar Loránd képviselő kifejtette, hogy az RMDSZ pont azért
dolgozta ki a törvénykezdeményezést, hogy segítse a gazdákat. Céljuk, hogy az új szabályokkal
könnyítsenek, ne pedig nehezítsenek a sertéstartáson.
„Nem szabad korlátozni a gazdákat sem a tartásban, sem a tenyésztésben, sem a szaporításban, sem
pedig a kereskedelemben. Tisztában

vagyunk azzal, hogy a sertéspestis
elsősorban a gazdákat lehetetleníti
el, azokat, akik szabályosan járnak
el, azonban a járvány terjedésében
sokkal nagyobb szerepük van azoknak a kupeceknek, akik ellenőrzés
nélkül kereskednek és szállítják az
állatokat, éppen ezért szigorítunk
ilyen értelemben a szabályokon.
Szorgalmazzuk, hogy a járvány
megfékezésére a Nyugaton használt
jó példákat alkalmazza Románia is,
emellett pedig különbséget kell tennünk a kisgazdaságok és az ipari
sertéstenyészetek között. Utóbbiak
elszigetelt, biobiztonságilag kifogástalanul működő „üzemek”, amelyeknek működését nem szabad
befolyásolnia a közeli kisgazdaságban megjelenő betegségnek. Az elmúlt időszakban a sertéstartás
szabályozásával kapcsolatban már
sok értelmetlen, a gazdákat hátrányosan befolyásoló tervezet látott
napvilágot, amelyeket az RMDSZnek eddig sikerült megakadályoznia” – szögezte le a képviselő az
RMDSZ közleményében, majd
hozzátette: a vitatott törvénytervezetet a következő hetekben a képviselőházban úgy módosítják, hogy
az visszanyerje az RMDSZ szakemberei által kidolgozott formáját,
amelyet eredetileg is iktattak a parlamentben.
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Egyre több a beszédhibás gyerek

Szerkesztette:MenyhártBorbála

Egy szakemberre több száz tanuló jut

Az utóbbi években jelentősen
megnőtt a beszédhibás gyerekek száma, miközben az oktatási rendszer nem biztosít
megfelelő számú szakembert,
akik eleget tudnának tenni az
egyre növekvő igényeknek.
Egy logopédusra több mint
félezer gyermek jut, így szinte
lehetetlen a szakembereknek
elegendő időt fordítani az
egyes problémás esetekre. Vidéken még rosszabb a helyzet, az ott élő gyerekek
gyakran nem férnek hozzá a
beszédhibákat kijavító szolgáltatáshoz. Hogy mi áll a beszédhibák
kialakulásának
hátterében, illetve milyen veszélyekkel jár, ha nem orvosolják ezeket, mindezekről
Rencsik Réka gyógypedagógussal, a fejlesztő szolgáltatásokat
nyújtó
marosvásárhelyi
Ludodom
Egyesület vezetőjével beszélgettünk.

Menyhárt Borbála

– Manapság nemcsak a logopédusok tapasztalják, a pedagógusok
is egyre gyakrabban jelzik, hogy
mind több a beszédhibás gyerek. Mi
lehet ennek az oka?
– Számos oka lehet, azonban az
elmúlt esztendőkben megnövekedett problémás esetek számát – véleményem szerint – nagyon
befolyásolja a technikai robbanás, a
vizuális kultúra túltengése, ennek
következményeként a túl sok televíziózás, telefonhasználat, kész
képi információk áradata, amelyeken keresztül nem az élő beszédet
hallja, látja, gyakorolja a kisgyermek. Ugyanakkor ezek többnyire
helyhez kötik őt, sokkal kevesebbet
mozog, és jól tudjuk, a fejlődés a
motoros készségek, az érzékelés, az
észlelés sorrendiségére alapszik.
Időt kell adni a gyermeknek, hogy
megtanulja a körülötte lévő világot.
Ezeket az utakat, fázisokat gyakran
hiányosan járják be, kevésnek tűnik
a szenzoros tapasztalat ahhoz, hogy
megfelelő mennyiségű inger érje
őket a későbbi tanulási folyamatok
megalapozásához, akár a beszédmotivációhoz is. Kitolódott az a türelmi idő is, amíg a családok
szakemberhez fordulnak megkésett
beszédfejlődésű gyermekeikkel.
Fontos tudni, hogy ha legkésőbb
kétéves kor körül nem indul be,
nem fejlődik a gyermek beszéde,
szakemberhez kell fordulni, nem
kell megvárni az óvoda kezdetét,
hiszen ott a gyermeknek már kommunikálnia kell.
– Mely tényezők állnak a beszédhibák kialakulásának a hátterében?
– Az okok mögött nagyon sok
történés, tünet húzódhat meg. Ezek
lehetnek szerzettek, örökletesek,
szervi, funkcionális okok, maga a
szülés körülményei (elhúzódó vajúdás, túl gyors szülés, külső beavat-

kozás, de tudjuk, hogy egyre több a
koraszülés, a gyógyszeres kezelések), amelyek a beszédszerveket
vagy a hallást, esetleg az agy beszédfeldolgozó központjait is érinthetik
már
magzati
vagy
újszülöttkorban. Előfordulhat pusztán egy rossz minta követése is. Az
idegrendszer kisgyermekkorban
még olyan képlékeny, hogy bármilyen károsító tényező hatással lehet
a beszédfejlődésre. Gyakran egy
középfülgyulladás kapcsán csak
arra gondolunk, hogy szűnjön meg
maga a gyulladás, ne okozzon fájdalmat gyermekünknek, de hasonló
a helyzet az orrpolip vagy a túl nagy
mandulák esetében is, miközben
ezek gátolják a megfelelő hallást,
nyelést, légzést, oxigénellátást, és
nem is gondolunk arra, hogy a beszéd fejlődésére is hatással lehet.
Természetesen ez nem általános jelenség, de találkozni olyan esetekkel, ahol ennyire banálisnak tűnő
problémák állnak a háttérben.
– Közrejátszik-e az is, hogy a
mai rohanó világban a családokban
egyre kevesebbet beszélgetnek, az
esti meseolvasás sem mindenütt tartozik a napi rutinhoz, ugyanakkor
az iskolában, óvodában is gyakran
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telik el a délelőtt úgy, hogy a gyerek
meg sem szólal?
– Biztosan közrejátszik ez is, találkozni ilyen esetekkel. Az egyesületünkhöz érkező logopédiai esetek
között is van olyan gyerek, aki hiányolja az esti mesét, de talán még
jobban magát a beszélgetést. Ennek
egyértelműen a felgyorsult, rohanó
életmód az oka. Felgyorsult a beszédünk is, míg másfél évtizede 80100 szót ejtettünk ki percenként,
napjainkban ez már gyakran kódolt,
idegen szavakkal telített 120-140
szavas frázisokká alakul, ami nem
a beszédfejlődést segíti. Sőt, már a
beszédértés sérül, ennek következtében a produkció is. Nagyon szerencsések a nagyszülős családok, és
azok, akik fontosnak tartják, hogy
otthon egymásra figyeljenek. A
gyerekek számára kiemelt fontosságú a minta, így a helyes beszédpélda is. Arra kell törekednünk,
hogy naponta legyen egy kis idő végighallgatni őket, és feléjük fordulva válaszolni kérdéseikre,
beszélni hozzájuk.
– Melyek a leggyakoribb beszédhibák?
– Logopéduskollégákkal beszélgetve úgy tapasztalom, hogy a le-

gelterjedtebb probléma a pöszeség.
Ennek is több fajtája lehet, mely
természetesen az okok mögött keresendő. Elég gyakori a dadogás is.
Ennek hátterében legtöbbször valamilyen trauma áll, ezért szükséges
pszichológus, ideggyógyász szakemberek bevonása is a logopédiai
munkába. Ikertestvéreként emlegetik a hadarást. Előfordul még orrhangzós beszéd, nyelvlökéses
nyelés, orr-szájpadhasadékos beszéd is, diszfónia, melyek mindegyikének – terápiájukat illetően –
megvan a sajátos módszertana, így
a logopédusok is nagyon széles
spektrumon kell dolgozzanak. Fontos megemlíteni, hogy az iskolákban őket terheli a diszlexiás,
diszgráfiás, diszkalkuliás gyerekekkel való munka is.
– Nyilván számos tényező
függvénye, de általában mennyi
ideig kell dolgoznia a szakembernek a gyerekkel, amíg sikerül a
beszédében észlelt hibákat korrigálni?
– Fejlődését tekintve minden
gyermek egyéni utat jár be, így a
beszédfejlődés vagy artikuláció javításában és a beszédzavarok terápiájában is. Természetesen itt
nagyon nagy hangsúlyt kap a szülő
hajlandósága a közreműködésre, a
probléma eredete, valamint hogy
időben elkezdődött-e a korrekciós
tevékenység. Amennyiben ezektől
mind eltekintünk, lehet három
hónap, de elhúzódhat évekig is egyegy terápia.
– Melyik az az életkor, amikor
még könnyebben javíthatók ezek, ha
a gyerek szakemberhez kerül? Illetve mikor van túl késő, amikor
már annyira rögzülnek, hogy nem
lehet hatékonyan segíteni?
– Gyógypedagógusként mozgásfejlesztéssel támogatom a logopédiai munkát, és az a tapasztalatom,
hogy azok a kisgyerekek, akik másfél-két éves korukra elkezdtek beszélni, és 4-5 éves korban még
fennáll a pöszeség, könnyebben javíthatók. Semmiképp nem ajánlott
halogatni. A megkésett beszédfejlődésű gyermekek is ugyanúgy végig
kell járják a mozgás- és beszédfejlődés fázisait, tehát eleve késésben
vannak, de az ő esetükben sincs „túl
késő”, amennyiben a szülő kitartóan együttműködik a szakemberrel. A már rögzült, helytelen képzési
hibákat is lehet javítani, ezek korrekciója esetenként több időt vesz
igénybe, de véleményem szerint,
amennyiben nem patológiás az eset,
vagy nem a központi idegrendszer
érintettsége áll a beszédzavar mögött, az artikulációs zavarok 5-7
éves korra, azaz iskolakezdésre már
kijavítódnak.
– Ha a beszédhibákat nem orvosolják, a későbbiekben milyen
veszélyekkel jár a gyerekre
nézve?
– A leggyakoribb, hogy sérül az
olvasás és az írott nyelv használatának a készsége, azaz maga az írás.
Nagyon fontos eleme a beszéd fejlődésének a beszédhangok differenciálásának képessége. De ez a
jelenség is sokkal összetettebb,
mert nem minden diszgráfiás gyerek törvényszerűen beszédhibás, viszont hajlamosak vagyunk úgy és
azt leírni, ahogyan azt ejtjük. Nem
is kell beszédhibára gondolnunk, ha
helytelen írásról van szó, mindössze
a magyar nyelv négy alapszabályát
kell ismernünk. De visszatérve a
kérdésre, a beszédhibák vizsgálatakor a logopédusok mindig elvégzik
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a diszlexia-diszgráfia előjelző teszteket is, mert a beszédzavar tünete
ezeknek a jelenségeknek.
– Az óvónők, tanítónők rendelkeznek-e megfelelő felkészültséggel
ahhoz, hogy egy adott – tegyük fel,
enyhébbnek minősülő – beszédhibát
korrigálni tudjanak?
– Nem tisztem ezt eldönteni.
Úgy vélem, minden pedagóguskolléga a legjobb tudása szerint
végzi a feladatát, gyakran áldatlan
körülmények között, segítség nélkül, nehézségek árán. A mi oktatási rendszerünk mindig valamit
követ, nem feltétlenül a gyermeket
szolgálja. A kultúránk, nyelvünk
talán a leggazdagabb a világon a
nyelvi készségeink fejlesztéséhez.
Számtalan népi játék, mozgásos
játék, mondóka, ringató, kiszámoló van az óvodapedagógusok
tarsolyában, amit ha 3-6 éves korban rendszeresen, ritmusra letapsolnak, énekelnek, lépegetnek,
eljátszanak a gyerekekkel, azzal
megalapozzák a beszéd, a figyelem, a gondolkodás megfelelő fejlődését és az írás-olvasás helyes
alakulását.
– Köztudott, hogy az iskolai logopédusok túlterheltek, vidéken sok
esetben nincs is logopédus, tehát
nem minden gyerek jut el szakemberhez. Mit tehet ilyen esetben a
szülő, ha tegyük fel a pedagógus is
jelzi, hogy gondok vannak a gyerek
beszédével?
– Valóban, a logopédiai ellátásra
figyel legkevésbé az oktatásügy.
Éppen azért, amit már korábban is
említettem, hogy az egyszerű, még
az óvodáskorban megjelenő artikulációs zavaroktól a tanulási zavarokig, minden területet nekik kell
lefedniük, ráadásul több intézményben egyszerre. Ez lehetetlen küldetés.
A vidéki iskolákba ki sem tudnak
jutni, de vannak olyan régiók, települések, amelyek sehová nem tartoznak, mert a létszám nem éri el a
határt, amire egy logopédusi állást
biztosítana a rendszer. Amíg több
száz gyermekre jut egy logopédus,
a vidéket nincs ahogy ellátni. Ilyenkor a szülőé és a pedagógusé a felelősség azért, hogy ellátásban
részesüljön a gyermek. Azaz a szülőt terheli a legjobban, aki elutazik
a gyermekével valamelyik városi
logopédiai kabinetbe vagy olyan intézménybe, egyesülethez, ahol
szakellátást tudnak biztosítani számára. Ez nem kevés áldozattal jár a
szülő részéről.
Egyesületünk kapcsolatban áll
vidéki tanintézményekkel, igyekszünk támogatni a vidéken dolgozó óvónőket-tanítókat, azonban
ez elenyésző. Jó volna kidolgozni
egy olyan rendszert, melyben legalább évente egyszer-kétszer szürővizsgálatot végeznének a
szakemberek minden nagyar tanintézményben, ha nem is végleges megoldást nyújtva, de
prevenciós céllal, a súlyosabb,
nehezebb esetek feltérképezésére,
azok célzott és időben való továbbirányítására.
Ezeknek a célja, hogy felmérje a
gyermekek beszédállapotát, segítse
a pedagógusokat, amikor nemcsak
a helytelen kiejtésre fókuszál a
szakember, hanem a tanulási zavarokat jelző tünetekre is. Ezek folyamán fény derülhet olyan ok-okozati
összefüggésekre, amelyek ha időben orvosolhatók, egy-egy gyermek, család egész életére pozitív
hatással vannak.
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Családon belüli erőszak: a bejelentett esetek csupán a jéghegy csúcsát jelentik
Lehet felsőfokú végzettséggel rendelkező sikeres vállalkozó vagy szakmunkás, netán háztartásbeli, városi
vagy vidéki, idős vagy fiatal – a családon belüli erőszak bárkit érinthet.
Bárkit, aki néha szembejön velünk az
utcán vagy a szomszéd lakásban
lakik, vagy aki mellett napi nyolc órát
töltünk a munkahelyünkön, mégsem
tudjuk, hogy otthon milyen kínokat él
át. Vagy talán gyanítjuk, mert vannak
jelek, de nem akarunk tudomást
venni róla, mert nem a mi problémánk. Tévhiteket próbál lerombolni
az RMDSZ nőszervezete által november 25-e, a családon belüli erőszak elleni harc világnapja apropóján
készített kisfilmsorozat, amelyben
nyolc bántalmazott nő osztja meg
rendkívül megrázó történetét, elmesélik, mit éltek át agresszor párjuk
mellett, illetve azt, hogy miként sikerült kilépniük a kapcsolatból. Romániában minden 30. másodpercben
fizikailag bántalmaznak egy nőt, és a
2020-as statisztikai adatok szerint 78
nő vesztette életét családon belüli
erőszak miatt.

Menyhárt Borbála

A kisfilmeket a 16 akciónap a nők elleni
erőszak ellen keretében tették közzé november 25-től kezdődően, kétnaponta, a nőszervezet közösségi oldalán. A megszólaló nők
között vannak felsőfokú végzettségűek, és
munkások is, magyar és román anyanyelvűek, városiak és vidékiek, idősek és fiatalok, hiszen ezáltal is hangsúlyozni
szeretnék, hogy az erőszaknak nincs nemzetisége, státusa, ugyanúgy érint vidéken és
városon élőt. Ugyanakkor a kisfilmek kiváló
szemléltetői annak, hogy nemcsak a tettlegesség, a kékre-zöldre verés minősül erőszaknak, hanem az is, ha valakit nap mint nap
megaláznak, semmibe vesznek, függőségben tartanak, zsarolnak. Megszólal egy
olyan nő, akinek sikerült maga mögött hagynia az átélt borzalmakat, és új életet kezdett,
de olyan is, aki jelenleg is a védelmi rendszerben van, és próbál talpra állni. Megosztja a történetét olyan édesanya, akit
kábellel ütlegelt a társa és csavarhúzóval
szúrta meg a szemét.
– Ha éjszaka dolgozott, reggel jött ittasan
haza, ha nappal, este jött ittasan haza... Soha
semmi sem volt jó. Az étel nem volt jó, vagy
hideg volt, vagy meleg. Üvöltözött…. csúfolta a beteg gyerekemet… Amikor megivott
egy sört, már gyomoridegem lett, féltem, elsápadtam – csak néhány kiragadott mondat a
megrázó vallomásokból.
72 halálos áldozat, 44 ezer bejelentés
Az RMDSZ nőszervezete a kisfilmekkel
hangsúlyozni szeretné, hogy sok ilyen bátor
nőre van szükség, aki elmeséli, mi történt
vele, mert egyrészt a valós történetek által
tudják érzékenyíteni a környezetet, másrészt
erőt adni azoknak, akik egy bántalmazó kapcsolatban vannak. A közzétett történetek arra
világítanak rá, hogy egy ilyen nehéz helyzetet
is túl lehet élni, a megszólaló nőknek sikerült
kilépni az agresszor árnyékából.
Csép Éva Andrea parlamenti képviselő, az
RMDSZ nőszervezetének alelnöke lapunknak elmondta, négy évvel ezelőtt kezdte el a
nőszervezet a nők ellen irányuló erőszak elleni mozgalmat, a 16 akciónap keretében
pedig sokkal hangsúlyosabban szeretnék felhívni a figyelmet a jelenségre, illetve arra,
hogy az erőszaknak semmiféle formája nem
elfogadott, és bátorítják azokat, akik ilyen

Nyolc nő, nyolc megrázó történet

Csép Éva Andrea parlamenti képviselő

kapcsolatban élnek, hogy lépjenek ki, merjenek segítséget kérni, hiszen megvan a felépített segítségnyújtó rendszer, szakemberek,
menhelyek, védett házak, ahol támaszt tudnak nyújtani a bajban lévőknek. – A 16 akciónap célja, hogy igazi hősőket mutassunk
be, olyan nőket, akik elég bátrak voltak
ahhoz, hogy otthagyják a bántalmazó kapcsolatot, segítséget kérjenek, és próbálják
újrakezdeni az életüket. Azon kívül, hogy e
hősöket bemutatjuk, rá szeretnénk világítani arra, hogy a bántalmazás nem nemzetiség és nem iskolázottság kérdése. Sikerült
olyan történeteket találni, amelyekkel fel
tudjuk hívni a figyelmet arra, hogy nemcsak
a fizikai bántalmazás, a tettlegesség ítélendő el, hanem a bántalmazás összes formája, kezdve a zaklatástól a lelki
zsarolásig, a gazdasági függőségig, a szexuális bántalmazásig. A nők elmesélik, mit
éltek át, milyen lépéseket tettek, és most hol
tartanak. Volt, aki felfedte az arcát és a
hangját, de olyan is, aki sem az arcát, sem
a hangját nem vállalta, a saját döntésük
volt, hogy milyen formában osztják meg a
történetüket, hiszen nem könnyű ezt felvállalni, nagyon erős lelki folyamatok vannak
mögötte, újraélik a történetet, de mégis úgy
érzik, azáltal, ha megosztják, segíteni tudnak sok más nőtársukon. Nagyon nagy méreteket ölt a családon belüli erőszak
Romániában is, el sem tudjuk képzelni,
mennyire megnövekedett az áldozatok
száma, ugyanakkor tudni kell, hogy a statisztikák, amelyeket ismerünk, csupán a
jéghegy csúcsát ábrázolják. A 2020-as adatok szerint tavaly 72 halálos áldozatot követelt a családon belüli erőszak, és mintegy
44 ezer bejelentés érkezett a hatóságokhoz.
Hangsúlyozom, ez csupán a jéghegy csúcsa,
azaz a bejelentett esetek, rengeteg áldozat
van, aki nem mer segítséget kérni – mutatott rá Csép Andrea.
Az összezártság
csak rontott a helyzeten
Az elmúlt másfél évben a családon belüli
erőszaknak minősülő esetek száma nőtt, amihez a járványhelyzet szülte összezártság is
hozzájárult. – Az esetek száma egyértelműen
növekvő tendenciát mutat, hogy ez a világjárványnak tudható-e be vagy sem, nem tudjuk, hiszen a dolognak két komponense van.
Egyrészt sikerült úgy módosítani a törvényt,
hogy az sokkal nagyobb biztonságot nyújt az
áldozatoknak, a hatóságok gyorsabban tudnak eljárni, vannak eszközök a kezükben,
másrészt sokan nem is tudták jelezni, hogy
bántalmazzák őket, mert össze voltak zárva
a bántalmazóval. Sokszor a bejelentés olyankor történik, amikor az agresszor nincs jelen,

például elment dolgozni – világított rá a képviselő.
Nem a mi bajunk, nem foglalkozunk vele
Mint mondta, a családon belüli erőszak
nem népszerű téma, az erdélyi magyar társadalomban sem, az emberek ódzkodnak tőle,
de talán az utóbbi időben kicsit könnyebben
és többet beszélünk róla. A képviselő fontosnak tartja, hogy az utóbbi években több olyan
törvénymódosítást sikerült elfogadtatni, amelyek védelmet biztosítanak a bántalmazottaknak, valamint megkönnyítik az őket segítő
szakemberek munkáját. Nemrég, amikor egy
nő kérte a távoltartást, 72 órán belül bocsátották ki a végzést, és ez idő alatt sok esetben
az agresszor, amikor rájött, hogy feljelentették, agresszívebbé vált. Jelenleg azonnal eltávolítható az agresszor, akár a saját
tulajdonában lévő lakásból is. Ez óriási előrelépés.
Sajnos a társadalom, a környezet ma is
gyakran közömbösen viszonyul ezekhez az
esetekhez, van, aki vállalja, azonnal hívja a
rendőrséget, és jelzi, hogy bántalmazás szemvagy fültanúja volt, de a többség szemet huny
felette. Csép Andrea megjegyezte, sok esetben az a tapasztalat, hogy hiába jelenti a
szomszéd, hogy valakit bántalmaznak, amikor megjelenik a rendőrség az ajtóban, azt
mondják az érintettek, minden rendben, nem
vállalják a feljelentést, mert tartanak a következményektől.
A képviselő ugyanakkor hangsúlyozta, az
egyik legfontosabb dolog, hogy kerüljük az
áldozat hibáztatását, hiszen ez még mindig
nagyon gyakori. Miért kellett túl piros rúzst
tegyél a szádra, miért nem mentél haza 11
órakor, csak éjfélkor, miért volt olyan forró a
leves, miért kellett válaszolnod? – ezekhez
hasonló kérdéseket szegez a környezet a bántalmazott félnek. – Ha eljutunk odáig, hogy
egy áldozat veszi a bátorságot, hogy megoszsza velünk a történetét, megbízik bennünk,
értékeljük, tegyünk meg mindent, hogy
érezze, támogatjuk, megértjük, és segítünk
neki szakembert, menedékhelyet találni. Bátorítsuk, mondjuk el, hogy ha menekülni kell,
akár éjszaka is, fordulhat hozzánk. Sok esetben a bántalmazások az esti órákban vagy éjszaka történnek, és ilyenkor nagyon nehéz az
áldozatnak segítséget kérni – hívta fel a figyelmet a nőszervezet alelnöke annak a fontosságára, hogy az áldozatok tudják, van
valaki, akihez bármikor fordulhatnak.
Ingyenesen hívható zöldszám
A 0800.500.333 egy ingyenesen hívható
zöldszám Romániában, amelyet kimondottan

a családon belüli erőszak áldozatainak a segítésére hoztak létre. Ezt tárcsázva szakemberek állnak rendelkezésre a nap 24 órájában,
akik tanácsokkal látják el az áldozatokat arra
vonatkozóan, hogy hová fordulhatnak segítségért. Csép Éva megjegyezte, jelenleg 15 alkalmazottja van a segélyhívó központnak,
ebből egy magyar; az RMDSZ lépéseket tesz
annak érdekében, hogy mielőbb anyanyelven
is folyamatosan legyen elérhető ez a szolgáltatás, ugyanis amikor valaki bajban van, az
anyanyelvén tud a legkönnyebben kommunikálni. A képviselő szerint havonta ezres nagyságrendű a zöldszámra érkező hívások
száma. Ezeknek mintegy fele úgymond elvesztett hívás, ugyanis vagy meggondolja
magát a hívó fél, és leteszi, vagy nem tudják
fogadni, mert éppen egy másik hívásban vannak.
Havonta több száz hívás ér célba, ennek
kb. egynegyedében verbális zaklatást, ugyanennyi pszichológiai- és szintén egynegyed
rész fizikai bántalmazást jeleznek. Az elmúlt
időszakban megnőtt a szexuális bántalmazások száma is – jegyezte meg a képviselő.
Amennyiben az áldozatok úgy érzik, életveszélyben vannak, azonnal tárcsázzák az
112-es sürgősségi segélyhívót, a helyszínre
kiérkező hatóságok egy 21 kérdésből álló
kérdőívet töltenek ki, és megfigyelik a terepet. Ha úgy látják, hogy életveszélyben van
az áldozat, illetve a gyereke, azonnal eltávolítják az agresszort a lakásból, akkor is, ha az
a saját tulajdona. Elsősorban a Szociális Ellátási és Gyermekjogvédelmi Igazgatósággal
veszik fel a kapcsolatot, az intézmény keretében működik egy intervenciós csapat (gyermekjogvédelmi
szakember,
szociális
munkás, pszichológus, rendőr), amely felméri a helyzetet, és súlyossága fügvényében
döntt, hogy milyen lépésekre van szükség
annak érdekében, hogy az áldozat biztonságban legyen. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy
veszélyben van az áldozat, védett házban helyezik el, a gyerekeivel együtt. Csép Andrea
hozzátette, a védett házakban az áldozat legkevesebb fél évig díjmentesen lakhat, ellátásban, szaktanácsadásban részesül. Sok
esetben olyan állapotban kerülnek oda a bántalmazott nők, hogy orvosi ellátásra szorulnak.
Ugyanakkor
segítenek
nekik
újrakezdeni az életet, munkahelyet próbálnak
szerezni számukra.
Kérdésünkre Csép Andrea hozzátette,
azoknak az áldozatoknak, akik a védett házakba kerülnek, mintegy 80 százaléka végül
visszatér a bántalmazó kapcsolatba.

Illusztráció
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Enikő receptjei

Szükséges hozzá 1,5 kg fartő, 6 darab tojás, 2 darab
murok, 2 darab petrezselyemgyökér, 4 kanál zsír, 3 fej
hagyma, 1 fej fokhagyma gerezdekre szedve, 3 kanál liszt, 1
Rózsa Enikő
evőkanál fűszeres paradicsompüré, 3 dl félszáraz fehérbor, 2
babérlevél, 6 darab csiperkegomba, 2 evőkanál cukor, 1 evőkanál só, darált fekete bors és kevés majoránna.
Linzerkoszorú
A megmosott fartőt középen keresztülszúrjuk. A nyílásba
beledugdossuk a keményre főzött és a héjától megtisztított
tojásokat. A húst sózzuk, borsozzuk és serpenyőben mindkét
oldalán pirosra sütjük. Ezután tepsibe vagy lábasba tesszük.
A forró zsírban a cukrot világosra pirítjuk, hozzáadjuk a felkarikázott zöldséget, picit átforgatjuk. Rászórjuk a lisztet, beletesszük a paradicsompürét, a bort, majd legvégül 3 dl vizet.
Jól felforraljuk, és a fartőre öntjük. Babérlevelet, kevés majoránnát és fokhagymát is teszünk rá. Fólia alatt 2-3 óra alatt
lassú tűzön puhára pároljuk. A húst közben megforgatjuk.
Miután megpuhult, kiemeljuk egy tálra vagy lapítóra. A zöldséget leszűrjük. A levét utánaízesítjük, és addig főzzük, amíg
sűrűbb mártást nem kapunk. A kihűlt húst szeleteljük, a párolt
Harminc dkg finomlisztet 20 dkg (82%-os) vajjal, 10 dkg zöldségkarikákkal, tört krumplival és pikáns mártással tálalporcukorral, 2 tojássárgájával, 1 citrom reszelt héjával gyor- juk. A mártásba narancshéjat is reszelhetünk.
san összedolgozunk, és 1-2 órára hűtőbe tesszük. Ezután a Párolt kacsacomb
tésztát fél cm vastagságúra nyújtjuk, és kerek recés formával
kivágjuk. Tepsiben kisütjük a felét. A többinek a közepét kisebb formával kiszúrjuk, tojással megkenjük. Megszórhatjuk
dióval, mákkal, mandulával, 180 C-fokon kb. 4-5 perc alatt
ezeket is megsütjük. A nagyobb korongokat megkenjük baracklekvárral, majd ráhelyezzük a kiszúrt karikákat, amit előzőleg vaníliás porcukorral jól megszórtunk. Dobozokba
tesszük. Sokáig eláll, finom, omlós.
Párolt marhasült Stefánia módra

cheddar lapsajtot helyezünk, és vagdalt petrezselyemzölddel
szórjuk meg. Nagyon laktató. Melléje csirkemellvirslit szoktunk fogyasztani.
Sajttekercs
A tepsit (én a ler lapos tepsijét használtam) sütőpapírral
kibéleljük. Picit beolajozzuk. Szeletelt sajtot szorosan egymás mellé helyezve beborítjuk velük a tepsit. 15 dkg reszelt
cheddarral megszórjuk és 1-2 percre a forró sütőbe toljuk.
Szépen megolvad. Kivesszük, picit hűlni hagyjuk, hogy egyben megdermedjen, ez kb. 5-6 perc. Előre elkészítjük a tölteléket: 20 dkg vaj, 5 főtt tojás lereszelve, só, bors,
kávéskanál mustár, 1 érett avokádó krémesítve, 2 doboz fűszeres krémsajt, 1 kacsamájkrém, 2 cikk zúzott fokhagyma,
bors, só. A hozzávalókat alaposan kidolgozzuk, és a sajtrétegre kenjük a massza felét, amire vagdalt zöldpetrezselymet,
snidlinget szórunk, majd betakarjuk sonkaszeletekkel. Erre
jön a maradék finom krém, majd piros kápia vagy kaliforniai
paprika kockák. Jó szorosan felcsavarjuk, majd fóliába téve,
4-5 órára a hűtőbe tesszük, utána szeleteljük. A sonka helyett
füstölt lazacot is használhatunk, illetve vagdalt maszlinát is
szórhatunk a kívánt rétegre.
Jó étvágyat kívánok!

Hozzávalók: 8 darab kacsacomb, 4 kanál disznózsír, 1 kis
darab zellergyökér, 1 darab murok, 2 nagyobb fej hagyma, 2
dl vörösbor, 1 nagy fej fokhagyma, só, fekete darált bors, 1
narancs kettévágva, 2 szál rozmaring.
Készíthetjük tepsiben vagy lábasban. Jól kikenjük zsiradékkal az edényt, és belehelyezzük a zöldségeket, valamint
a sózott, borsozott, zúzott fokhagymával bekent combokat.
A zsírt felolvasztjuk, a húst meglocsoljuk. Rozmaringot és
pár szemes borsot teszünk mellé. Rátöltjük a bort, valamint
kb. 4 dl vizet. 160 fokon locsolgatva sütjük, fólia alatt, amíg
omlós nem lesz, majd eltávolítjuk a fóliát, és kevés pirospaprikával megszórva pirosra sütjük. Nnarancshéjat is reszelhetünk rá. Krumplipürével, párolt piros káposztával tálaljuk.
Gombás bundás kenyér cheddar sajtréteggel
A graham kenyeret felszeleteljük. Hat darab gombát pürésítünk botmixerrel, és 5 tojást, 2 evőkanal tejfölt, valamint
a gombamasszát jól kidolgozzuk. A kenyérszeletek mindkét
oldalát jól beleforgatjuk a masszába, és mindkét felén szép
aranysárgára megsütjük. Mindenik szelet kenyérre egy szelet

Kell ékszer? Kellék-szer!

Színes, mintás, hagyományos – ezzel a három szóval jellemezhetőek leginkább azok a levegőn száradó agyagból készült ékszerek
és kézműves termékek, amelyeket a marosvásárhelyi Szekernyés

Tünde készít. Ilyenkor, ünnepek közeledtével minden nő szeretne

a lehető legjobban kinézni, és ebben nagy segítség lehet egy
egyedi tervezésű ékszer. Tünde elmondása szerint gyerekkora óta
foglalkozik ékszerkészítéssel.

Ravasz Viktória

Tünde levegőn szárított agyagból készíti az ékszereket, amelyeket később
megfest. Időnként a festett bőr és a drót is előkerül, hogy termékei ne tűnjenek
egyhangúak. Kezdetben csak a családjának és barátoknak, majd egyre több
embernek készített ékszereket. Véleménye szerint a nők ízlése ékszerválasztás
és -viselés terén változatos.
Vannak olyan hölgyek, akik csak aranyat vagy ezüstöt tudnak hordani, van,
aki nem szereti a hosszú ékszereket, de akad olyan vásárlója is, aki színekben
nem talál magához illőt. Az első általa készített ékszer egy levél formájú fülbevaló volt, nyaklánccal párosítva.
,,Bármerre járok, figyelem a körülöttem lévő dolgokat, ha meglátok egy
szép csempét vagy táskát, aminek tetszik a mintája, arra gondolok, milyen jó
lenne ezt ékszeren is megmutatni” – mondta Tünde, mikor arról kérdeztem,
mi adja az ihletet a munkájához.
Zárásképpen hozzátette, sok fejtörést okozott számára, mivel tehetné jellegzetessé az alkotásait, de arra jutott, nem érdemes korlátozni őket. Munkái
között vannak motívumos, hagyományos, geometriai formájú és virágos, madárkás ékszerek is.
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Dinamózene a feszültségben (2.)

Szilágyi Mihály

Senki se gondolja, hogy a fiatal
papjelöltek mindennapjai csak tanulásból és imádkozásból álltak. Bizony
ők is néha kirúgtak a hámból. Történt
egyszer, hogy Czuczor egy vasárnap
délután „bált” szervezett. Akik jól
bántak a hangszerekkel vagy táncolni
tudtak, a könyvtárban gyülekeztek,
ahol bizony talpcsiklandozó verbunkos zenére ugráltak a fiúk. Csak egy
dolgot felejtettek el, mégpedig azt,
hogy a könyvtár épp az egyik atya
lakosztálya fölött volt. Így hát csak
addig folyt a hejehuja, míg a nyugalmából feldörömbölt pap panaszt nem
tett a rakoncátlankodók ellen.
Jedlik Ányos 1820 és 1822 között
Pannonhalmán teológiát tanult, és
közben készült a doktori vizsgájára.
Pesten vizsgázott, és 1822. október
31-én avatták a szabad művészetek
és a filozófia doktorává. Akkoriban a
szabad művészetek között szerepelt
a zene is, tehát – bár ezenkívül kevés
adatunk van róla – Jedlik a zenéhez
is értett. Oktatói pályafutását a győri
gimnáziumban kezdte, de még mindig tanult. Készült a pappá szentelésére. 1825-ben pappá szentelték.
1825–1831 között a számára kedvenc fizika mellett mezőgazdaságot
és természetrajzot is tanított. Pedagógusként attól vált sikeressé, hogy kísérletezve tanított, diákjaival mindent
kipróbált, hogy azok megértsék a folyamatok működését. A tapasztalatra
épített oktatási elvének köszönhetően
diákjai tisztelték és szerették.
Nem elégedett meg azzal a tudással, amit a tanáraitól kapott. Mindig
kutatta az újdonságokat. A világon
ekkor az elektromosság csodája volt
a legnagyszerűbb tudomány. Sokan
sejtették, hogy a delejesség – ahogy
ekkor nevezték az elektromosságot
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SÁTOR BEJÁRATA!

TÁPLÁLÉK

szertár a neve), a fizikainak és a természetrajzinak egyaránt, eszközeit
terhes munkával új és kitűnő rendbe
hozta, kiváló szakavatottsággal újakat
alkotott, fáradhatatlan buzgósággal
mutatta be tanítványainak a fizikai kísérleteket még szünetnapokon is.”
Ezen a versenyvizsgán történt Mikussay szégyenletes szabálytalankodása.
Bár a tanárok többsége Jedliket látta
alkalmasabbnak a posztra, mégis Mikussay után került fel a listára. Ekkor
azonban egy idős, Wolfstein nevű
egyetemi tanár, aki maga is Mikussayt pártfogolta, felszólalt: „Ez már
mégis sok, amit ezzel a Jedlikkel csinálnak!” Ki tudja, még milyen praktikákkal igyekeztek elgáncsolni a
tudós papot! Hosszas vita után azonban mégis Jedlik Ányos került az
első helyre.
Jedlik 1837-ben beadta a királyhoz
a kinevezésének kérelmét. A válasz
részben az 1838-as pesti árvíz miatt
megkésett, és csak 1839 végén írta alá
a király a kinevezésről szóló okiratot.
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legyen egyetemi tanár, mert 1834ben váratlanul meghalt a fizika szakon tanító professzor. Ismét
versenyvizsgát hirdettek. Ekkor már
Jedlik is megkapta a rendfőnök ajánlólevelét. „Tanári tisztét mindig pontosan, serényen, rátermettséggel és
buzgósággal teljesítette, annyira,
hogy kiváló műveltségével általában
a bölcsészeti, különösen pedig a természeti tudományokban, amiket
előad és amiket a legjobb és legújabb
szerzőknek fáradhatatlan olvasásával
és tanulmányozásával maga is művel,
nagy tudásával, előadói készségével,
példákban való megvilágítással fel
tudta kelteni hallgatói figyelmét, szeretetét, serkenteni tudta őket az előadott tárgyakkal való buzgó,
szorgalmas és szép eredménnyel járó
foglalkozásra; ugyancsak nemkülönben örvendetes eredménnyel járt fáradhatatlanul buzgó őrködése az
ifjúság erkölcsi fegyelmének védelmében. Ezenfelül állandóan féltő
gondját viselte a múzeumnak (ma
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– meghatározó része lesz a jövőnek.
A „villamdelejes forgony” valódi
szenzáció volt 1829-ben. Jedlik képzelőerejét állandóan foglalkoztatta
az elektromágnesesség. Az elektromos áram által keltett vonzó és taszító mágneses erőt igyekezett forgó
mozgássá alakítani. Diákjai számára
el is készített egy ősvillanymotort,
ami ma is megtekinthető a győri
Műszaki Múzeumban. Sajnos ezt a
találmányát nem közölte a külföldi
tudományos világgal, így – bár ő
volt a villanymotor első megalkotója
– az igazi elismerést más kapta. Moritz Hermann von Jacobi 1834-ben
Párizsban mutatta be a saját villanymotorját. Jacobit 1837-ben I. Miklós
cár Szentpétervárra hívta, hogy ott is
bemutassa találmányát, és hatvanezer frankot ajánlott fel a gépezet fejlesztésére. Egy évvel később a Néva
folyón felfele úszott Jacobi elektromos meghajtású csónakja, ami akkor
elemekkel működött. A szükséges
energiát 200 kilogrammnyi elem
biztosította, az úszó szerkezet pedig
valamivel több mint 2 km/óra sebességgel úszott a víz folyásával ellentétes irányban. 1939-ben már 12
embert vitt magával a villamos csónak, és 4 km/óra sebességgel káp-
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Shakespeare egyik
maximáját idézzük
a rejtvény fősoraiban.

2.

1.

Jedlik Ányos
Forrás: Nemzeti Fotótár, in zalakocka.hu

ráztatta el a nézőket. Az elemmel
való működtetés azonban rendkívül
költséges volt, így ez a találmány
nem váltotta fel a gőzgépet.
Bizonyára sokan felteszik magukban a kérdést, miért nem állt Jedlik
azonnal a világ elé, amikor megalkotott egy új szerkezetet? Ő maga válaszol erre a különös miértre: „Én,
mivel az electro magnetismus theoriájábul igen természetessen folynak,
nem is mertem volna ezen mühszereimet új találmánynak keresztelni, s
attul is tarték, netalán már valahol ez
illyes mühszerek le legyenek írva,
ámbár én felölök valami említést
tenni sehol sem találtam”.
Jedlik igyekezett beszerezni minden külföldi tudományos iratot.
Ezekben olvasott a mesterségesen
készített ásványvízről is. A vállalkozó kedvű fiatal rendtársakkal öszszefogva elkészítettek egy kezdetleges ásványvízkészítő berendezést,
és mivel olcsón sikerült ásvány- és
szódavizet előállítani, a módszert tökéletesítették, és annyira fejlesztették, hogy az egész rendház
szükségletét fedezni tudták. Később,
amikor Pestre került (1841), magával
vitte a szódavízkészítő berendezést,
amit kibővítve előbb pincéjében,
majd egy új helyen működtetett. Jedlik latin nyelvű leírásaiban megtalálható a különböző ásványvizek
összetételének receptje, valamint a
víz tisztaságát ellenőrző vegyi eljárások jegyzete. A szódavízgyártás népszerűségét és sikerét bizonyítja,
hogy – tévesen! – a szódavízzel hozzák kapcsolatba Vörösmarty Mihály
Fóti dalának keletkezését. Az viszont
igaz, hogy a költő maga találta ki a
„bökős víz” kifejezést, de ezt a szófordulatot Jedlik sohasem használta.
1831-ben különleges lehetősége
adódott, hogy a pesti egyetem tanára
lehessen, ellenben a rendfőnök nem
egyezett bele, hogy elmenjen a versenyvizsgára. Úgy tűnik, élete küldetése mégis az volt, hogy Pesten

u

December 9-i rejtvényünk megfejtése: A szerencse istenasszonya odatalál a szívósan igyekvő emberhez.
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Bálint Zsombor

Kipipálva egy újabb kötelező formaság

Teljesen véletlen, de a Marosvásárhelyi CSM csapata a mezőny szerényebb képességű ellenfeleivel került
össze a kosárlabda 1. liga sorsolása
eredményeként az első hat fordulóban.
Az eddigi riválisok egyike sem tudta
igazán megszorongatni George Trif legénységét, az 5. fordulóban pedig a
CSU Craiova volt soron, hogy megtapasztalja a marosvásárhelyiek lényegesen jobb játékerejét.
A házigazda együttes a két félidő elején tudott csak lépést tartani, ám amikor
a kezdeti zsibbadtságot levetkőzték
Sánta Szabolcsék, egymás után potyogtak a labdák a házigazdák gyűrűjébe, és
a végeredmény önmagáért beszél.

A nagyszebeni fiókcsapat elleni találkozóhoz képest most sokkal jobban
összpontosítottak a dobásoknál a marosvásárhelyi játékosok, és a félkörön
túlról 44%-os, közelről 72%-os hatékonyságot értek el. Ugyanakkor 28 (!)
gólpasszal zártak, ez alighanem egyfajta rekord. A 22 eladott labda viszont
soknak tűnik.
Sánta Szabolcs dupla duplát ért el 24
ponttal és 12 lepattanóval, Martinić a
22 pont mellett 8 gólpasszt jegyzett. Az
idényben először lépett pályára Șolopa,
aki 14 perc alatt 12 pontot, 6 lepattanót
és két gólpasszt jegyzett.
A marosvásárhelyi együttes pénteken 18 órától játssza a naptári év utolsó
meccsét: a ligeti sportcsarnokban a
Brassói Ralph lesz a vendég.

Jegyzőkönyv

Nincs nyeretlen csapat a Nemzeti Ligában

Kosárlabda 1. liga, 5. forduló: CSU
Craiova – Marosvásárhelyi CSM 52:119
(12-23, 11-36, 15-24, 14-36)
Craiova, Ion Constantinescu-csarnok.
Vezette: Antonio Sandu (Nagyszeben),
LaurenXiu Antoche (Craiova), Mihai
Dumitrașcu (Pitești). Ellenőr: Marius
Vlaicu (Zsilvásárhely).
CSU Craiova: Rogobete 11 pont (1),
T. Popescu 8, Lăpădat 7 (1), Buzatu 7
(1), Manda 6, Cilibiu 6, Dana 5 (1), Trifănescu 2, Mariescu, ChiriXoiu, Cepoiu.
Marosvásárhelyi CSM: Sánta 24
pont, Martinić 22 (3), Borșa 16 (2), Bölöni 13 (2), Șolopa 12, Engi-Rosenfeld
11 (3), Bot 8 (2), Nistor 7 (1), Tălmăcean 6, Mureșan, Blaga.
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A Nemzeti Ligában 11 forduló után már nincs nyeretlen
csapat, miután a Galaci CSM, hatalmas meglepetésre, legyőzte a Temesvárt. Ugyancsak a váratlan eredmények sorában lehet emlegetni a Rapid sikerét a nemrégiben edzőt
váltó Nagyszeben ellen is.
* Nemzeti Liga, 10. forduló: CSO Voluntari – Foksányi
CSM 117:42, Bukaresti Dinamo – CFC Argeș Pitești 72:84;
11. forduló: Csíkszeredai VSKC – Kolozsvári U-BT 73:86,
CSM Ploiești – CSO Voluntari 75:89, Bukaresti Rapid –
Nagyszebeni CSU 94:86, Foksányi CSM – Bukaresti Dinamo 61:56, Galaci CSM – Temesvári SCM OMHA 87:78,
Bukaresti Steaua – SCM U Craiova 97:90, CFC Argeș
Pitești – Zsilvásárhelyi CSM 82:67. Az élcsoport: 1. U-BT
20 pont, 2. CFC Argeş 20, 3. Voluntari 19.
* 1. liga, 5. forduló: Nagyváradi CSM CSU II – Kolozsvári Universitatea 91:88, CSU Craiova – Marosvásárhelyi
CSM 52:119, Brassói Ralph – Bukaresti Agronomia 62:83,
Bukaresti NN Ulisse – Nagyszebeni CSU 51:71, Bukaresti
CNAV Eagles – Jászvásári Politehnica 78:73, Bukaresti Laguna – Bukaresti Stiinţa 79:100. Az élcsoport: 1. Marosvásárhely 10 pont, 2. ȘtiinXa 10, 3. Nagyvárad II 10.

Dánia az első elődöntős, négy között a házigazda spanyolok is

Fotó: a világbajnokság közösségi oldala

Világbajnoki eredményjelző

Női kézilabda-vb, negyeddöntő: Dánia –
Brazília 30-25, Spanyolország – Németország 26-21.
A főcsoportok eredményei:
* I. csoport, 1. forduló: Orosz csapat –
Szlovénia 26-26, Montenegró – Szerbia
25-27, Franciaország – Lengyelország 2616; 2. forduló: Montenegró – Orosz csapat
25-31, Szerbia – Franciaország 19-22,
Szlovénia – Lengyelország 26-27; 3. forduló: Lengyelország – Montenegró 33-28,
Szerbia – Szlovénia 31-25, Orosz csapat –
Franciaország 28-33. A végeredmény:
1. Franciaország 10 pont, 2. Orosz csapat
7, 3. Szerbia 6, 4. Lengyelország 4, 5. Szlovénia 3, 6. Montenegró 0.
* II. csoport, 1. forduló: Hollandia – Románia 31-30, Norvégia – Puerto Rico
43-7, Kazahsztán – Svédország 20-55;
2. forduló: Románia – Puerto Rico 43-20,
Kazahsztán – Hollandia 15-61, Svédország
– Norvégia 30-30; 3. forduló: Puerto Rico
– Kazahsztán 30-27, Svédország – Románia 34-30, Hollandia – Norvégia 34-37. A
végeredmény: 1. Norvégia 9 pont, 2. Svédország 8, 3. Hollandia 7, 4. Románia 4,
5. Puerto Rico 2, 6. Kazahsztán 0.
* III. csoport, 2. forduló: Koreai Köztársaság – Németország 28-37, Magyarország
– Kongó 30-22, Csehország – Dánia 14-29;
3. forduló: Dánia – Németország 32-16,

Magyarország – Koreai Köztársaság 35-28,
Csehország – Kongó 24-21.
A végeredmény: 1. Dánia 10 pont, 2.
Németország 8, 3. Magyarország 6, 4. Koreai Köztársaság 4, 5. Csehország 2,
6. Kongó 0.
* IV. csoport, 2. forduló: Argentína – Brazília 19-24, Japán – Ausztria 32-30, Horvátország – Spanyolország 23-27; 3. forduló:
Spanyolország – Brazília 27-24, Ausztria –
Horvátország 27-23, Japán – Argentína
31-27. A végeredmény: 1. Spanyolország 10
pont, 2. Brazília 8, 3. Japán 6, 4. Horvátország 2, 5. Ausztria 2, 6. Argentína 2.
Pontegyenlőség esetén az egymás elleni
eredmények rangsoroltak.
Alsóházi rájátszás az Elnök Kupáért
(Llíria), 3. (utolsó) forduló:
* I. csoport, 1. forduló: Angola – Kamerun 35-24, Irán – Üzbegisztán 32-37; 2. forduló: Angola – Irán 41-8, Kamerun –
Üzbegisztán 42-23; 3. forduló: Üzbegisztán – Angola 11-52, Kamerun – Irán 32-17.
A végeredmény: 1. Angola 6 pont, 2. Kamerun 4, 3. Üzbegisztán 2, 4. Irán 0.
* II. csoport, 2. forduló: Szlovákia – Paraguay 33-27, Tunézia – Kína 10-0 – megállapított eredmény; 3. forduló: Tunézia –
Paraguay 35-28, Szlovákia-Kína 10-0 –
megállapított eredmény. A végeredmény: 1.
Szlovákia 6 pont, 2. Tunézia 4, 3. Paraguay
2, 4. Kína (visszalépett) 0.

Dánia és Spanyolország jutott be elsőként a legjobb négy közé a spanyolországi női kézilabda-világbajnokság
keddi játéknapján. Dánia 30-25-re legyőzte Brazíliát, míg Spanyolország Németország ellen diadalmaskodott
26-21-re.
A dánok a várakozásoknak megfelelően remekül kezdtek (6-3), ám a folytatásban meglepő hibákat követtek el,
ami eddig nem volt jellemző rájuk. Egyszer még el tudtak lépni három találattal
(11-8), de a nyitott védekezést alkalmazó brazilok tartották a lépést velük,
sőt Adriana Cardoso vezérletével egyenlítettek. A meccs kétharmadánál ismét
három gól volt az európai együttes előnye, és mivel egyre jobban védekezett,
tovább növelte a különbséget. A brazilok
kulcsemberei fáradni látszottak, egyre
többet hibáztak, így végül a csapat
30-25-re kikapott.
A keddi, második negyeddöntőben a
németek kezdtek jobban, és az előző
vb-n ezüstérmes hazaiaknak már az ötödik percben időt kellett kérniük, mert
három gólt kaptak, de egyet sem lőttek.
A nyolcadik percben találtak be először,
és csak a cserék után, a meccs második
negyedében 3-7-es állásnál kezdték meg
a felzárkózást. Akkor viszont lendületbe
kerültek az immár agresszív, nyitott védekezést alkalmazó spanyolok, és 7-1-

Kína visszalépett

Visszalépett a világbajnokságról a
kínai válogatott, miután a csapatban
koronavírus-fertőzöttet találtak. Az
együttes a H-csoportban lejátszott
összes mérkőzését elvesztette, így
utolsó lett a kvartett rangsorán, és az
alsóházi Elnök Kupában folytatta
szereplését, ahol két meccset kellett
volna még lejátszania, miután múlt
szerdán 30-24-re kikapott Paraguaytól. Erre azonban már nem kerül sor,
a nemzetközi szövetség döntése alapján a kínai csapat a hátramaradt két
mérkőzést egyaránt 10-0-s eredménnyel elveszíti Tunézia és Szlovákia
válogatottjával szemben.

es sorozatuk végén két góllal már ők vezettek. Ezt csakhamar megduplázták, és
a szünetben 14-10 volt az állás a javukra. A második félidő elején a németek létszámfölényes támadójátékra és
öt-egyes védekezésre álltak át, ennek
köszönhetően egy 4-1-es sorozattal felzárkóztak, ám a meccs négy spanyol találattal folytatódott, illetve a 42 éves
Silvia Navarro kapus két büntetőt is kivédett (23-17). A következő három gól
a németeké volt, közelebb azonban nem
tudtak kerülni a szigorúan védekező
házigazdákhoz.

Európai focikörkép

* Román 1. liga, 20. forduló: Academica
Clinceni – FC Voluntari 0-0, CSU Craiova
– Aradi UTA 0-0. Az élcsoport: 1. Kolozsvári CFR 1907 51 pont/19 mérkőzés, 2.
Bukaresti FCSB 43/19, 3. FC Voluntari
34/20.
* Angol Premier Liga, 16. forduló: Arsenal – Southampton 3-0, Brentford –
Watford 2-1, Burnley – West Ham United
0-0, Chelsea – Leeds United 3-2, Crystal
Palace – Everton 3-1, Leicester – Newcastle United 4-0, Liverpool – Aston Villa
1-0, Manchester City – Wolverhampton
1-0, Norwich – Manchester United 0-1;
17. forduló: Norwich – Aston Villa 0-2,
Manchester City – Leeds United 7-0. Az
élcsoport: 1. Manchester City 41 pont/17
mérkőzés, 2. Liverpool 37/16, 3. Chelsea
36/16.
* Spanyol La Liga, 17. forduló: Athletic
Bilbao – Sevilla 0-1, Betis – Real Sociedad
4-0, Osasuna – FC Barcelona 2-2, Alavés
– Getafe 1-1, Espanyol – Levante 4-3,
Cádiz – Granada 1-1, Valencia – Elche
2-1, Villarreal – Rayo Vallecano 2-0, Mallorca – Celta Vigo 0-0, Real Madrid – Atlético Madrid 2-0. Az élcsoport: 1. Real
Madrid 42 pont/17 mérkőzés, 2. Sevilla
34/16, 3. Betis 33/17.
* Olasz Serie A, 17. forduló: Fiorentina
– Salernitana 4-0, AS Roma – Spezia 2-0,

Genoa – Sampdoria 1-3, Torino – Bologna
2-1, Venezia – Juventus 1-1, Hellas Verona
– Atalanta 1-2, Inter – Cagliari 4-0, Sassuolo – Lazio 2-1, Napoli – Empoli 0-1, Udinese – AC Milan 1-1. Az élcsoport: 1. Inter
40 pont, 2. AC Milan 39, 3. Atalanta 37.
* Német Bundesliga, 15. forduló: Bayern
München – Mainz 2-1, RB Lipcse – Mönchengladbach 4-1, Wolfsburg – VfB Stuttgart 0-2, Eintracht Frankfurt – Bayer
Leverkusen 5-2, Freiburg – Hoffenheim
1-2, Hertha BSC – Arminia Bielefeld 2-0,
1. FC Köln – Augsburg 0-2, Bochum – Borussia Dortmund 1-1, Greuther Fürth –
Union Berlin 1-0; 16. forduló: Wolfsburg –
1. FC Köln 2-3, VfB Stuttgart – Bayern
München 0-5, Mainz – Hertha BSC 4-0,
Arminia Bielefeld – Bochum 2-0. Az élcsoport: 1. Bayern München 40 pont/16 mérkőzés, 2. Borussia Dortmund 31/15, 3.
Bayer Leverkusen 27/15.
* Francia Ligue 1, 18. forduló: Troyes –
Bordeaux 1-2, Metz – Lorient 4-1, Nantes
– Lens 3-2, Lille – Lyon 0-0, Paris St. Germain – AS Monaco 2-0, Strasbourg –
Olympique Marseille 0-2, Angers – Clermont 0-1, Brest – Montpellier HSC 0-4,
Reims – St. Etienne 2-0, Stade Rennes –
Nice 1-2. Az élcsoport: 1. Paris St. Germain 45 pont/18 mérkőzés, 2. Olympique
Marseille 32/17, 3. Stade Rennes 31/18.
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Aknay János-kiállítás
az Erdély TV műsorán

Szombaton este fél kilenctől Aknay
János Kossuth- és Munkácsy-díjas festőművész 2015-ös marosvásárhelyi kiállításáról készült összeállítását vetíti az Erdélyi
Magyar Televízió, annak tiszteletére, hogy
2021-ben a kiváló festőművész megkapta

a Nemzet Művésze díjat több évtizedes kimagasló művészi tevékenysége és művészetszervező tevékenysége elismeréseként.
A filmben az Aknay-életmű reprezentatív darabjai a marosvásárhelyi Szepessy
László műgyűjtő Erdély-szerte is egyedülálló és sokoldalú gyűjteményéből kerülnek bemutatásra, Markó Béla költő
méltatásával. Közreműködnek Bogdán
Zsolt és Barabási Tivadar színművészek.
Aknay János a mértékadó magyarországi galériák állandó vendége, de számos
műve van Svédországban, Németországban, Ausztriában, az USA-ban, Japánban
és szerte a világon. A képzőművész ugyanakkor szorosan kötődik Erdélyhez, az erdélyi magyar képzőművészethez is: Aknay
már az 1980-as évektől rendszeresen látogat Erdélybe.
Aknay János a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja. Művészetének elismeréseként
2002-ben
Munkácsy
Mihály-díjat, 2009-ben Magyar Művészetért díjat, 2010-ben Kossuth-díjat,
2021-ben pedig a Nemzet Művésze díjat
kapott.

Karácsonyra készülődve

Az adventi időszak alatt már számos,
az ünneppel, illetve a karácsonnyal
kapcsolatos eseményt szerveznek
Marosvásárhelyen különböző intézmények, egyesületek. Összegyűjtöttünk egy csokorra valót azokból,
amelyekre ezen, valamint a jövő
héten kerül sor.

Kaáli Nagy Botond

A tegnap délután Szabó Anna-Mária marosvásárhelyi képzőművésznek a Winter
Games című projekt keretében nyílt tárlata a
K’Arte Egyesület Enescu utcai székhelyén.
Amint a tárlatról írják a szervezők, Szabó
Anna minikiállításán a felnagyított biológiai
jelenségek ennek a passzív, szemlélődő állapotnak az absztrakt kifejeződései, a „belső tájakon”, a testben akár sejtszinten megélt
hiposztázisok lenyomatai. Az elmúlt két év
eseményeit a vírus határozta meg, így ezek a
képek a test mikrobiológiai történéseinek
szubjektív élményéről is szólnak. Felmerül
tehát a kérdés, hogy meddig terjed ki bennünk az ünnep érzete? Szabó Anna-Mária tanulmányait a Kolozsvári Képzőművészeti és
Designegyetemen végezte. Számos művésztelep és több csoportos kiállítás résztvevője,
három egyéni tárlata volt. Communitas-ösztöndíjas, az Újvárad kulturális folyóirat művészeti szerkesztője. A Winter Games című
projekt elérkezett 4. kiadásához. A projekt
célja, hogy a fogyasztói társadalom üres és
kimerítő automatizmusaival ellentétben személyes és igazi élményeket, őszinteséget és
mérlegelést csepegtessen vissza az ünnepekbe. A rendezvény kiállításain olyan alkotásokat láthatunk, amelyek őszintén
beszélnek karácsonyról és karácsonyokról,
hiteles fogódzókat keresve a téli ünnepek
körül megélt élménykavalkádban. Kurátor:
Ungvári-Zrínyi Kata.
December 16-án, ma este 7 órától kezdődik a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia
december 26-ig tartó Musical Celebration of
Christmas Fesztiváljának keretében a Christmas Special című, rendkívüli karácsonyi
hangversenye a Kultúrpalota nagytermében.
Vezényel Remus Grama, fellép a filharmónia

Az RMDSZ kezdeményezésére
döntött a parlament: a veszélyes
medvéket azonnal el lehet távolítani
településen belül és kívül

Az RMDSZ volt az első politikai alakulat,
amely felvállalta és hangosan kimondta, hogy
a több éve tartó, nem megfelelő medvepopuláció menedzsmetjének eredményeként a túlszaporodott faj veszélyt jelent az emberi életre
és javaikra, valamint azonnali, törvényes közbelépésre van szükség. Éppen ezért nyáron
Tánczos Barna környezetvédelmi miniszter javaslatára egy olyan sürgősségi kormányrendeletet fogadott el a kormány, amely lehetővé
tette az azonnali közbelépést a település határain belül medvetámadás esetén. A parlamenti
eljárásban az RMDSZ frakciója úgy módosította a törvényt, hogy az a település határain
kívülre is érvényes legyen – mutattak rá az
RMDSZ parlamenti képviselői a törvény vitáján. Az RMDSZ álláspontját Könczei Csaba és
Kolcsár Károly képviselők ismertették a képviselőház plénumában.
Könczei Csaba, az RMDSZ háromszéki parlamenti képviselője beszédében kiemelte:
„rendkívüli időszakban rendkívüli intézkedésekre van szükség. A ma elfogadott törvény értelmében emberi életeket mentünk, azonban

Concert Band együttese, közreműködik a
Marosvásárhelyi Állami Filharmónia vegyes
kara. Meghívott: Borsos Edith szoprán. Műsoron: népszerű karácsonyi dalok a nemzetközi zeneirodalomból.
December 17-én, pénteken reggel 8 órától
a Petry Látványműhely és Múzem által szervezett helyi termelők vásárának karácsonyi
eseménye nyílik meg Local Farmers’ Market
– Christmas Edition címmel a Rákóczi lépcsőnél. Már hagyomány, hogy a karácsonyi
Local Farmers’ Marketen a helyi kreatív és
minőségi kézművestermékek mellett helyet
kap az adománygyűjtés is. A Yuppi Tábor önkéntesei már évek óta megörvendeztetnek a
finomabbnál finomabb sütikkel, édességekkel, ezt az idén sem hagyják ki. Bár a kézművesek ebben az időszakban éjt nappallá téve
dolgoznak azon, hogy az ünnepi vásárláshullámra minél több szépséges terméket készítsenek, szívesen csatlakoznak termékeikkel
közös local farmers marketes ajándékcsomagok összeállításához, melynek bevételét jótékony célra fordítják. Természetesen nem
igazi a hangulat, ha nincs hozzá zene, ezért
meghívtak olyan fiatalokat, akik karácsonyi
kántálásukkal segítenek még jobban átvenni
az ünnep hangulatát.
December 17-én, pénteken 18 órától az
Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház társulata
játssza A legszebb ajándék című előadását a
színház nagytermében (Poligrafiei / Nyomda
u. 4 szám). A helyek száma korlátozott, telefonos foglalás szükséges a 0740-566-454-es
mobilszámon, naponta 9-13 óra között. A 4
év fölötti gyerekeknek ajánlott előadás szövegét Lev Tolsztoj Pánov bácsi karácsonya
című meséje alapján Pávai Csanád írta. Szereplők: Szőlősi-Pénzes Szilárd, Cseke Péter,
Gönczy Katalin, Máthé Rozália, Szabó Dániel, Szélyes Andrea, Bonczidai Dezső. Zeneszerző: Apostolache Zénó. Tervező:
Eugenia Tărăşescu-Jianu. Rendező: Gavril
Cadariu. A közelgő karácsony örömmel tölti
el a szíveket. Mindenki izgatottan készülődik
az ünnepekre, csak Pánov bácsi, az öreg cipészmester szomorkodik magányosan. Nincs
akivel együtt töltse a szeretet ünnepét, akit
ajándékkal örvendeztethetne meg. Pedig ő
még a kis Jézust is befogadta volna szüleivel

kicsiny hajlékába… Éjjel aztán váratlanul
hangot hall: „Azt szeretnéd, hogy meglátogassalak… Holnap erre fogok járni! Figyeld
hát az utcát hajnalhasadástól szürkületig, és
találkozni fogsz velem…” Vajon tényleg
Jézus hangját hallotta? Vajon tényleg eljön
hozzá? És fel fogja egyáltalán ismerni Őt? Az
izgatott várakozás során Pánov bácsi végül
rádöbben, hogy a választ a szívével és nem a
szemével kell keresnie.
December 19-én, vasárnap 18 órától Karácsonyi Vizi Akusztik címmel szervez online
eseményt a Marosvásárhelyi Rádió Kotta
című műsora. December az ünnepre való készülődés időszaka, amikor igyekszünk odafigyelni az együtt töltött pillanatokra. Nem lesz
másképpen a Kottában sem. Tekintettel az elmúlt egy év kihívásaira, egy meghittebb, ünnepibb, beszélgetősebb találkozóra várják a
hallgatókat az online térben és a rádió hullámhosszán. A meghívott vendéggel, Vizi Imrével hangolódnak az ünnepre finom teával,
meglepetésekkel és sok-sok jó dallal.
December 19-én, vasárnap 18 órától a
Kultúrpalotában lép fel az 1982-ben alakult
Szentegyházi Gyermekfilharmónia. Az eredeti létszámmal működő kórus és zenekar adventi
hangversenykörútján
szerepel
Borszéken, Gyergyóújfaluban, Déván és
Gyulafehérváron is.
December 20-án, hétfőn 19 órakor a Paradicsom kőkertjében című produkcióját játssza a Kultúrpalota nagytermében a Maros
Művészegyüttes. A műsor címét az egyik legrégebbi karácsonyi ének adja, amely csak az
archaikus zenei réteget őrző tájakon maradt
fenn. Az előadásban karácsonyi szokásokat
elevenítenek fel, amelyeket táncjelenetekbe
ágyaznak, ügyelve arra, hogy eredetiségük ne
sérüljön. A műsorban törekedtek még élő szokásokat is bemutatni, és igyekeztek a keresztény Európa karácsonyi szokásrendszeréből
azokat a gyöngyszemeket felvonultatni, amelyek a környezetünkben formálódtak ki, és
sok évszázadon át segítették abban, hogy szépen, boldogan élhessük meg a keresztények
legnagyobb ünnepét, a karácsonyt. Rendező:
Varga János. Énekel: Kásler Magda, a Maros
Művészegyüttes zenekarának kíséretében.
Zenekarvezető: Moldován Horváth István.
Tánckarvezetők: Farkas Sándor Csaba és
Kásler Magda. Rendező-koreográfus: Varga

hosszú távon azoknak a projekteknek a befejezésére van szükség, amelyeket Tánczos
Barna környezetvédelmi miniszter elindított,
és amelyek alapján felmérik a Romániában élő
medveállományt. Csak így lehet biztos alapokra helyezni a medvepopuláció menedzsmentjét.”
Könczei Csaba rámutatott arra is, hogy míg
2016-ban 200 hívást tartottak számon a 112-es
segélyhívó számon, addig 2020-ban 1800 hívásra
ugrott ez a szám, továbbá idén az első 5 hónapban több mint ezren hívták a 112-es segélyhívó
számot, hogy a veszélyes medvét jelentsék.
A törvény vitáján Kolcsár Károly, az
RMDSZ Maros megyei parlamenti képviselője
elmondta: „meggyőződésem, hogy az emberi
élet mindenekfelett van, éppen ezért dolgozta
ki az RMDSZ frakciója azt a cikkelyt, amely
lehetővé tette a település határain kívül is az
azonnali közbelépést medvetámadás esetén.”
A törvény összes előírása az államelnöki kihirdetést követően, a Hivatalos Közlönyben
történő megjelenés után lesz hatályos.
(RMDSZ-tájékoztató)
János. Jegyek elővételben a Kultúrpalota
jegypénztárában kaphatók, valamint a helyszínen, de előzetes helyfoglalás szükséges a
0757-059-594-es telefonszámon.
December 21-én, kedden este 6 órától
Szabó Előd és a Titán zenekar tart ünnepi
koncertet Erdélyi karácsony címmel a marosvásárhelyi Vártemplomban. Vendégek: Baricz Gergő, Koszorús Krisztina Koszika,
Kádár Barna Zsolt (szaxofon, vokál), Banga
Gábriel Dániel (zongora) és Székely Erika
(vokál). A belépés ingyenes, a helyek száma
korlátozott.
December 22-én, szerdán 16 órakor kezdődik a Marosvásárhelyi Rocksuli karácsonyi
adománygyűjtése. Amint a szervezők írják, a
Rocksuli fontosnak tartja, hogy ne feledkezzünk meg a nehezebb sorsúakról. Az idei
évben is a marossárpataki árvaház javára
gyűjtenek. Tekintettel a járványügyi helyzetre, nincs mód a helyszíni koncert megrendezésére, így az idei évben csak az
összegyűjtött adományokat tudják eljuttatni
a Pál atya által működtetett intézményhez. Az
adományokat (ruhaneműk, játékok, nem
romlandó élelmiszerek, iskolaszerek stb.)
kérik megfelelő csomagolásban a Rocksulinál leadni, onnan szállítják ki Sárpatakra. A
gyűjtés december 22-ig tart.
Ugyancsak december 22-én, szerdán 18
órakor a Karácsonyi reflexiók című műsor
hallgatható meg a Marosvásárhelyi Rádióban. A Karácsonyi reflexiók egy olyan,
Krisztus földi születésének emléknapja köré
szerveződő könnyűzenei vállalkozás, melybe
a kortárs erdélyi szcéna legkiválóbb aktív
együttesei (Koszika & The Hotshots, Titán,
Funkorporation, Eztán) delegálják a tagokat.
A kezdeményezők célja az ünnepek ünnepével kapcsolatos érzéseik, gondolataik, álmaik
megjelenítésével a csak karácsonyra jellemző hangulatok és lelki rezgések visszatükrözése. A Marosvásárhelyi Rádióban
december 22-én 18-19 óra között bemutatásra kerülő, klisémentes összeállítást irodalmi anyagokkal díszítik fel, a
karácsonyhoz méltón.
Zenészek: Koszorus Krisztina (ének, effektek), ifj. Boér Károly (gitár, ének), Bajusz Gábor (ütős hangszerek), Ila Gábor
(billentyűs hangszerek), Sándor László
(basszusgitár).
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Románia küldöttsége nyitotta meg az Expo Dubai 2020 kiállítás kapuit

December 14-én, a szervezők
felkérésére, a kormányon
belül működő, Borbély László
által koordinált Fenntartható
Fejlődés Főosztály küldöttsége nyitotta meg az Expo
Dubai 2020 kapuit.

A kiállítás keretében a Fenntartható Fejlődés Főosztály ismertette
Grigore Antipa, Constantin Brâncuşi és Nicolae Georgescu-Roegen
hozzájárulását ahhoz, amit ma fenntartható fejlődésnek nevezünk. A
hagyományos román kultúra ihlette,
egy évszázaddal ezelőtt elindított
tanulmányaik és ötleteik révén a
három személyiség olyan koncepciókat javasolt, amelyek megalapozhatják a fenntartható világ
felépítésének gondolatát.
„Megtiszteltetés, hogy ma itt lehetek Románia pavilonjában Dubajban, amely nem véletlenül viseli
a New Nature elnevezést. Újra kell
gondolnunk az életünk, a környezettel való kapcsolatunk természetét. Azok a rendezvények,
amelyeken tegnap és ma részt vettünk, annak elismerése, hogy Romániában van jövőkép, van
intézményközi struktúra, vannak
hatékony és innovatív közszolgáltaFONTOS TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ
- általános

• Központosított ügyelet

- 118-932

- 118-800

(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):
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tások a 2030-as Agenda megvalósításához. Sok erőforrásunk van, de
paradigmaváltásra is szükségünk
van, illetve új kapcsolatra a természettel. Ahogy Brâncuşi mondta: A
dolgokat nem nehéz megcsinálni;
nehéz abba az állapotba kerülni,
amikor képesek vagyunk ezeket
megcsinálni. A főosztály tevékenységének két kiemelt célja van: meggyőzni a közigazgatást, hogy
partnerré váljanak törekvésünkben,
illetve meggyőzni a társadalmat a
természettel kapcsolatban oly szükséges mentalitásváltásról” – mondta
Borbély László államtanácsos, a

• Emma vendéglő,

hidegtálak készítése

• Prefektúra

• RDS–RCS
• Áramszolgáltató vállalat
- vidék

- 0265/202-305

• Delgaz Grid

kapcsolatos információk)

- 0265/210-110

• Aquaserv:

• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek

Marosvásárhelyi

Polgármesteri Hivatal

GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS,
otthongondozó szolgálat,

- 0265/210-177
- 0265/268-330

8–16 óra között:

0736-883-110

• Optika-Optofarm

- 0265/212-304
- 0265/312 436

- 0265/250-120

• Optolens szemsebészet
• Marmed

járóbeteg-rendelő:

Labor

- 0265/263 351

- 0265/263-351

- 0265/250-344

- 0756-468-658

- 0729-024-380

- 0751-114-307

e-mail: marmed@marmed.ro,

• Dora Optics

www.marmed.ro

• Dora Medicals

• Radiológia, echográfia
Dr. Jeremiás István

- 0733-553-976

Antipának a Duna-delta halászatával foglalkozó tanulmányai fontosságát, mint a jó gyakorlat példáját a
természetes ökoszisztémák észszerű
kezelésében, valamint a múzeumok
szerepét mint nem formális oktatási
központok, a nagy román biológus
által kitalált diorámából (háromdimenziós múzeumi/kiállítási makett)
kiindulva.
Teodor Frolu, a Mila 23 – Ivan
Patzaichin Egyesület alelnöke, a
körkörös gazdaság és a fenntartható
fejlődés szakértője kifejtette a biogazdasági elmélet és a Nicolae Georgescu-Roegen által javasolt
minimális biogazdasági program relevanciáját mint megoldást a társadalom, a gazdaság és az erőforrások
közötti egyensúlyhiányra. Az esemény kurátora és moderátora Teodor Frolu volt.
A „Sustainable Romania. Local
Knowledge from the Past for a Global Lasting Future” konferenciát
Romániának a világkiállításon való
részvétele alkalmából a Fenntartható Fejlődés Főosztály szervezte,
együttműködve a Mila 23 – Ivan
Patzaichin Egyesülettel.
AFenntarthatóFejlődés
Főosztályközleménye

- 0365/404-664

- 0265/266-801

- 0365/400-401

• Rendőrség

• SMURD (betegekkel

- 0740-083-077

Fotó: Asociația Ivan Patzaichin - Mila 23

Fenntartható Fejlődés Főosztály
koordinátora.
A „Sustainable Romania. Local
Knowledge from the Past for a Global
Lasting Future” című Konferenciát
Borbély László és Daniela Gîtman, a
külügyminisztérium (KKM) intézményközi kapcsolatokért felelős államtitkára, a romániai pavilon
házigazdája nyitotta meg a részt vevő
országok delegációinak és szomszédos pavilonok képviselőinek, illetve
az online résztvevők jelenlétében.
Románia által a világkiállítás
fenntarthatósági kategóriájában bemutatott New Nature általános té-

mával összhangban a konferencia
azt az elképzelést vetette fel, hogy
a fenntartható és koherens globális
fejlődés megoldásai megtalálhatóak olyan helyi példákban, amelyek a jelenlegi technológiákhoz és
erőforrásokhoz csatlakoztatva az
ember és a természet közötti
együttműködés életképes módszereivé válhatnak.
A Grigore Antipa, Constantin
Brâncuşi és Nicolae Georgescu-Roegen elméleteinek bemutatására
meghívott szakértők a három elme
által kigondolt koncepciókat összekapcsolták a jelenlegi fenntartható
fejlődési elmélettel:
Doina Lemny, a párizsi Pompidou Központ, a Modern Művészeti
Nemzeti Múzeum tiszteletbeli muzeográfusa, Constantin Brâncuşi
szobrász műhelyének gondnoka új
perspektívát mutatott be Brâncuşinak a természetes anyagokkal való
kapcsolatáról, ami a szobrász szemléletében megszabja a művészeti
irányt, a kézműves vagy a művész
pedig alkalmazkodik ahhoz, amit az
anyag sugall neki.
Luis Ovidiu Popa, a Grigore Antipa Nemzeti Természettudományi
Múzeum vezérigazgatója kiemelte
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- 0365/400-404

- 0800-801-929

- 0265/929

- 0265/200-928

- 0800/800 928

- hideg víz-csatorna

- 0265/215-702

- központ

- 0265/208-800

- közönségszolgálat

- 0265/208-888

- 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

és halottszállítás

- 0758-047-604

koszorúk

• Maros megyei RMDSZ

- 0745-606-269
- 0265/264-442
- 0265/262-907

Méltányos reklámdíj fejében
állandó szereplője lehet

- 0265/212-971

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak.

- 0265/222- 446

a 0265/268 854-es telefonon.

Várjuk jelentkezését

TELKETVÁSÁROLNÉK
Nyárádra,Marosranyílóeladótelketkeresek,
1hektárnálnagyobbat,Marosvásárhely
30km-eskörzetében.
Tel.0737-717-780.(sz.-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

ÁLLATGONDOZÓT alkalmazunk teljes ellátással. Tel. 0744-624809. (22904)

A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL

ELADÓ élő disznó, 160 kg, 11 lej/kg.
Tel. 0742-491-626. (14210)

MINDENFÉLE

VÁLLALUNK: garázsjavítást, ácsmunkát és bármilyen javítást. Tel.
0767-837-782. (14050)
VÁLLALUNK: tetőjavítást, csatornajavítást, festést, bármilyen javítást.
Tel. 0759-467-356. (14050)
VÁLLALUNK: benti munkát, csatornajavítást, tetőjavítást, bármilyen javítást. Tel. 0755-654-115. (14050)
FESTÉST, csempézést, gipszkartonés ajtószerelést vállalok. Tel. 0771393-848. (14125)
VÁLLALUNK tetőjavítást, meszelést,
festést, padlásszigetelést, padlástakarítást, parkettcsiszolást. Tel. 0742734-062, Hunor. (14190-I)
KITAKARÍTUNK udvart, garázst, lakást. Vállalunk bontást, felvásárolunk
használaton kívüli tárgyakat. Tel.
0747-816-052. (14218)
ENGEDÉLYEZETT személy garázst
szigetel, és Lindab lemezzel fed. Tel.
0743-512-168. (14219)

MEGEMLÉKEZÉS
Egy könnycsepp a szemünkben
Érted él,
Egy gyertya az asztalon Érted
ég,
Egy fénykép, mely őrzi emlékedet,
S egy út, mely elvitte az életed.
A bánat, a fájdalom örökre megmarad,
Mindig velünk maradsz, az idő
bárhogy is halad.
Szomorú szívvel emlékezünk
2020. december 16-ára, amikor
itthagytál minket, drága édesanyánk, MIHÁLY MÁRIA szül.
Kacsó. Emléked őrzik lányaid,
fiad, unokáid és dédunokád.
(14183-I)

Fájó szívvel emlékezünk december 16-án BARTHA GÁBORRA
halálának első évfordulóján.
Az idő múlik, feledni nem lehet,
szívünkben megmarad emléked
és szereteted.
Feleséged, Anikó, gyermekeid:
Csaba, Csilla, Lori, drága két
unokád: Richárd és Roland, valamint keresztlányod, Manyika.
(14201)

Szomorú szívvel emlékezünk
december 16-án a Dózsa György-i
DÁVID JÓZSEFRE halálának 4.
évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Szerettei. (14211)

Szomorú szívvel emlékezünk
december 16-ára, amikor eltávozott szeretett családja köréből az
élni akaró, drága jó élettárs, édesapa, nagytata, testvér, rokon,
barát és jó szomszéd, a szentdemeteri születésű marosvásárhelyi lakos, FÜLÖP JÓZSEF, 62
éves korában.
A múltba visszanézve valami fáj,
valakit keresünk, aki nincs már.
Temető csendje ad neki nyugalmat, szívünk fájdalma örökre
megmarad. Nyugodjál békében!
A gyászoló család. (14208-I)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesapa, férj, kolléga,
jó barát,
BÂNDEANU JÓZSEF
december 13-án, életének 46.
évében, hosszú szenvedés után
visszaadta lelkét Teremtőjének.
Drága halottunkat 2021. december 17-én, pénteken 15 órakor
helyezzük örök nyugalomra a
Jeddi úti temetőben, református
szertartás szerint.
Gyászoló felesége és fiai, Lehel
és Andor. (sz.-I)
Szomorú szívvel búcsúzom jó
barátomtól,
FOGARASI CSABITÓL.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Marci. (sz.-I)
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