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Városfejlesztési
projektek
Marosludason

Az emberség határán

A Marosludasi Polgármesteri Hivatal a
város infrastruktúrájának fejlesztése
érdekében több projektet készített elő.
Ezenkívül olyan tervek kivitelezése következik, amelyek finanszírozását pályázattal nyerték el.

____________2.
Mit tehet
a gyermekpszichiáter?

Az utóbbi időben úgy érzékelem, hogy
több a szorongásos betegség, ugyanakkor a serdülők korosztályában a
depresszió és az önbántalmazó magatartás is egyre gyakoribb.

____________5.
A Selected Bags
sikertörténete

Egy baróti lány, aki eljutott Marosvásárhelyre több mint egy évtizede, és
eldöntötte, hogy valami újat, érdekeset
alkot, papír újrahasznosításával, különleges kézműves technikával egyedi
táskákat készít. A hobbiként végzett
foglalkozásból lassan vállalkozás lett.
Fotó: Nagy Tibor

Vannak események, amelyek életre szólóan befolyásolják
sorsunkat, megváltoztatják a történelem menetét. Ameddig a nagyvilág történései nem érintenek közvetlenül, és
csak puszta szemlélői vagyunk a politikai döntéshozók által
gerjesztett feszültségeknek, konfliktusoknak, biztonságban érezzük magunkat, nem gondolunk arra, hogy mindezek következményei minket is érinthetnek. Ha csak az
elmúlt fél évszázad közvetlen történéseire reflektálunk, elmondhatjuk, hogy volt már részünk forradalomban, etnikai
konfliktusban, balkáni háborúban, vírusjárványban, néhány
napja pedig újabb háború tört ki Ukrajnában, egy szomszédos országban. És újra beigazolódni látszik: a geopolitikai
és egyéb stratégiai, nagyhatalmi játékoknak az igazi vesztesei a kisemberek, azok, akik a fegyverdörgés hallatán a

létminimumhoz szükséges holmival hagyják el otthonukat,
vagyonukat, múltjukat. Életre szóló trauma ez, amelyre
nincs gyógyír. A lecke örök, axiomatikus, sosem tanulunk
belőle. Pedig intő jelként kellene. A máramarosszigeti határátkelőn átjövő menekülők tekintete mélyen belevésődött az emlékezetembe. De azok gesztusai is, akik a bajba
jutott embertársaikon megpróbáltak segíteni. Felejthetetlen lecke, amelyet mindegyre fel kellene idéznünk, amikor
ítélkezünk mások felett, amikor nem engedünk igazunkból,
amikor megbélyegzünk valakit, és sorolhatnánk tovább a
példákat. Legyen történetünk önreflexió is.

Vajda György

____________6.
Elveszítjük az
antibiotikumokat?

Készen van egy országos akcióterv,
ami az antibiotikum-rezisztencia problémájával foglalkozik, továbbá egy
mikrobiológiai diagnosztikára, egy járványügyre és egy fertőző betegségekre vonatkozó útmutató.

____________8.

(Folytatás a 4. oldalon)

Civilek a menekültekért
Antalfi Imola
Ismét „nagyot” teljesített a kormány. A hatóságok – bár számítottak a menekültáradatra, hiszen egy héttel az orosz támadás előtt
már felvetődött a menekültek elszállásolásának a szükségessége –
ezúttal is alulteljesítettek. Ukrajnát elhagyó, főként nők és gyermekek
ezrei léptek már át a határon, amikor Raed Arafat belügyi államtitkár, az országos katasztrófavédelem vezetője vasárnap azt mondta,
az emberek ne szállítsanak élelmet oda, ahol ukrán menekültek vannak, mivel az megromlik vagy megmarad. Az államtitkár úgy vélte,
nem beszélhetünk humanitárius katasztrófáról a romániai oldalon.
Nem állítjuk, hogy könnyű behatárolni, pontosan mikor beszélünk
humanitárius katasztrófáról, de háborús körülmények között az életüket fenyegető veszély miatt emberek ezreinek menekülése államhatárokon keresztül bizonyára annak nevezhető.
Nem arról kellett volna győzködni a segítő szándékú embereket
vagy humanitárius segélyszervezeteket, hogy ne gyűjtsenek élelmiszert, hanem idejében fel kellett volna állítani azokat a gyűjtőpontokat, ahol az illetékesek szétválogatják, rendszerezik az adományt.
Természetesen fel kell hívni a lakosság figyelmét arra, hogy milyen
jellegű adományokra van a legnagyobb szükség, továbbá megszervezni a menekültek elszállásolását, orvosi ellátását, szállítását.
A hatóságokat, akárcsak a tél, a menekülthullám, ha nem is meglepetésként, de mondhatni felkészületlenül érte. Azóta a helyzet
(Folytatás a 3. oldalon)
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Ma KORNÉLIA,
holnap KÁZMÉR napja.
KÁZMÉR: a lengyel eredetű
Kazimír férfinév magyaros
alakja.
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Megyei hírek
Szállás az ukrajnai
menekülteknek
A jelenlegi nehéz helyzetben a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal is segítséget nyújt az Ukrajnából érkező
háborús menekülteknek, és kérésre szállást biztosít nekik
az Ifjúsági Szállóban. Március 4-től, péntektől készen állnak a szobák a rászorulók fogadására. A szállóban jelenleg 64 férőhely áll rendelkezésre, ami 31 szabad szobát
jelent. A polgármesteri hivatal emlékezteti a városlakókat,
hogy a szociális igazgatóság a Román Vöröskereszt
Maros megyei kirendeltségével közösen megkezdte az
adománygyűjtést, a javakat a bajba jutott ukrán családoknak juttatják el. Az adományokat a Mihai Eminescu Művelődési Házba (Marosvásárhely, Nicolae Grigorescu utca
19. szám) lehet vinni, hétfőtől szombatig 10 és 18 óra között. Az összegyűlt adományokat az országhatárokon felállított menekülttáborokba szállítják.

Elindult a Vöröskereszt
segélyszállítmánya Ukrajnába
Tegnap, március 2-án indult útnak a Romániai Vöröskereszt első segélyszállítmánya a fővárosból az ukrajnai
Csernovicba. Hat teherszállító jármű mintegy 150 tonnányi
tartós élelmiszert, higiéniai cikkeket, ágyneműt, takarót juttat el a bajban lévőknek. A Romániai Vöröskereszt Az emberségnek nincsenek határai című adománygyűjtő
kezdeményezéséhez az eMAG, valamint a Tazz cégek is
csatlakoztak, a hatból öt teherautónyi szállítmány az
eMAG támogatásának köszönhető.

Meghosszabbított program
a vérközpontban
Egy időre meghosszabbított nyitvatartással, hétköznaponként 7.30–17.30, szombaton, március 5-én pedig 7.30–
13.30 óra között várják a véradókat a Marosvásárhelyi
Vértranszfúziós Központban. Az utóbbi időben jelentősen
csökkent a véradásra jelentkezők száma, szükség lenne
készletekre az ukrajnai sérültek számára.

Könyvbemutató
a Gemma kávézóban
Március 3-án, ma délután 5 órától a Gemma kávézóban
kerül sor a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Doktori
Iskolájának legújabb könyvbemutatójára. Az egyetem doktori képzésén részt vevő hallgatók munkáiból álló gyűjtemény két legújabb kiadása Boros Kinga és Bálint Etelka
munkája, Kényelmetlen színház, valamint Színházi nevelés Erdélyben címmel. A könyveket Kékesi Kun Árpád és
Kovács Levente mutatja be a marosvásárhelyi Bolyai utca
10. szám alatti Gemma Book Café kávézóban. Az esemény online is követhető az MME Facebook-oldalán.

XX. Nyárádszeredai Kertésznap
Március 12-én, szombaton lesz a huszadik nyárádszeredai
kertésznap, melyet rossz idő esetén a művelődési házban,
jó időben annak előterében tartanak meg. A kertésznapra
a kertészeti szaporítóanyagot, kertészeti, szőlészeti, méhészeti és mezőgazdasági terméket, kelléket, kisgépet
előállító, forgalmazó cégeket, magántermelőket és az érdeklődőket várják. Szaktanácsadást is lehet igényelni a
kertészet valamennyi szakágában, beleértve az időszerű
növényvédelmi kérdéseket is. Kiállítófelületet március 1től 11-ig lehet igényelni a 0748-620-908-as telefonszámon.
Hírszerkesztő: Menyhárt Borbála
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Városfejlesztési projektek Marosludason
A Marosludasi Polgármesteri Hivatal a város infrastruktúrájának fejlesztése érdekében több
projektet készített elő. Ezenkívül olyan tervek kivitelezése következik,
amelyek
finanszírozását pályázattal nyerték el. Ha minden beütemezett
munkálat elkezdődik, akkor a
város több pontján várható építkezés. Ezekről Kis István, Marosludas alpolgármestere számolt
be lapunknak.

Mezey Sarolta

Utcák aszfaltozását tervezik
Marosludas két pályázatot nyújtott
be a Saligny program keretében, mindkettő az úthálózat javítását szolgálja.
– Egyik a város régi főtére körüli utcákra vonatkozik, azokra, amelyeken
még nincs aszfaltburkolat. A temetők
felé vezető 300 méteres utca nagyon
rossz állapotban van, ezt is befoglaltuk
a tervbe, melynek értéke 22 millió lej.

Egy másik projekt a tömbháznegyedek
utcáira vonatkozik, ahol 30-40-50 éve
nem javították a burkolatot. Ennek az
értéke 32 millió lej. Ezekre a pályázatokra várjuk az eredményt. Rövidesen
elindul a közvilágítás felújítása, amire
közel öt éve nyertünk pályázatot, s
azóta húzódik a finanszírozás – tájékoztatott az alpolgármester.

Bölcsőde épül, felújítják
a művelődési házat

Uniós alapokból idén elkezdődik a
bölcsőde építése, és rövidesen hozzáfognak a művelődési ház teljes felújításához. Ezt a munkálatot egy
kolozsvári cég nyerte el, ugyanaz,
amelyik a 2-es számú általános iskola
teljes felújításán és bővítésén dolgozik.
A művelődési ház felújítását közel 5
millió lejből valósítják meg. A korszerűsítésre nagy szükség van, mert ez az
épület már nem felel meg művelődési
rendezvények, színvonalas előadások
szervezésére, eredetileg gyűlésteremnek épült.

A ludasi művelődési ház

Fotó: Nagy Tibor

Kis István

Korszerűsítik a Maros-hidat
Az alpolgármester beszámolt arról,
hogy tervben van a Maros-híd teljes
felújítása.
– A munkálat kezdési időpontját
még nem tudni pontosan, erre valószínűleg már idén sor kerül, a műszaki bizottság Bukarestben megszerezte a
végső jóváhagyást. A híd felújítása a
fejlesztési minisztérium hatáskörébe
tartozik. A munkálatok előreláthatólag
egy éven át tartanak, ami azt jelenti,
hogy ez idő alatt korlátozásokra, lezárásra és forgalmi dugókra kell számítani. Ez kellemetlenül érinti a
gépkocsivezetőket,
gyalogosokat
egyaránt – mondta az alpolgármester.

Vidéken is gyűjtenek az ukrajnai rászorulóknak
A háború miatt menekülő ukrajnaiak és a Kárpátalján maradt magyar közösségek számára indítottak nálunk is gyűjtést az elmúlt napokban.
Még egy rövid ideig van lehetőség vidéken is leadni a nekik szánt cikkeket vagy pénzt, mert az
adományokat hamarosan továbbítják.

Szováta is bekapcsolódott a héten az adománygyűjtésbe.
„Segélykérést fogalmazott meg az ukrajnai Dercen település esperese, aki csapatával együtt e nyomorúságos helyzet
közepette igyekszik a végsőkig kitartani és mindent megtenni a bajbajutottakért, sebesültekért, magára maradt idősekért és rászorulókért. Sajnos napról napra több a
menekült és a sérült, ezért óriási szükség van segítségre,
adományokra” – adta hírül az önkormányzat, amely rögtön
adománygyűjtésbe kezdett Segítsünk együtt, közösen az
ukrán rászorultakon! jelmondattal. Leginkább tartós élelmiszerre (olaj, zsír, cukor, tésztafélék, konzerv stb.), tisztálkodási eszközökre, törülközőre, lepedőre, takaróra,
párnára, ágyneműhuzatra, matracra és egyéb eszközökre,
elsősegélyládára, kötszerre, vérzéscsillapító anyagokra,
gyógyszerekre van szükség – közölték az akció szervezői.
Az adományokat ezen és a következő héten lehet leadni
hétköznaponként az alábbi helyszíneken: Kusztos Endreemlékház és képzőművészeti galéria (Géra utca 16. szám,
10–16 óra), RMDSZ-székház (Fő út 133. szám, hétfő,
szerda, péntek 10–16 óra, kedd, csütörtök 9–11.30 óra), valamint a polgármesteri hivatalban (Fő út 155. szám, 8–16
óra). Akinek lehetősége van, az adományként pénzt is utalhat a RO97OTPV320001322224RO01 (Asociaţia Pro
Urbis, OTP Bank Szováta) számlaszámra. További információkért a polgármesteri hivatal 0265-570-218-as telefonszámát (101-es mellék) lehet hívni.
Erdőszentgyörgyön és környékén Egyesülve Ukrajnáért
jelszóval Vlad Eleş kezdett adománygyűjtésbe hétfőtől, ő
az Ukrajnából menekülőknek kér támogatást. Mivel elsősorban nőknek és gyermekeknek van szükségük segítségre,
ezért főképp takarókat, vizet, pelenkákat fogad, de a ruhaneműt is elfogadják, azzal a kikötéssel, hogy tiszta és új
vagy nagyon jó állapotú legyen, becsomagolva, és megjelölve a célszemélyt (például 9–12 éves kislány). Az első
szállítmányt pénteken indítja Máramarossziget, Szeretvásár

vagy Isaccea felé, az ottani határátkelőkön érkező menekültek számára. Az adományozással kapcsolatban a 0748694-800 telefonszámon lehet érdeklődni, naponta 16 óra
után. Ugyanakkor azt is lehet jelezni itt, ha valaki a vidéken
áthaladó menekültek számára szeretne pihenőhelyet, szállást biztosítani.
Az ukrajnai rászorulók számára a jobbágyfalvi üzletben
is fogadják az adományokat csütörtökig, itt főleg tartós
élelmiszert, édességet, vizet, takarót, hálózsákot, elemlámpát, pelenkát fogadnak, gyógyszert és gyümölcsöt nem
vesznek át. (GRL)

Több helyen gyűl az adomány a menekülők és a menekülőket ellátók
számára
Fotó: Vlad Eleş közösségi oldala
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A politikai foglyok és a kommunizmus idején meghurcoltak
nevelt gyermekei is juttatásban részesülnek
Megszavazta a képviselőház azt a
Szabó Ödön, Bihar megyei parlamenti képviselő által kidolgozott
törvénytervezetet, amely lehetővé teszi, hogy a politikai foglyok
és a kommunista diktatúra évei
alatt meghurcolt személyek nevelt gyermekei is juttatásban részesüljenek, a vér szerinti
gyermekekhez hasonlóan.

„A ma elfogadott törvénykezdeményezéssel újabb diszkriminációt sikerült
feloldani, törvényes keretbe foglaltuk,
hogy a politikai foglyok és a kommunista diktatúra évei alatt meghurcolt személyek nevelt gyermekei is juttatásban
részesülnek. Ezek a személyek a többi
családtaghoz hasonlóan szenvedtek a kemény politikai megtorlás miatt, anélkül,

hogy kedvezményezettjei lettek volna a
juttatásnak” – nyilatkozta Szabó Ödön,
az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetőhelyettese.
A Bihar megyei törvényhozó elmondta: „az államnak kötelessége kiemelt figyelmet fordítani ezekre a
személyekre, akiket politikai okokból
jogtalanul megfosztottak szabadságuktól, és családjuk a kommunista diktatúra
szenvedője volt” – fogalmazott.
„2020-ban kezdeményezésemre emelt
juttatásban sikerült részesíteni azokat a
személyeket is, akiket pszichiátriára
utaltak be vagy kényszerlakhelyre ítéltek
kilakoltatásukat követően, 1945. március
6. után. A mai napon egy újabb módosítást eszközöltünk a törvényben, hogy a
kérelmezőknek a megyei elbírálási bi-

zottság mielőbb megítélje a jogosultságot, könnyítve ezáltal a procedúrát.
Ennek értelmében, ha a fogságot igazoló
dokumentumban nem szerepel a pontos
nap, csak az év és a hónap, amelytől
kezdve az illető személy politikai üldözött vagy hadifogoly volt, akkor a hónap
15. napjától számolják a juttatás értékét.
Abban az esetben, ha ebben a dokumentumban csak a fogság éve szerepel, az
adott év július elsejét veszik alapul a juttatás kiszámításánál” – mondta Csép
Éva-Andrea Maros megyei parlamenti
képviselő, az RMDSZ munkaügyekért
felelős szakpolitikusa.
A törvénytervezet az államelnöki kihirdetést követően és a Hivatalos Közlönyben való megjelenése után lép
hatályba. (RMDSZ-tájékoztató)

A Romániába menekült ukrán állampolgárok
több mint egyharmada kiskorú
A harcok elől Romániába menekült ukrán állampolgárok csaknem egyharmada kiskorú – mutatott rá a
szerdai kormányülésen Nicolae Ciucă miniszterelnök.

A fegyveres konfliktus kezdete óta eltelt hét napon 118 ezer
ukrán állampolgár érkezett Romániába, közülük 70 ezren elhagyták az országot, de csaknem 40 százalékuk Romániában
maradt. Eddig 1070 ukrán állampolgár kért menedékjogot Romániától – ismertette a román kormányfő.
A román területen tartózkodó 46 ezer ukrán menekült közül
18 ezer kiskorú. Ciucă jelezte: az oktatási, a családügyi, a
pénzügy- és belügyminiszterrel közösen, az önkormányzatok-

kal és Ukrajna bukaresti nagykövetségével együttműködve
próbálnak megoldást találni arra, hogy a román területen lévő
gyermekek mozgását kövessék, és ellátásukat, oktatásukat
meg tudják szervezni.
Románia az Európai Unió menekültügyi és migrációs alapjához fordult, valamint az unió polgári védelmi mechanizmusát is aktiválta, hogy uniós pénzalapokat szerezzen az ukrajnai
háború elől menekülők megsegítésére.
A kormányfő azt is bejelentette: szerdán sürgősségi rendelettel módosítják a légi közlekedési törvényt, oly módon, hogy
a NATO-tagországok katonai gépei díjfizetési kötelezettség
nélkül használhassák a román légteret. (MTI)

Tavaszi képalkotás torkolattüzek fényében
Tegnap beköszöntött a tavasz. Márciuskát küldött egyik
ismerősünk a család nőtagjainak. Én valamiért ezeket a
márciusi mütyüröket nem kedvelem, de bizonyára a hiba
bennem van. Az ablak előtt álló szilvafácska ágai az enyhe
februárban megteltek rügyekkel, ami arra utal, hogy a természet soha nem felejtkezik meg önmagáról, hű marad természetéhez, azért önző a Natura.
Ellentét: tegnap is bombázták az ukrán nagyvárosokat.
Vagyis az orosz hadsereg, amely lassan nyomul előre – mint
a légi felvételeken látszik, végeláthatatlan tank- és gépkocsioszlopokban – az ukrán főváros felé. Ezek Putyin márciuskái, amelyekkel kedveskedni akar az ukrán
családanyáknak, lányoknak. Csakhogy azok menekülnek
gyermekestül Lengyelország, Magyarország és Románia
felé. A férfiak maradnak, vagy visszatérnek európai vendégmunkásságból harcolni.
Különben a tavasz a háborús Ukrajnát
sem kerüli el, ui. míg Moszkvában a hőmérő higanyszála általában a mínuszok
alá süllyedve vegetál, addig Kijevben
már lassan plusz fokok mutatkoznak. Sajnos a hőmérsékletet
jelentősen növelik lokálisan a polgári célpontokon és célpontokra (lakóházak, városnegyedek, békés falvak) hulló,
felrobbanó lövedékek, amiket az agresszor kilő. Éjszakánként bombázásra kell számítani. A tegnap este is felvisítottak
a légvédelmi szirénák, és a lakosság otthon maradó része
levonult a metróba. Mint 1940-ben a londoniak. Akkoriban
csak Párizsban volt még földalatti. Párizst azonban nem
bombázták. Ma már egyre több európai városban van. Igaz,
egyelőre és remélhetőleg mindörökre közlekedési célok szolgálatában. És remélhetőleg van ukrán föld alatti mozgalom
is, amely a megszállók hátában tevékenykedik, vagy fog a
közeljövőben, ha addig a Kreml őrült ura, a Vörös Hadsereg
volt főtisztje meg nem hátrál. (Nem valószínű, csupán nemzetközi közóhaj.)
A tegnap tavasz volt a EU közgyűlésén. Élőben közvetítették Zelenszkij beszédét a gyűlésteremben, és a beszéd
végén a közgyűlés remélhetőleg valamennyi tagja – a vonakodók és óvatoskodók is – felálltak, úgy tapsolták meg. Hiszik, hogy a szankciók érnek valamit. A putyini Oroszország
elszigetelése és elszigeteltsége hatásos lesz. Tél tábornok
visszakozik. Dühösen beismeri, mit is? Vereségét, kudarcát
vagy megszégyenülését? Talán. Bár az efféle makacs fickóknál nem túl gyakori, nem jellemző. Nem fakad agresszív jelleméből. Odabenn a birodalomban is rügyezik, nő az
elégedetlenség, kevesbedik – bár soha el nem tűnik – azok

száma, akik hisznek még a moszkvai hivatalos, állami (goszudartszvennij) rádió és tévé, a volt szovjet, de típusában,
hangvételében ma is élő propagandának. Az este a BBC egy
moszkvai nőt interjúvolt meg, aki rendületlenül állította,
hogy kedvenc hadra kelt seregei csak katonai célpontokat
akarnak és akartak megsemmisíteni. Hitt a putyini humanizmusban. Az olyan, mint a kannibálok étrendkiegészítője.
A tegnap, a másik közgyűlésben, egy óceánnal odébb,
New Yorkban az ENSZ közgyűlésén, amikor a rosszarcú csinovnyik, Szergej Lavrov orosz külügyminiszter beszélni kezdett, Moszkva álságos érveit kívánta ismertetni papírról
rossz angolsággal, a tagság felkelt, és tüntetően kivonult a
teremből. Valószínűleg inkább cigarettára gyújtottak az első
sugárúton (First Avenue), a világ békességét ábrázoló szobor tövében. A világ elítéli a háborút. Ezt a háborút. Végre
nem egy olyan hadműveleti sorozatot,
amit az USA vagy a Nyugat robbantott
ki. Holott ennek elítélésében mindig a
szovjet-orosz küldött járt az élen. A
gyarmati népek fénylő reménye.
Bár ebben nem lehetünk biztosak, mert családokon belül
megoszlanak a vélekedések, hitek és attitűdök. Nagymama
hitelt ad Putyinnak, holott átélte az orosz megszállást, Sztálint és utódait, apa már nem. A csatlós országok, felvillanyozott értelmiségiek és olyan aggok, akiknél megakadt a
tű, és folyton ugyanazt a nótát ismétlik, a rendpártiaknál és
diktatúraimádóknál ez éppen fordítva jő le. Ők úgy gondolják, hogy Ukrajna europeizálása, Nyugathoz és a kontinenshez való közeledése, egy másik katonai tömb igenlése
váltotta ki szegény Oroszország szegény kicsi izompacsirtájának békésen bombázó, gyilkolászó reakciócskáját. A menekülők csak melléktermékek. Ui. Kijev soha nem
érdeklődött, nem kérdezte meg a NATO-tól, amit a gyógyszerreklámok is folyton szajkóznak, a kockázatokat és mellékhatásokat oroszától, gyógyszerészétől. A szovjetizálás
Moszkva szerint gyógyír a Nyugat-mániára. (Ámbátor amint
egy ősi magyar, 1986-ból származó közmondás tartja: Jobb
ma egy Pershing a tanyádon, mint holnap egy ruszki az
anyádon.)
Végül akadnak olyan elvakult genealógusok, családfakutatók, akik állítják, hogy megtalálták a leszármazást, a családi vérvonalat Putyin és Raszputyin között. Mindkettő
Oroszország anyácska rossz, ártó szelleme. Puty oroszul
utat jelent. Putyin valószínűleg a járhatatlan utat. Raszputyin meg a visszatérést.
Egyébként tényleg tavaszodik.
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Ország – világ
Kórházi ellátást kap két háborús
sérült
A galaci Aristide Serfioti katonai kórházba szállítottak
szerdán az ukrajnai támadásokban megsérült két
személyt – közölte a Galac megyei prefektúra keretében felállított munkacsoport sajtószóvivője. Teodora Diaconiţă szerint a két sérültet a galaci közúti
határátkelőnél vették át a rohammentő szolgálat
egységei. Egy 40 éves nőről és egy 20 éves fiatalemberről van szó, mindkettőjüknek lőtt sebeik vannak, Ukrajnában műtéti beavatkozáson estek át,
állapotuk stabil. Ők az ukrajnai háború első sérültjei,
akiket romániai kórházba szállítottak. (Agerpres)

Szabályozzák a háztartási
szolgáltatói tevékenységet
A kormány szerdai ülésén jóváhagyta a háztartási
szolgáltató tevékenység szabályozásáról szóló törvénytervezetet, amely bevezeti a 15 lej értékű utalványokkal való díjazás lehetőségét azon személyek
számára, akik mások számára végeznek háztartási
tevékenységeket. Dan Cărbunaru kormányszóvivő
elmondta, a munkaügyi minisztérium által kezdeményezett jogszabálytervezet azt is lehetővé teszi,
hogy a munkáltatók az alkalmazottaiknak juttatandó
bónuszokat például ezekben az utalványokban fizessék ki. Ez az innovatív fizetési rendszer, amelyet
most Románia bevezet, szerepel az országos helyreállítási terv (PNRR) szociális reformokat előíró fejezetében – mutatott rá Cărbunaru. (Agerpres)

Százezer gyógykezelési jegy
Kétszázmillió lejt különített el a kormány idén a
nyugdíjasoknak szánt mintegy 100 ezer gyógykezelési jegyre. Az Országos Nyugdíjpénztár által kezelt
program költségvetését szerdai ülésén hagyta jóvá
a kabinet. Dan Cărbunaru kormányszóvivő az ülés
után elmondta, ebben az évben 200 millió lejt szán
a kormány erre, az összegből hozzávetőleg 100
ezer gyógykezelési jegyet tudnak biztosítani, ebből
60.420-at az Országos Nyugdíjpénztár tulajdonában
levő létesítményekben lehet felhasználni. Az üdülőjegyeket legtöbb 19 turnusban osztják szét, az egy
jegy által biztosított tartózkodás időtartama 16 nap,
a gyógykezelésé 12 nap. (Agerpres)

Folytatódik az első otthon
program
A kormány által szerdán elfogadott határozat értelmében másfél milliárd lejes hitelkerettel folytatódik
idén az első otthon program. A jogszabály egy új kikötést is bevezet: a kedvezményezettek kötelesek
lesznek a garantált finanszírozás időtartamára a hitelezők saját belső szabályaival összhangban teljes
kockázatra szóló biztosítást kötni. A rendelkezés a
jelen határozat hatályba lépése után megkötött valamennyi hitelszerződésre vonatkozik – számolt be
Dan Cărbunaru kormányszóvivő. (Agerpres)

Repülőtéri díjmentesség
A NATO-tagállamok katonai gépei mentesülnek a
légi navigációs és repülőtéri díjak befizetése alól –
erről sürgősségi rendeletet fogadott el szerdán a kormány. Sorin Grindeanu szállításügyi miniszter szerint a döntés elősegíti a NATO keleti szárnya
elrettentő és védelmi pozíciójának megerősítését
célzó intézkedések gyakorlatba ültetését. A sürgősségi rendelet értelmében a NATO-tagállamok katonai gépei erről szóló előzetes megállapodás
hiányában is mentesülnek a légi navigációs és repülőtéri díjak befizetése alól. (Agerpres)

Civilek a menekültekért
(Folytatás az 1. oldalról)

valamelyest javult, a határközeli önkormányzatok léptek.
De igazából a civil humanitárius segélyszervezetek voltak azok, amelyek időben érzékelték a bajt és segítették
a menekülteket. Magánemberek ezrei is adományoztak,
és folyamatosan – immár szervezettebben – gyűjtenek a
rászorulóknak. Állatvédő szervezetek is segítenek, hiszen
számos menekült nem vált meg kedvencétől.
Az első napok után a helyzet természetesen jó irányba
változott, ahogy riportot készítő újságíró kollégám is
megtapasztalta Máramarosszigetnél, a román–ukrán határon. A helyi hatóságok mindent megtesznek annak érdekében, hogy segítsenek, példaértékű az összedolgozás
a segélyszervezetekkel. Ám továbbra is kérdés, hogy milyen egészségügyi ellátásban részesítik az erre szoruló
embereket, például megoldott-e a dialízisre szorulók kezelése kórházakban, a szívbeteg vagy a fáradtságtól kimerült idősebbeknek vagy cukorbetegeknek nyújtandó
orvosi segítség. És nem utolsósorban a menekülők, a legsérülékenyebb személyek: gyermekek, nők, idősek biztonságának szavatolása, hogy ne váljanak a bűnözők,
embercsempészek áldozataivá.
Van mit tenni bőven, hiszen a menekültáradat a jelek
szerint még nőni fog.
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Az emberség határán
(Folytatás az 1. oldalról)

Szétszakított családok

A csípős hideg megrekedt a máramarosi hegyek és a Radnai-havasok völgyében, Máramarossziget
Osztrák–Magyar Monarchia békebeli korszakát idéző főterén. Március elsején az emberek jól
felöltözve igyekeznek dolgukra,
mintha semmi sem történne a várostól alig néhány száz méterre
levő Tiszán túli országban. A központi parkot elárasztották a virágot,
márciuskát kínáló árusok. A főtéri
forgalom bedugult, amint ilyenkor,
zsúfolt délelőtt az megszokottá
vált. Nagy Tibor kollégámmal keressük a határátkelőhelyet jelző forgalomirányító táblát, de sehol sem
találjuk. A hírhedt börtönt és a
Nobel-díjas író, Elie Wiesel szülőházát jelző turisztikai táblákat követjük. Segít a GPS-jelzőnk, bár
ezzel is nehezen haladunk. Valahogy betérünk az állomás mögött
húzódó Nicolae Titulescu utcába. A
sorompónál várakozunk, miközben
feltűnik néhány bőröndöt cipelő fiatal nő. Találgatjuk, hogy menekültek-e, vagy csak az állomásról
érkeznek. Aztán továbbindulunk.

Colopelnic Vasile

kénteseknek, akik tolmácsolnak a
menekültek és a fogadók között.
Közben beérünk a fogadózónába.
Az utca egyik felén hosszú sátor áll,
amolyan irodaként, ahol a hatóságiak fogadják az ide érkezőket. A
másik felén, egy kávézó és bár egyméteres kőfallal bekerített teraszhelyiségének oldalán több sátortető
alatt önkéntesek állnak sorban temérdek mennyiségű élelem, üdítő,

Román határőri segédlettel lépnek be a kisgyerekes anyukák az országba

Az utca két oldalán parkoló autósor
jelzi, hogy megérkeztünk célunkhoz, és feltűnik a határrendészet
épületének teteje. Egy oldalsó utcában leparkolunk. Az egyik ház udvarából valaki ránk szól: nem jó
helyen állunk. Látszik, hogy zavarja
a nagy sürgés-forgás. Kiegyezünk.
Keveset ülünk, majd továbbállunk
– mondjuk. Elfogadja érvünk.
A helyszínen előzetes egyeztetés
alapján fogad Colopelnic Vasile, a
Máltai Szeretetszolgálat képviselője
(sz.m.: köszönet a kapcsolatért gróf
Kálnoky Tibornak és Tischler Ferencnek, a Máltai Szeretetszolgálat
főtitkárának). Gyors ismerkedés:
megtudjuk: görögkatolikus pap,
ukrán nemzetiségű, felesége magyar, és amióta kitört az orosz–
ukrán konfliktus, irányítja a Máltai
Szeretetszolgálat határhoz kihelyezett munkapontját. Egyike azon ön-

ivóvíz, gyümölcshalmok előtt.
Olyan, mint egy igazi zsibvásár.
Egymást túllicitálva veszik körbe a
határon át érkezőket, megkínálva
őket élelemmel. A „hivatalos” sátor
mellett, egy másik alatt, közvetlenül
a határátlépő tilos zónája előtt, szintén sátortető alatt több tucat kamera
sorakozik a belépőkre fókuszálva,
körülöttük az ország szinte minden
fontosabb televíziótársaságának riportere és néhány jelentős külföldi
hírtelevízió munkatársa. Egy másik
sorban a Román Vöröskereszt, egy
helybéli környezet- és állatvédő
civil szervezet, a Máltai Szeretetszolgálat sátra és egy sajtósátor is
áll. A vöröskeresztesek elsősorban
higiéniai eszközökkel állnak készenlétben, a helybéli önkéntesek
pedig szinte mindenben segédkeznek, míg a máltaiak sátrában teával
kínálják az érkezőket, és szükség

Az önkéntesek által felajánlott élelmiszerhalmaz

esetén egészségügyi ellátásban részesítik az érkezőket. Arra kértem
Colopelnic Vasile görögkatolikus
tisztelendő atyát, számoljon be tapasztalatairól, s így minket is tájékoztasson mindarról, ami a
határátkelőhelyen eddig történt.
Az atya elmondta: a Máltai Szeretetszolgálat önkéntesei február
25-én, pénteken jelen voltak a határátkelőhelyen, és megpróbáltak
segíteni a menekülteken. Szombaton állították fel a sátrat, 24 órás
szolgálatot biztosítanak. A máramarosszigeti önkéntesek négyóránként
váltják egymást. A nagybányaiak az
elsősegélynyújtást vállalták. Más
egyesületek képviselőivel együtt,
amint a menekülők átlépték a határt, azonnal megkérdik, mire van
szükségük: egészségügyi ellátásra,
szállításra, szállásra? És azonnal intézkednek. A máltaiak a menekülteket a Miasszonyunk görögkatolikus
zárdához irányítják, ahol 70 személyt tudnak fogadni. Elsősorban
fiatal anyákat, nagymamákat és
gyerekeket láttak el. A hozzánk érkezők nagy része nem beszél idegen
nyelveket (néhányan tudnak ugyan
kicsit angolul), így a romániai ukrán
anyanyelvűek – mint amilyen az
atya is – nagy segítséget nyújtanak.
A szállás és az étkeztetés mellett sokuknak lelki támaszra is szükségük
van. Elérzékenyülve mesélte, hogy
egy hétgyerekes anyát fogadtak,
akiben a gyermekek tartották a lelket, a csomagok nagy részét ők cipelték. Az ebédlőben beszélgetett
az egy családdal, majd a szomszéd
asztalnál hirtelen egy lány sírógörcsöt kapott. Miután elcsendesedett,
megkérdezte az okát. A lány elmondta, most kapta az üzenetet,
hogy édesapja, miután elhozta őket
a határig, mivel hadköteles volt, hazament, hadba vonult, és a frontra
került. Sokan csupán néhány napra
kérnek szállást, ellátást, mert továbbutaznak.

Münchenbe tartó család

ket. Angol nyelvet ismerőt keresnek. A segítségükre sietek. Megtudom, hogy Ukrajna nigériai
nagykövetségének munkatársai. A
bukaresti nagykövetség már gondoskodott róluk, hogy a román fővárosból hazautazzanak. Ehhez el
kell jutniuk Bukarestbe. Van egy
járat Máramarosszigetről, csak az
másnap reggel érkezik meg. Olyan
járművet keresnek, ami aznap ér
oda, hiszen a repülőjegyeket már lefoglalták. Az önkéntesek szállítók
után mennek.
A sátraktól távolabb 20 férfi várakozik egy helyen. Ők a szállítók.
Az ország minden szegletéből érkeztek, szabadidőt feláldozva, saját
autóval, üzemanyaggal, készenlétben, igényeik szerint bárhova elszállítják az ukrán menekülteket.
Első körben a „megrendelők” a

az önkénteseknek. Mindenki segít.
Közben egy nagyobb csoport jön
át gyalog a határon. Két középkorú
nő és négy gyerek. Jólöltözöttek, az
egyik anyukán sínadrág, hátizsák, a
gyerekeken kis hátizsák, sportcipő.
A polgármesteri hivatal munkatársa
és a máltaiak önkéntesei fogadják
őket. Colopelnic atya segítségével
megpróbálok kommunikálni velük,
mivel csak az egyik fiú beszélt egy
kicsit angolul. Megtudom, hogy
február 24-én, a háború kitörésekor
hagyták el Kijevet. A gyerekeket
előreküldték rokonaikhoz Kolomeába, arra gondolva, hogy néhány
nap múlva csendesedik a helyzet, és
visszatérhetnek otthonaikba. Aztán
amikor belátták, hogy nem javul a
helyzet, férjük elhozta őket a határig, majd a férfiak visszamentek.
A két nő testvér, mindketten gyere-

Reményt adni
a reménytelenségben

Az atya elmondta, hogy az elmúlt
napokban a szatmári Máltai Szeretetszolgálatnál levő kollégáikat is
kisegítették. Éjjel telefonon próbált
tolmácsolni, hogy a felmerült különleges eseteket megoldják. Gyerekek veszítették el édesanyjukat. A
legtöbben megállás nélkül, napokon
át utaztak a határig, ahol az ukrán
határőrök órákig várakoztatták
őket. Volt, aki rosszul lett a kimerültség miatt, és a szatmári kórházba kellett szállítani.
– A konkrét segítségen túl a reményt kell visszaadni azok számára, akik valami nagyon rossz elől
menekültek, azzal a szándékkal,
hogy valami jobbat találnak ebben
a világban – mondja az atya, majd
újra elérzékenyül.
Közben elvonja a figyelmünket
egy csoport fekete bőrű menekült.
Az egyik hölgy széles mosollyal, a
győzelem jelével üdvözöl bennün-

Fotók: Nagy Tibor

Önkéntes autóvezetők segítenek a szállításban

civil szervezetek és a máramarosszigeti polgármesteri hivatal képviselői, akik azonnal kapcsolatot teremtenek
az
igénylőkkel.
Ottjártunkkor több jármű indult
útnak, és jöttek újabbak. Most ez a
legfontosabb gyakorlati segítség.

Önzetlen emberbaráti szeretet

Egyik nő kitűzőjén olvasom,
hogy a máramarosszigeti polgármesteri hivatal képviselője. Arról
kérdezem, hogy miként sikerül kezelni a helyzetet. Jól – mondja,
majd mosolyogva továbbáll, hiszen
újabb csoport érkezett. Megtudom,
hogy a „hivatali” sátorban levő laptop segítségével osztják el a szálláshelyeket. Oda lejegyzik, kit hova
irányítanak. Többen a menekültek
közül nem igényelnek semmilyen
segítséget. A legnagyobb ajándék a
SIM-telefonkártya. Sokan, ahogy
lecserélik a készülékeikben levőt,
azonnal telefonálnak. Majdnem
mindenki külföldön levő szeretteit
értesíti, hogy Romániába ért. Van,
aki után eljönnek rokonai, ismerősei, mások pedig Magyarország felé
veszik útjukat.
Folyamatosan jönnek a menekültek, akiket azonnal körbevesznek az
önkéntesek. Sok a kisgyerekes
anya, van, aki gyerekkocsit tol
maga előtt, és két-három bőröndöt
is húz maga után. Többjük csomagját a határzónán kívül a romániai
határrendőrök húzzák, majd átadják

keikkel indultak útnak. Megdicsérem a fiú angolnyelv-tudását, majd
az egyik hölgy öltözetét nézve arról
érdeklődöm, hogy természetjáróke? Keserű mosolyt csalok arcára,
inti, hogy igen, de azonnal a távolba
mered tekintete. Talán ha valamelyik havas hegygerincen találkozunk, másként alakulna a történet.
Szállítást igényelnek. Nem akarnak elválni egymástól, így nagyobb
jármű után érdeklődnek. A csoporthoz lép egy férfi, aki mondja, hogy
angolul, románul és magyarul beszél. Kiderül, hogy marosvásárhelyi, de Csíkszeredában élő magyar,
onnan jött Máramarosszigetre. Csak
úgy. Nézte a tévét, majd azt mondta
a családnak, hogy gépkocsival leutazik a határátkelőhöz, mert úgy
érezte, segítenie kell. Nem árulja el
a nevét. Nem azért vállalta el a szolgálatot, hogy neve újságba kerüljön,
hanem emberbaráti szeretetből. Sok
más szállítóval, önkéntessel együtt,
akik névtelenül fogadják a hatóságok képviselőivel a menekülteket.
Büszkének éreztem magam, hogy
ilyen honfitársaink is vannak.
Az ukrajnai család néhány napig
Máramarosszigeten marad a baptista szeretetszolgálat vendégeként,
ameddig Münchenben élő rokonuk
utánuk nem jön. Búcsú nélkül távoztak, de a találkozás emléke számomra örök marad.
(Folytatjuk)
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Szerkesztette: Bodolai Gyöngyi

Mit tehet a gyermekpszichiáter?

Nem szégyen segítséget kérni
Örülök a lehetőségnek, hogy
megismerhettem dr. GáliczNagy Andrea gyermekpszichiátert, ugyanis e területre
szakosodott orvossal eddig
nem volt alkalmam beszélgetni. A Marosvásárhelyi Orvosi
és
Gyógyszerészeti
Egyetemen végezte tanulmányait, majd Kolozsváron tett
szakvizsgát, és attól kezdve a
Noé Mentálhigiénés Központban dolgozik. Időközben a
budapesti Bethesda kórházban is részt vett tapasztalatcserén. Egy kétéves kislány
édesanyja.

Bodolai Gyöngyi
– Először is arra lennék kíváncsi, hogy miért választotta ezt a szakot. Volt valamilyen esemény,
tapasztalat, élmény, ami befolyásolta, vagy felismerte, hogy viszonylag kevés a szakember, és
nagy szükség van rájuk?
– A gyermekpszichiátriáról nem
sokat tudtam, ezért is nagyon vonzónak találtam. A gyermekeket
mindig nagyon szerettem, viszont
úgy tűnt, hogy a gyerekgyógyászat
inkább a betegségről, mint a gyermekről és annak megismeréséről
szól. Minden gyermek egy külön
érdekes világ. Saját serdülőkoromat
nehezen éltem meg, így valószínű,
hogy ez is közrejátszott a pályaválasztásban.
Azzal, hogy mennyire kevés a
szakember ezen a téren, csak a
szakvizsga után szembesültem,
amikor sok más megyéből is megkerestek gyermekeikkel a szülők.
– Milyen képességekkel kell rendelkeznie annak az orvosnak, aki
erre a szakra vállalkozik?
– Erre a kérdésre a válaszért inkább a gyermekeket meg a szüleiket
kellene megkérdezni, de mindenképpen sok türelem, empátia, kíváncsiság és szeretet kell hozzá.
– Feltehetően a gyermekeknél is
előfordulnak a felnőttekéhez hasonló kórképek, amelyekkel felkeresik a gyermekpszichiátert.
– Igen, vannak a felnőttekéhez
hasonló kórképek: szorongás, depresszió, kényszeres zavarok, traumához
kapcsolódó
zavarok,
táplálkozási zavarok stb., de vannak

specifikusan a gyerekkorhoz kötött
kórképek is, mint az idegrendszer
fejlődési zavarai, ahova beletartozik
az autizmus-spektrumzavar, a figyelemhiányos hiperkinetikus (hiperaktivitás)
zavar,
tanulási
zavarok, tik- (akaratlan mozdulatok) zavar stb.
Az utóbbi időben úgy érzékelem,
hogy több a szorongásos betegség,
ugyanakkor a serdülők korosztályában a depresszió és az önbántalmazó magatartás is egyre gyakoribb.
Sok szülő az online oktatás során
szembesült, hogy gyereke mennyire
nem tud figyelni, vagy mennyire
nem tud ott ülni, és lépést tartani a
tanulással. Sok esetben emiatt kértek segítséget, és derült ki, hogy a
gyereknek figyelemhiányos hiperkinetikus zavara (röviden ADHD –
attention deficit and hiperactivity
disorder) vagy valamiféle tanulási
zavara van.
– A sajátos, jobbára a gyermekekre jellemző problémák milyen
okokból alakulnak ki?
– Amint említettem, az idegrendszer fejlődési zavarai azok, amelyek
veleszületett állapotok, és jó esetben már gyermekkorban diagnosztizálják. Kialakulásukról többféle
elmélet létezik, de eredetük nem
tisztázott teljes mértékben. Napjainkban nagyon megugrott az autizmus-spektrumzavarral
és
az
ADHD-val élő gyerekek száma. Ez
azzal is magyarázható, hogy a pedagógusok, szülők informáltabbak
ezen a téren, és gyakrabban kérnek
segítséget. Viszont a mai rohanó

világ kedvez például az ADHD kialakulásának, a folyamatos pörgés,
a multitasking (egy időben több
mindent csinálunk), a folyamatos
információáradat, a sok különböző
aktivitás, a túl sok inger mind erősíthetik a tüneteket.
Mind az autizmus, mind az
ADHD kialakulásában közrejátszhatnak a szervezetet érintő hosszú
távú gyulladásos megbetegedések,
pl. az ételintoleranciák által kiváltott gyulladásos folyamatok.
Ugyanakkor a terhesség, a szülés
alatti oxigénhiányos állapotok, a
koraszülés és az ADHD kialakulása
között is találtak összefüggéseket.
Mindkét említett betegség esetében a családon belüli halmozódás
figyelhető meg, így bizonyítható a
genetikai háttere is ezeknek az állapotoknak. Ugyanakkor izolált eseteket is látunk, ahol családon belüli
előfordulás nincsen.
Amikor a poszt-Covid-hatásról
érdeklődöm, a doktornő elmondja,
hogy a gyermekeknél inkább a szociális megvonás következményei
miatt kialakult tünetek a hangsúlyosabbak, és a szociális élet online
térbe való áthelyezésének mellékhatásait észleli a leggyakrabban.
– A serdülőkorban lévő fiataloknál a kortárs kapcsolatok jelentik a
mentsvárat. Ebben a korban bármit
mond a szülő, azt a kortárs felül
tudja írni, mindig neki van igaza, és
neki mond el mindent. A Covid-19
miatt elrendelt korlátozások a személyes kapcsolatokat leszűkítették.
A gyermekeket „bezárták” a szobájukba, vagy összezárták a szüleikkel.
Kifejlett megküzdési mechanizmusok híján másban keresték a menekvést, gyakoribbá váltak a különböző
patológiák, így a falcolás (önsértő
magatartás) és a függőségek pl. az
online játékok terén…
A kutatások szerint a depresszió
és a szorongás előfordulása a pandémia alatt megduplázódott a gyermekpszichiátriai patológiában. Az
öngyilkosságok száma is megnövekedett ebben a korosztályban. Gondolatszinten gyakoribb, de ha már
foglalkoztatja a gondolat, azt komolyan kell venni. Ami pedig az online
teret illeti, a társas életüket is ott
élik, ugyanis azt már annyira megszokták, hogy egymás mellett ülve
sem tudnak szóban kommunikálni.

A tanítás átkerült az online térbe
nemcsak az iskolásoknál, az óvodásoknál is, akik megtanulják az
elektronikus „kütyüket” kezelni,
majd nagyon gyorsan függővé válnak, és a mozgásos ügyességi játékokat mellőzik, azok előnyére –
osztja meg aggodalmát a gyermekpszichiáter.
– És aggódhatunk a kamaszodó
diákok miatt is. Miközben nagy
szükségük lenne a fizikai mozgásra, a távoktatás idején délután
2–3 óráig tart az iskolai program,
a házi feladatot szintén a képernyőről kell megnézniük, és gyakran előfordul, hogy a tananyagot
is. Este pedig, ha nagy ritkán még
marad idő, „kikapcsolódásképpen”
a számítógépen játszanak, vagy az
általuk kiválasztott filmet a laptopon nézik meg. Ma még beláthatatlan, hogy a képernyő előtt töltött
napoknak, estéknek mi lesz később
a következménye.
– Sajnos az online játékokat reggelig is képesek játszani. Az időérzékük megszűnik, és nem tudják
felmérni, hogy hány órát ülnek a
képernyő előtt – mondja a doktornő.
A függőségek mellett a kisebbeknél, akik hosszú ideig otthon össze
voltak zárva a szülőkkel, amikor
újra óvodába vagy iskolába kell
menniük, az elválási szorongás
ismét jelentkezik, és a leválás újra
meg kell történjen.
Amikor megszűnt a kezdeti bezártság, az autista gyermekeknél a
szorongásos tünetek emelkedtek,
számukra ugyanis jó volt, hogy a
megszokott helyüket nem kellett elhagyniuk, és mindennap ugyanaz
történt. Amikor újra beindult az
élet, ez kényelmetlenséget, félelmet
váltott ki bennük.
– Mivel gyógyít a gyermekpszichiáter?
– Ez nagymértékben a patológiától függ. Első lépés elnyerni a bizalmukat,
hogy
megértsék:
biztonságos helyen vannak, ahol
nem ítélkezünk, hanem próbálunk
segíteni, majd jöhet a tanácsadás
mind a szülőknek, mind a gyermeknek. Megpróbáljuk a káros magatartásokat,
gondolatokat
megváltoztatni, majd kiiktatni, ami
ideális esetben a pszichológus segítségével történik. Ez lehetséges nálunk
a
központban,
az
iskolapszichológusnál, magán pszichológiai kabinetekben, a lényeg
az, hogy a gyermek kapjon pszichológiai segítséget is.
– Annyi lett, lesz a problémás
gyermek, hogy az iskolapszichológusok számát minél hamarabb
meg kellene emelni, hogy ne 800
diákra jusson egy olyan szakember, aki természetesen az anyanyelvén tud beszélni a gyermekkel –
merült fel ez utóbbi, nagyon fontos
szempont is a beszélgetés során.
– Az iskolai pszichológusok mellett nagy szükség lenne az érzéke-

Lélekgyógyítás interneten
A gyermekpszichiáter szakorvosnővel készült beszélgetésünket követően a kolozsvári
Babeş–Bolyai Tudományegyetem kommunikációs irodájától értesítést kaptunk, amelyben
arról számolnak be, hogy az intézmény Klinikai Pszichológia és Pszichoterápia Intézetének két kutatója, dr. Anca Dobrean és dr.
Costina-Ruxandra Păsărelu, a svéd Karolinska Intézet, valamint a kolozsvári Iuliu Haţieganu Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem
munkatársaival együttműködve olyan hiánypótló internetes platformot fejlesztett ki,
amely a depresszióval és szorongással küzdő
serdülőkorúak számára kínál online transzdiagnosztikus, racionális-emotív viselkedésterápiát.
A kutatók abból indultak ki, hogy a szorongásos és depressziós zavarok a serdülő
korosztályban igen elterjedtek, a depresszió
előfordulása a pubertáskorúak körében 7,7–

15,9% körülire becsülhető. A tinédzsereknél
a két rendellenesség gyakran együttesen jelentkezik, ami fokozza a tünetek súlyosságát,
növeli az öngyilkossági kísérletek valószínűségét, a kezelésekre adott rosszabb válaszreakciót eredményez. A depresszív zavarokkal
küzdő gyermekek és serdülők akár 82%-a
szorongásos
rendellenességben
is
szenved.
A kutatók a serdülőkori depressziós és szorongásos tünetek enyhítésére transzdiagnosztikus, a racionális-emotív viselkedésterápia
elméletén alapuló, interneten keresztül nyújtott beavatkozást dolgoztak ki, ami jól használható olyan fiatalok esetében, akik a
nagyvárosoktól távol, elszigetelten élnek,
vagy visszautasítják, hogy problémájukkal
orvoshoz, pszichológushoz forduljanak.
A pszichológusok irányításával létrehozott
felület (platform) négy irányelvre épül: funk-

cionális és diszfunkcionális érzelmek megkülönböztetése; irracionális meggyőződések
azonosítása; az irracionális meggyőződések
észszerű meggyőződésekkel való felváltása,
maladaptív (rosszul alkalmazkodó) viselkedések csökkentése.
A beavatkozás kilenc modulból épül fel,
ezek mindenike magába foglalja az adott
modul céljainak bemutatását, a pszichoedukatív tartalmak részletes ismertetését, a
modul során tanultak összegzését, a házi feladatot, valamint a jutalmat.
A kutatásban 12 és 17 év közötti, román
anyanyelvű, szorongásos és/vagy depressziós
rendellenességgel küszködő fiatalkorúak vettek részt. A szigorú kritériumrendszer alapján
kiválasztott 15 résztvevő hat hétig használta
a platformot. A beavatkozást megelőzően, illetve azt követően is kérdőívet töltöttek ki a
szorongásos és/vagy depressziós tünetek sú-
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nyítésre a szülők, tanárok körében,
hogy ne bagatellizáljuk a gyermek
problémáit, és ne szégyelljünk
ilyenfajta segítséget kérni. Öröm
számomra, hogy már több esetben
a gyermek az, aki jelzi, hogy szeretne pszichiáterrel vagy pszichológussal beszélgetni.
– Említette korábban a szorongást; mi okozza, mi tartja fenn?
– A szorongásra való hajlam genetikailag is öröklődik, azonkívül
több szorongásos magatartást eltanulunk szüleinktől, nevelőinktől.
Nagyon sokféle szorongás van:
gyerekeknél a leggyakoribb a már
említett elválási szorongás, azonkívül például a szociális szorongás, a
generalizált szorongás, fóbiák, a legijesztőbb pedig a pánikroham. Az
utóbbinál mindig orvoshoz fordulnak, de nagyon sokszor csak utolsó
esetben hozzánk, miután nem találnak semmi szervi elváltozást náluk.
Az ilyen betegek általában többször
igénylik a sürgősségi osztály szolgáltatásait, a hirtelen jelentkező,
ijesztő tünetek miatt: légzési nehézség, gyors szívritmus, nehézlégzés,
beszűkült tudat, halálfélelem stb. A
szorongásos páciensek esetében is
nagyon fontos a pszichoterápia,
hogy eltanuljanak olyan stratégiákat, amelyek segítenek, hogy
szembe tudjanak nézni, és meg
tudjanak küzdeni a szorongásaikkal.
– Mit tehet a gyermekpszichiáter?
– Vannak olyan súlyos esetek,
hogy kénytelen vagyok a gyógyszeres kezelést is bevezetni, ebben nagyon fontos a szülők közreműködése, támogatása, hogy
odafigyeljenek, megértsék és elfogadják a gyermek problémáit. Sok
esetben fontos lenne a családterápia, de ezt a lépést teszik meg a legnehezebben a családok. Az is
előfordul, hogy valamelyik szülő
nem fogadja el, visszautasítja, hogy
pszichológushoz járjon a gyermeke.
Vannak olyan zavarok, mint pl.
az ADHD, amelyben a gyógyszeres
kezelés a leghatékonyabb, és nagyon fontos, mert ezt a problémát
nem növi ki a gyermek, és olyan
felnőtt lesz, akinél valami társbetegség alakul ki, ha figyelmen kívül
hagyjuk, így például valamilyen
függőség (alkohol, kábítószer) vagy
szorongás, depresszió.
– Vajon a problémás gyermekeknek hány százaléka jut el orvoshoz?
– Ezt nem tudnám megsaccolni,
de mindenképpen lehetne a helyzeten javítani. Külföldön fél éveket,
éveket várnak egy gyermekpszichiátriai konzultációra, úgyhogy ebből
a szempontból jobban állunk. Nagyon sok olyan ügyes tanítónő,
óvónő, tanár van, aki felfigyel arra,
hogy megváltozott a gyermek magatartása, és értesíti a szülőket, akik
jó esetben elfogadják a tanácsot, és
segítséget kérnek.

lyosságáról, valamint a negatív gondolkodási
mintákról.
Az eredmények szerint a beavatkozás jelentősen csökkentette a serdülők szorongásos
és depresszív tüneteit. A beavatkozással elégedettek voltak, a programot felhasználóbarátnak és hasznosnak ítélték a résztvevők. A
negatív gondolkodási minták (negatív automatikus gondolatok, valamint irracionális
meggyőződések) jelentősen csökkentek a beavatkozás révén. Az internetes platform létrehozása egy meglehetősen sérülékeny
célcsoport számára biztosíthat széles körű
hozzáférést napjaink egyik legelismertebb terápiás beavatkozásához – olvasható a közleményben.
*
Amihez azt tehetnénk hozzá, hogy az online gyógyítási folyamat feltehetően közel áll
a serdülők korosztályához, de az élő szót, a
pszichiáterrel vagy pszichológussal való személyes találkozás hatását nem tudja
pótolni.
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A Selected Bags sikertörténete

Erdélyi magyarként a romániai divattervezők elitjében
Az utóbbi időben, a globális klímaváltozás nyilvánvaló jelenségeit figyelve,
egyre többet hallunk arról, hogy környezetkímélő életmódot kell folytatnunk.
Olyan
témák
kerülnek
napirendre, mint a fenntartható fejlődés, a körkörös gazdaság vagy az
ökológiai lábnyom. De mi köze van
mindezeknek a divathoz? Nos, van.
Egy baróti lány, aki eljutott Marosvásárhelyre több mint egy évtizede, és
eldöntötte, hogy valami újat, érdekeset alkot, papír újrahasznosításával,
különleges kézműves technikával
egyedi táskákat készít. A hobbiként
végzett foglalkozásból lassan vállalkozás lett. Az alkotó, Antal Hajnal arra
készül, hogy május 20–30. között Románia egyik legnagyobb divat- és vizuális művészeti fesztiválján, a
Romanian Creative Weeken Jászvásáron bemutatkozzon a szakma hazai
nagyjai előtt.

Vajda György

A szobaműhelytől a piros szőnyeges
kifutóig
Antal Hajnal Baróton született, középiskolai tanulmányait Sepsiszentgyörgyön végezte. 2001-ben, 14 évesen, egyik tanárnője
ajánlására a „mindig magas, nyúlánk leányka” benevezett egy szépségversenyre. A
sikeren felbuzdulva 16 évesen jelentkezett a
Marosvásárhelyen megszervezett Krónika
szépe – erdélyi kitekintésű – szépségversenyre. Így csöppent be a divat világába. A
marosvásárhelyi megmérettetésen felfigyeltek rá a fotósok. Több katalógust készítettek,
amelyekben hazai divattervezők ruháit is bemutatta. Aztán jött a kolozsvári egyetem, ahol
kommunikációt tanult, majd a mesterfokozatot politikai marketing szakon végezte. Egy
ideig kacérkodott a politikai pályával is,
végül Kolozsváron egy tőzsdeügynökséghez
került. 21 évesen a magyarországi cég kommunikációsaként, majd ügyvezetőjeként
megtanulta a vállalkozás alapjait.
2010-ben jelenlegi férjével, Hunorral létrehozták az első cégüket. 2012-ig ruhákkal
kereskedtek, majd a piac átalakulása miatt
váltaniuk kellett. Így esett a választás a táskákra. Hajni nem volt iparművész. Cégvezetési tapasztalatot szerzett, kiépítette
kapcsolatait. Az interneten ismerkedtek meg
a maja fonási technikával. Elkészültek az első
táskák, az elején saját használatra. 2013 szeptemberében az egyik nyilvános eseményen
ruhája kiegészítőjeként saját készítésű levéltáskával jelent meg. Az eseményen részt
vevők felfigyeltek a különleges termékre.
Októberben Marosvásárhelyen, a helyi divattervezőknek szervezett bemutatón felajánlotta Iszlai Adél tervezőnek, hogy társítsa a
táskákat az általa bemutatott ruhákkal. Sikerült. Egyre többen rendeltek. Megszületett az
elképzelés: Selected Bags, azaz válogatott,
egyedi táskák. Tudatos névválasztás volt,
mert az alapvető elképzelés szerint egy nem

A segítőtárs, Bartha Hunor-István

Az ügyfél ízlése szerint készül a minta

mindennapi, különleges termékről van szó. A
klienskör sem mindennapi. A márkajegy
(logó) zöld, a három levelet utánzó elem is
azt jelképezi, hogy mennyire fontos számukra a környezetvédelem. De nemcsak az
újrahasznosítható anyag miatt választották
ezt a nevet, hanem azért is, mert minden táska
egyedi, hiszen a legtöbb személyes megrendelésre, a kliens ízlésének megfelelően készül. Az ötletet igazolta az is, hogy
különlegesebb marketingmódszerek nélkül
egyik ügyfél ajánlotta a másiknak a terméket.
Aztán 2017-ben valahogy megrekedt az
üzlet. A munkahely miatt a fiatalok Jászvásárba mentek, ahol rájöttek, váltani kell, szélesíteni az ajánlatot. Még abban az évben
jelentkeztek egy székelyudvarhelyi divatbemutatóra, ahol már egy egész kollekciót mutattak be. Ez lendületet adott. Aztán
eldöntötték, hogy „ki kell mozduljanak az erdélyi burokból”. Az első lehetőséget a 2021es év jelentette, amikor kijutottak a budapesti
innovációs technikákat felsorakoztató Smart
Family fesztiválra. Az ütőkártya az újrahasznosítható anyagból készült divattermék volt.
Tizenkét erdélyi cég jelentkezett az online
formában rendezett előválogatóra, Maros megyét a Selected Bags termékcsalád képviselte. A kiállításon való részvétel óriási
lehetőséget teremtett újabb üzleti kapcsolatok
kiépítésére, a termék népszerűsítésére,
ugyanakkor arra ösztönözte az alkotókat,
hogy továbblépjenek. Ezt a lépést a jászvásári
Kreatív Hétre való benevezés jelentette.
Antal Hajnal az összművészeti fesztivál
designszekciójára nevezett be. Le kellett küzdenie félelmeit, a kudarc miatti aggodalmait.
De jó kihívásnak bizonyult. A jelentkezési
feltételek szerint egy legtöbb 30 oldalas dokumentációt kellett bemutatni, amelyben a
küldetéstudat megfogalmazása mellett fontos
volt a motivációs levél is. Hét darabból álló
kollekciót kellett ismertetni leírással, fotóval,
hiszen ezeket a bemutatandó ruhákkal társítva a piros szőnyegen is felvonultatják. A
jelentkezés után hosszú várakozási időszak
következett, aztán jött a válasz. Kategóriájuk-

Fotók: Vajda György

ban az idén 43 alkotó jelentkezett ruhakollekcióval, kiegészítőkkel, az utóbbiak közül 14et választottak ki. Antal Hajnalt a Selected
Bags termékcsaláddal, egyedüli magyarként
beválogatták a megmérettetésre, így ott lehet
a romániai divatszakma egyik legrangosabb
eseményén. A részvétel nemcsak bemutatkozási lehetőséget jelent, hanem a rendezvény
előtt máris mentorálják a jelentkezőket. Hivatásos modellekkel mutatják be a hazai di-

vattermékek legjobbjait. A rendezvénynek
pedig óriási a médiavisszhangja.
– A műhelyben levő televízión mindig a
Fashion tévé adásait követtem. Arra vágytam,
hogy valamikor én is hasonló eseményen vegyek részt. Teljesült a vágyam… – mondta
lapunknak Antal Hajnal.

Trendet követő ihlet
– A legfontosabb az inspiráció. A kész
ruhához és cipőhöz igazítom a táskát színben, formában, díszítőelemeivel. Az alaphangulatomtól függ, hogy az adott
ruhához milyen kiegészítő készül a megrendelőnek. A fantáziám, pillanatnyi gondolataim indítják el az alkotófolyamatot,
azt, hogy milyen formája, színkombinációja lesz a táskának. Ezt mindig az adott
ruha határozza meg. Nehéz az újrahasznosítható papírból megtalálni a táska motívumait és a színvilágát. Több képes
magazinból válogatom ki a motívumokat.
Rengeteget kell dolgoznom azért, hogy kialakuljon az összhang. Miután a megrendelő kifejti az igényeit, tőlem függ a
motívumok kombinációja az összhatás kialakítása érdekében. Mindegyik alkotás
egyedi, és akkor sikeres, ha megismerik
az utcán, hordják a táskáimat, beszélnek
róluk. A táska tükrözi mind az alkotó,
mind a viselője életérzését, gondolatait,
pillanatnyi hangulatát, művészi érzékenységét, környezettel való kapcsolatát. Megmutatja tulajdonképpen, hogy milyen
értékrendet követ viselője, így eszmei és
erkölcsi értéke is van a táskának, és nem
mellékes környezetbarát üzenete sem.
Sokan azért vásárolják a Selected Bags
táskákat, mert környezettudatos életszemléletet közvetítenek. A környezetvédelem
a jövő innovációs technológiája. Mi azzal
előztük meg a kort, hogy nemcsak a poli-

tikában, hanem a divatban is mutatjuk az utat,
a trendet. 2013-ban ez nem sokat jelentett a
vásárlóknak, mert nem érdekelte őket a környezetvédelem, de egy ideje divat lett a környezetkímélő szemlélet. Ez a mi adunk is.
Van, aki tudatosan jön hozzánk, mert a táskák
alapanyaga papír, és ezzel hozzá akar járulni
a környezetvédelemhez.
A jászvásári részvétel után Antal Hajnal és
férje, Hunor azt tervezik, hogy a táskák vízálló bevonatát növényi cellulóz alapú fóliára
cserélik, így majdnem száz százalékban ökoterméket állítanak elő, minimális ökológiai
lábnyommal. A vállpántoknak, erősítésnek
használt bőrkiegészítők is más termékből
származó hulladékanyagok. Nem szeretnének
nagyipari méretekben termelni, mert akkor
feladják termékeik egyedi kézműves jellegét.
A hosszú távú tervek között szerepel egy látványműhely megnyitása Marosvásárhelyen
vagy Kolozsváron azért, hogy elsősorban a
környezetkímélő kézműves technológiát népszerűsítsék.
– Amikor elkezdtük a táskák előállítását,
nem az volt a célunk, hogy nyereséges vállalkozást hozzunk létre. Valójában egy környezetkímélő hobbi volt. Rájöttünk, hogy
kezdő vállalkozóként a cégnek nem csak profitorientáltnak kell lennie. Az is az egyik célunk, de rájöttünk, hogy csak akkor lehet
hosszú távon sikeres a vállalkozás, ha valami
többletérték is van az ötlet mögött. Kell valami több, ami szívet, lelket lehel a termékbe.
Korszerű értéket kell közvetíteni, és akkor az

érdeklődők elhiszik, hogy számukra is fontos
mindaz, amit képvisel a termék, a táska. És
ez az erőssége a Selected Bagsnek: az életérzés, amit közvetítesz önmagadnak és másoknak, és akkor nem csak egy egyszerű táskát
fogsz a kezedben, vagy helyezel a válladra…
– mondja Antal Hajnal tanácsként azoknak,
akiknek talán ihletforrás lehet eddigi életpályája.

Háttérben az alapanyag és a késztermék
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Idénydísznövények a lakásban és a kiskertben
A tavasz beköszöntével a természet
és a fák mellett gyakran a lakásunk is
virágba borul. A március nem csak az
ébredő természet, a tavasz első jeleit
hozza magával, hanem a különböző,
szebbnél szebb színekben pompázó
virágokat is. Március 8-a már hosszú
ideje a nők napja, és közeledtét jól
jelzik a forgalmas terekre kitelepülő
utcai virágárusok.

Szigeti Botond
A nemzetközi nőnapon a hölgyeket ünnepeljük. Eredete a 19. századba nyúlik vissza,
és a nők jogaiért folytatott küzdelem napjára
időzítették, majd jelentésében gazdagodva a
tavasz és a fény ünnepévé, a nők (feleség,
anya, barátnő) előtti tisztelgés napjává vált.
A nőnapi virág kiválasztása sokszor feladja
a leckét az uraknak, így a továbbiakban különböző, alkalomhoz illő virágokat fogok bemutatni.
Ciklámen

A korallvirág (Kalanchoe) 15-30 cm magasra megnövő pozsgás növény, mely többféle színben megtalálható; a legelterjedtebb
szín ugyan a piros, de kapható sárga, narancssárga és rózsaszín virágokkal is. Könnyen alkalmazkodó növény, szereti a napfénnyel teli
helyeket, de megél az árnyékosabb, sötétebb
helyeken is. Fontos tudni, hogy kevesebb a
vízigénye, figyeljünk arra, hogy ne öntözzük
túl, valamint virágzás után kicsi metszéssel
egészen egyszerűen karbantarthatjuk.
A 20-30 centiméter magasra megnövő ciklámen (Cyclamen) a vörös, rózsaszín, cikláJácint
men és a fehér szín mellett a számos hibridnek
Még mielőtt elvesznénk a nőnapi virágkí- köszönhetően különböző árnyalatokban és
nálatban, érdemes megfontolni, hogy milyen színekben pompázik. Gondozása nem túl bonyolult, egy kis odafigyeléssel több évig gyöszempontok alapján válasszunk növényt.
Ha cserepes növényt szeretnénk ajándékozni, akkor fontos tudni, hogy két típust különböztethetünk
meg.
Vannak
a
szobanövények, amelyeket értelemszerűen a
lakásban érdemes tartani, valamint a kiültethető növények, a tipikus hagymás vagy töves
növények, amelyek akár több éven át is megörvendeztethetik gazdájukat gyönyörű virágaikkal.
Végül megemlíthetjük a vágott virágokat
vagy a virágcsokrokat is, amelyek élettartama
ugyan nem olyan hosszú, de egy kis odafigyeléssel akár meg is duplázhatjuk.
Az időszakra legjellemzőbb cserepes szobanövények közé tartozik a korallvirág, a ciklámen, a fokföldi ibolya, a guzmánia, a
Korallvirág
vitorlavirág és az orchidea.

nyörű virágokat hoz majd. Világos helyen kell
tartani, de nem szereti a közvetlen napfényt,
és a meleg száraz helyeket sem. A megfelelő
hőmérséklet számára a 10-15 Cesius-fok, az
ennél hidegebbet csak rövid ideig viseli, mínusz fok esetén viszont megfagy. Eléggé érzékeny a megfelelő vízmennyiségre, igényli
a rendszeres öntözést, jó, ha a talaja folyamatosan nedves. Az elszáradt leveleket és virágszárakat lehetőleg tőből távolítsuk el, és ne
vágjuk, hanem szakítsuk le ezeket.
A fokföldi ibolya (Saintpaulia ionantha)
6-15 cm magas növény, amely rengeteg színben megtalálható, a legjellemzőbbek viszont Fokföldi ibolya
a kékeslila, a bíbor, a rózsaszín és néha a
A primula vagy kankalin (Primula sp.)
fehér változatai. Nem fényigényes, azonban
a tűző naptól óvni kell, trópusi származása 10-40 cm közöttire nőhet, sok élénk színű létezik, például sárga, rózsaszín, lila vagy piros.
A félárnyékos vagy árnyékos helyeket kedveli, magas a vízigénye, és a 10-15 Celsiusfok az ideális számára.
Ha mégis úgy döntünk, hogy vágott virágot vásárolunk, fontos megjegyezni, hogy
kis odafigyeléssel ezek élettartamát akár meg
is duplázhatjuk. Elengedhetetlen, hogy mindennap cseréljük a vázában a vizet. Akár kétnaponta érdemes visszavágni a virág szárát
körülbelül két centiméterrel, így biztosítva
számára, hogy több vizet tudjon felvenni, valamint, hogy eltávolítsuk a virágot esetlegesen megtámadó baktériumokat.
Ne feledjék, a virágok a kiskertben és a lakásban, akár a tömbházban is egyaránt gyönyörűek!
Primula

1. Mezopotámia

Casoni Szálasi Ibolya
A választott téma sem lesz mindennapi, hiszen
feltárul a divat fejlődése a történelem folyamán
(koronként, sorozatban), ugyanis ahhoz, hogy
megértsük napjaink viseletét, érdemes áttekintenünk, hogyan fejlődött az öltözködés az idők során
azzá, amit manapság felveszünk, és a divatos jelzővel illetünk.
Az őskorban a legrégebbi női ruhadarab Mezopotámiában a sumerok által viselt ingszerű ruha
volt, ami fölé test köré csavarható, kendőszerű
anyagdarabot vettek fel a felsőbb társadalmi réteghez tartozó nők.
Ez az ingszerű ruhadarab először csupán a fél
vállat fogta át (csak később lett kétpántos), innen
származtathatjuk a ma is nagyon divatos félvállas
darabokat, legyen az top, miniruha vagy nagyestélyi.
A sumer férfiak alapvető viselete a felsőtestet
szabadon hagyó, szoknyaszerűen a test köré csa-

miatt a 20-22 Celsius-fokos hőmérsékletet
kedveli. Figyeljünk, hogy ne öntözzük túl, és
lehetőleg alulról öntözzük, elkerülve a tő és
a gyökér rothadását.
Ami a kiültethető növényeket illeti, ebben
az időszakban nagyon elterjedt a nárcisz, a jácint, a primula, a tulipán és a minirózsa, amelyek megfelelően kiültetve a virágoskertben
tovább bokrosodnak, a hagymások pedig új
hagymácskákat hoznak.
A nárcisznak (Narcissus) leggyakrabban
fehér, sárga vagy sárga-fehér, sárga-narancs
színű a virágja. Fontos tudni, hogy a nárcisz
tartósan nem nevelhető lakásban, ezért ha az
elvirágzott növény hagymáját nem tudjuk a
szabadba kiültetni, csak egyetlen szezonban
gyönyörködhetünk benne. A hagyma kiültetésére még a fagyok előtt, körülbelül szeptember és november között sort kell keríteni.
A 10-30 centiméternyire megnövő jácint
(Hyacinthus) a leggyakrabban rózsaszín,
fehér, lila színekben fordul elő. Normál vízigényű, és a 16-18 Celsius-fokot kedveli, ellenáll a hidegnek is, de szüksége van a
fényre. Elvirágzás után távolítsuk el a virágszárat, és lehetőleg ültessük ki a hagymát a
kertbe, ahol jobb esetben évekig megmarad.

Fotók: Szigeti Botond

A ruha története (1.)
Korábbi írásaimban az éppen aktuális divatirányzatokat mutattam be röviden. Ezúttal arra gondoltam, hogy kicsit
változatosabbá és érdekesebbé téve a divatról szóló rovatot, visszatekintek a
múltba, és hajdani viseleteknek a korszerű
divatra tett hatását fogom leírni.

7

varható ruhadarab volt, ami kezdetben bőrből, később pedig rojtos szövetanyagból készült.
Az előkelő származásúak egy, a test köré tekert,
félvállra vett köpenyszerűséget is hordtak. A díszes
fejfedők viselőjüknek a rangját is jelezték.
Az asszírok és babiloniaiak már ujjas inget viseltek, az ing hossza függött az illető személy társadalmi helyzetétől: az uralkodó réteg tagjainál
bokáig, míg a köznép által viselt ing térdig
ért.
Az árjákhoz tartozó médek és perzsák már
díszesebb inget hordtak, és rojtokkal díszített
anyagdarabot csavartak a testük köré kendő gyanánt, a férfiaknál pedig megjelent a nadrág. Innen
származtatható a ma még mindig topon lévő rojtos
ruhadarabok divatja is.
Az ingruha őse főleg lenvászonból készült,
natúr, téglavörös, sáfránysárga, világoszöld vagy
indigókék színekben, eleinte egyszínű, majd geometrikus mintájú anyagokból, melyeken a fő díszítőelemek a bojtok és a rojtok voltak.
Az elmondottakat illusztrálandó készítettem egy
korhű (mezopotámiai nőt ábrázoló) rajzot, hogy
lássuk, hogyan nézhetett ki az első ruha, utána
pedig egy másikat, amely mai viselésre szánt ruhát
ábrázol, és tartalmazza az ősi jegyeket.
Egy példa a sok közül, hogy milyen ruhát készíthetnénk az ősi mezopotámiai viselet jellemző
jegyeivel.
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Elveszítjük az antibiotikumokat?

Nincsenek valós adatok a kórházi fertőzésekről

Világviszonylatban is aggasztó
probléma a kórházi kezeléssel
összefüggő fertőzések számának a növekedése, valamint a
mikrobáknak a helytelen és
indokolatlan
antibiotikumhasználat következtében kialakult ellenálló képessége a
korábban hatékony gyógyszerekkel szemben (antimikrobiális rezisztencia). Mindez
évente több ezer emberi életet
követelő, fenyegető közegészségügyi problémává vált Európában is.

Bodolai Gyöngyi
A nemzetközi stratégiához igazodva dolgozott ki Románia európai uniós támogatottságú tervet,
amelyben az Egészségügyi Világszervezet (EVSZ) és az Európai
Unió ajánlásaihoz való felzárkózást
vállalta. A Norvégiai Közegészségügyi Intézettel való partnerkapcsolat során, az EVSZ támogatásával
kidolgozott, A kórházon belüli fertőzések intézményi ellenőrzésének
megerősítése és az antibiotikumhasználat nyomon követése Romániában című projekt romániai
vezetője a Prof. Dr. Matei Balş Országos Járványtani Intézet. Az öt kísérleti kórház egyike, ahol a projekt
előírásait életbe ültetik, a Marosvásárhelyi Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház. A két fél közötti
szerződést február 28-án írták alá, a
romániai orvostársadalomnak a témában jártas képviselői és a sajtó
jelenlétében. A terv költségvetése
1.741.154 euró.
A projektet és az eddigi megva-

lósításokat dr. Daniela Cîrlan, az
Egészségügyi Minisztérium képviselője, a további terveket prof. dr.
Sorin Aramă projektmenedzser mutatta be.
A program ismertetésére doc. dr.
Székely Edit mikrobiológust, laboratóriumi főorvost, a MOGYTTE
előadótanárát kértük meg, aki részt
vett a terv kidolgozásában.
– Az európai finanszírozású projekt keretében több fontos dokumentum készült el: ilyen az
érvényben lévő törvények számbavétele, amelyek az antimikrobiális
ellenálló képesség, valamint az orvosi tevékenységhez társuló fertőzések ellenőrzésére vonatkoznak.
Készen van egy országos akcióterv, ami az antibiotikum-rezisztencia problémájával foglalkozik,
továbbá egy mikrobiológiai diagnosztikára, egy járványügyre és egy
fertőző betegségekre vonatkozó útmutató. Hasonlóképpen az antibiotikum-rezisztencia
nyomon
követésére, a kórházi fertőzések felügyeletére és az antibiotikumok felírására vonatkozó akcióterv is. Az
említett három fontos szakterületen
dolgozók együttműködése szükséges ahhoz, hogy megfelelően lehessen viszonyulni a projektben
megfogalmazott problémához. A
munkát a Prof. Dr. Matei Balş Országos Járványtani Intézet irányítja,
és az akciótervek kidolgozásában,
amint említettem, az ország több intézményéből vettek részt szakértők.
Most jutottunk el abba a szakaszba, amikor a kidolgozott útmutatókat (guidelines) öt kórházban
kipróbáljuk, köztük a Matei Balş intézetben is. A próbafolyamat nyo-
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antibiotikumok képezik az alapot,
amire a jelenlegi korszerű orvostudomány felépült.
Dr. Adrian Marinescu, a Balş Intézet orvosigazgatója az egészségügyi
ellátással
kapcsolatos
kórházon belüli fertőzések kapcsán
elmondta, hogy a valóságban ezeknek a száma sokkal nagyobb, mint
ami a statisztikákban szerepel. Míg
az európai intenzív terápiai részlegeken a 8 százalékos előfordulást
jónak tekintik, romániai viszonylatban 1 százalékon aluli esetet jelentenek, ami korántsem felel meg a
valóságnak. „Azt hiszem, hogy fontos először tisztán látni a valóságot,
majd abból kiindulni.”
Prof. dr. Sorin Aramă projektmenedzser a következőképen vélekedett:
– Évszázadokon át az orvosi ellátás során keletkezett fertőzéseket
a kollektív tudatban orvosi műhibának könyvelték el. Ezt a felfogást
kell megváltoztatni. Baktériumok
vesznek körül, baktériumok élnek a
testünkben, a bőrünkön, nem lehetünk sterilek…
A megyei sürgősségi kórház részéről dr. Habor Vasile orvosigazgató hangsúlyozta:
– Elismerés számunkra, hogy a
megyei sürgősségi kórházat partnerként kiválasztották e nagyon
fontos projekt során kidolgozott útmutatások próbájára, ugyanis az antibiotikumokkal szembeni ellenálló
képesség kialakulása világviszonylatban is az egyik legnagyobb probléma. Ezért nagyon fontos a
lakosság korrekt tájékoztatása és
nevelése az antibiotikumok használatára vonatkozóan. Ugyanakkor felelősséget
is
jelent,
hogy
hozzájárulhatunk az útmutatók országos szintű alkalmazásának az
előkészítéséhez – hangsúlyozta a
rendezvény házigazdája.
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mán visszajelzéseket várunk az útmutatókról, amelyeket figyelembe
véve kiegészítjük, pontosítjuk azokat. Amikor a folyamat lejárt, és elkészültek,
az
Egészségügyi
Minisztériumhoz továbbítjuk, és országos útmutatókká válnak, amelyeket minden romániai kórházban
alkalmazni kell.
– A kidolgozott útmutatók hogyan, mennyiben javíthatnak a jelenlegi helyzeten?
– Egyrészt nemzetközi standardokat vezetnek be, szakterületemen, a mikrobiológia terén például
egységesítik a használt módszertant, amivel egy szintre emelhető a
mikrobiológiai diagnosztikai laboratóriumok tevékenysége. A járványügyi részen előtérbe kerülnek
azok a szabályok és betartásuk,
amelyek fontosak a fertőzés-ellenőrzés terén. Az antibiotikum-felírás
terén is útmutatást nyújt a dokumentum. Továbbá követni kell,
hogy az előírásokat hogyan alkalmazzák, és elő kell segíteni, hogy
az antibiotikum-felírási útmutatókat
be is tartsák. Az optimális antibiotikum-felhasználáson nagyon sok
minden múlik. Ezzel lehet megakadályozni az antibiotikum-rezisztencia további terjedését.
– Jelenleg hol van a probléma,
hiszen az egyszerű emberek vény
nélkül manapság sem jutnak antibiotikumokhoz.
– Régebben szabadon elérhetők
voltak, de a szigorítások ellenére
vény nélkül ma is hozzá lehet jutni,
továbbá a felírás folyamatán is lehet
még javítani, gondolok elsősorban a
kórházi antibiotikum-felhasználásra.

– A higiéniával, a sterilitással
kapcsolatos problémák valós megoldása milyen mértékben szerepel a
programban? Saját tapasztalatom,
hogy a megyei sürgősségi kórházban páciensként a legegyszerűbb
higiéniás előírások be nem tartásával is találkozhat az ember.
– A járványügyi útmutatóban
megtalálható az előírások ellenőrzésének a módja is. Mert kellenek a
szabályok, de nagyon fontos, hogy
be is tartsák azokat, és az érintetteket lépésről lépésre kiképezzék a
tennivalókról. Például a takarítószemélyzet is tudatában kell legyen
annak, hogy mennyire fontos munkát végez, és mindnyájunknak meg
kell becsülnünk, ha pontosan eleget
tesznek a feladatuknak.
– Mi a garancia arra, hogy az
útmutatók előírásait szabályszerűen be fogják tartani?
– Ez nem megy magától, mindenhol a helyiektől függ, miképpen
vezetik be, hogyan alkalmazzák a
szabályokat. Valószínűleg minden
kórház rendelkezik erre vonatkozó
előírással, de az, hogy aktualizálják-e az új szabályrendszer szerint,
megkövetelik-e, ellenőrzik-e a betartását, az ott dolgozóktól függ, és
fog függeni a jövőben is – mondta
dr. Székely Edit főorvos.
Újságírói kérdésre válaszolva dr.
Cătălin Apostolescu, a Balş Intézet
menedzsere kijelentette:
– Az antibiotikumokkal szembeni ellenálló képesség kialakulása
egy elterjedt és nagyon súlyos jelenség. Lehetséges, hogy néhány év
múlva, még a mi életünk során
szembesülnünk kell az összes antibiotikum elvesztésével. Ha elveszítjük az antibiotikumokat, nemcsak a
fertőzések kezelésének a lehetősége, de a modern orvostudomány
fontos része is odalesz, ugyanis az
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Négy között a Ferencváros a Magyar Kupában

* Angol Premier Liga, 13. forduló: Burnley –
Tottenham 1-0; 18. forduló: Watford – Crystal
Palace 1-4; 19. forduló: Liverpool – Leeds United 6-0; 20. forduló: Arsenal – Wolverhampton
2-1; 22. forduló: Burnley – Leicester 0-2; 27.
forduló: Brighton & Hove Albion – Aston Villa
0-2, Crystal Palace – Burnley 1-1, Brentford –
Newcastle United 0-2, Everton – Manchester
City 0-1, Southampton – Norwich 2-0, Leeds
United – Tottenham 0-4, Manchester United –
Watford 0-0, West Ham United – Wolverhampton 1-0. Az élcsoport: 1. Manchester City 66
pont/27 mérkzés, 2. Liverpool 60/26, 3. Chelsea 50/25.
* Spanyol La Liga, 26. forduló: Atlético Madrid – Celta Vigo 2-0, FC Barcelona – Athletic
Bilbao 4-0, Getafe – Alavés 2-2, Granada –
Cádiz 0-0, Sevilla – Betis 2-1, Villarreal – Espanyol 5-1, Rayo Vallecano – Real Madrid 0-1,
Mallorca – Valencia 0-1, Real Sociedad –
Osasuna 1-0, Levante – Elche 3-0. Az élcsoport:
1. Real Madrid 60 pont, 2. Sevilla 54, 3. Betis
46.
* Olasz Serie A, 27. forduló: AC Milan – Udinese 1-1, Atalanta – Sampdoria 4-0, Genoa –
Inter 0-0, Empoli – Juventus 2-3, Torino – Cagliari 1-2, Hellas Verona – Venezia 3-1, Lazio
– Napoli 1-2, Sassuolo – Fiorentina 2-1, Spezia
– AS Roma 0-1, Salernitana – Bologna 1-1. Az
élcsoport: 1. Napoli 57 pont/27 mérkzés
(49-19), 2. AC Milan 57/27 (53-29), 3. Inter
55/26.
* Német Bundesliga, 24. forduló: Eintracht
Frankfurt – Bayern München 0-1, Bochum –
RB Lipcse 0-1, Augsburg – Borussia Dortmund
1-1, Mönchengladbach – Wolfsburg 2-2, Hoffenheim – VfB Stuttgart 2-1, Union Berlin –
Mainz 3-1, Freiburg – Hertha BSC 3-0, Bayer
Leverkusen – Arminia Bielefeld 3-0, Greuther
Fürth – 1. FC Köln 1-1. Az élcsoport: 1. Bayern
München 58 pont, 2. Borussia Dortmund 50, 3.
Bayer Leverkusen 44.
* Ligue 1, 26. forduló: AS Monaco – Reims
1-2, Clermont – Bordeaux 1-1, Troyes – Olympique Marseille 1-1, Metz – Nantes 0-0, Montpellier HSC – Stade Rennes 2-4, Lyon – Lille
0-1, Paris St. Germain – St. Etienne 3-1, Strasbourg – Nice 0-0, Angers – Lens 1-2, Brest – Lorient 0-1. Az élcsoport: 1. Paris St. Germain 62
pont, 2. Olympique Marseille 47, 3. Nice 46.

A bajnoki címvéd és éllovas Ferencváros 1-0-s gyzelmet aratott a Budapest
Honvéd vendégeként a labdarúgó MOL
Magyar Kupa kedd esti negyeddöntjében,
így bejutott a négy közé. A zöld-fehérek 23
diadalukkal csúcstartók a sorozatban.
Az els perctl a Ferencváros futballozott jobban és veszélyesebben, a játékrész
derekán pedig góllá érett a zöld-fehérek fölénye. A kispestiek hátrányban sem tudtak
újítani, középpályájuk olyannyira súlytalan
volt, hogy elvétve is alig jutottak el a rivális kapujáig, ellenben a vendégeknek még
számos lehetségük volt a szünetig, hogy
megduplázzák az elnyüket, egy ízben a
kapufa segítette ki a remekül véd Tujvelt.
A két széls lecserélésével ha nem is
vált veszélyesebbé a Honvéd, de legalább
stabilizálta a védekezését a folytatásra. A
hazaiak els nagy lehetségére több mint
hatvan percet kellett várni. A hátralév idben a Honvéd próbálkozott becsülettel, de
igazán nagy nyomást nem sikerült kifejtenie a szervezetten és stabilan futballozó riválissal szemben, így a Ferencváros
megrizte minimális elnyét a lefújásig.

Jegyzkönyv

Elször eldönts a Paks

Labdarúgó MOL Magyar Kupa, negyeddönt: Budapest Honvéd – Ferencvárosi
TC 0-1 (0-1)
Budapest, Bozsik Aréna, 3701 néz, vezette: Berke.
Gólszerz: Tokmac (23.).
Sárga lap: Traoré (37.), Petruszenko (70.).
Budapest Honvéd: Tujvel – Doka, Batik,
Lovric, Tamás K. (36. Petkovic) – Petruszenko, Kadiri (57. Hidi) – Jónsson (46.
Ble), Zsótér, Drazic (46. Nagy D.) – Traoré (57. Lukic).
Ferencvárosi TC: Dibusz – Wingo, Blazic,
Kovacevic, Civic – Laidouni, Esiti – Auzqui (60. Mak), Zachariassen (76. Botka),
Tokmac (90+1. Loncar) – Boli (60.
Bassey).

A Paks 1-0-ra gyzött a harmadosztályú Kazincbarcika vendégeként a MOL
Magyar Kupa negyeddöntjében. A házigazdák sokáig hsiesen védekeztek, de
az id múlásával elfáradtak, egyre inkább beszorultak a saját térfelükre és
egyre kevésbé maradt erejük ellentámadásra. Az NB I-es vendégcsapat a második játékrész derekára felrölte riválisát,
és végül a sok helyzetébl egyet gólra
váltva megérdemelten jutott az eldöntbe, a sorozat történetében elször, míg
a Kazincbarcika búcsújával az utolsó NB
III-as együttes is kiesett a mostani kiírásból. A mezny legjobbja a vereség ellenére a bravúrok sorát bemutató barcikai
kapus, Megyeri volt.

Eredményjelz
Labdarúgó MOL Magyar Kupa, negyeddönt: Kolorcity Kazincbarcika SC (NB III)
– Paksi FC 0-1, Budapest Honvéd – Ferencvárosi TC 0-1.

Cudar havas esben játszották a
labdarúgó 1. liga alapszakaszának
29. fordulójában a Dinamo 1948 –
Sepsi OSK mérkzést. Noha a sepsiszentgyörgyi csapat felsházi szereplésének esélye már elszállt,
fontos volt a gyzelem, hiszen az
alsóházban is számít majd minden
pont. A sikernek azonban nagy ára
volt, a csapat egyik legfontosabb
játékosának számító Niczuly ujjtörést szenvedett, így egy ideig nem
állhat klubja rendelkezésére.
A mérkzés a várt módon, a
Sepsi OSK meznyfölényével rajtolt, ám a gólhoz a vendégeket egy
szarvashiba segítette hozzá: Patriche nem tudta kezelni Figueiredo
passzát, Luckassen rácsapott, de
amint a kapura rávezette volna, a
véd elkaszálta, a büntett pedig
tefnescu értékesítette (0-1). És
mint lenni szokott, az OSK képtelen volt kezelni az elnyt. Átengedte a középpályát, és az improvizált védelem (az eltiltott Mitreát
Dumitrescu helyettesítette) többször is hibázott. inaj és Dumitrescu nem tartotta a vonalat, elbbi
háromszor is beragadt a házigazdák
kiugrásainál, és ebbl két nagy
helyzet alakult ki: a 18. percben Dimitrov habozása után Grdinaru a
kapufa tövét találta el, a 35. percben pedig Niczuly sérülés árán há-

Szerdán, lapzárta után játszották: Békéscsaba 1912 Elre (NB II) – Újpest FC.
Csütörtökön rendezik (21.00 óra, M4
Sport TV): ETO FC (NB II) – MOL Fehérvár FC.

Tomás Tujvel, a Honvéd kapusa gólt kap a labdarúgó Magyar Kupa negyeddöntjében játszott Budapest Honvéd – Ferencvárosi TC mérkzésen a Bozsik Arénában 2022.
március 1-jén
Fotó: MTI/Kovács Tamás

Három pont, vezéráldozattal
Bálint Zsombor
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Jegyzkönyv
Labdarúgó 1. liga, 29. forduló: Bukaresti Dinamo 1948 – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 1-3 (1-1)
Bukarest, Dinamo-stadion. Vezette: Viorel Flueran (Craiova) – Adrian
Popescu (Craiova), Marius Badea (Rm. Vâlcea). Tartalék: Ctlin Popa
(Piteti). Ellenr: Andrei Ioni (Bukarest).
Gólszerzk: Patriche (45+2.), illetve tefnescu (11. – büntetbl),
inaj (53.), Askovszki (90+4.).
Sárga lap: Patriche (10.), Rodriguez (70.), Torje (79.), illetve inaj
(33.), Brbu (43.), Pun (45+1.), Dumitrescu (45+2.).
Dinamo: Figueiredo – De Moura, Ehmann, Patriche (66. Bani), Filip,
Carp (46. Borduan), Pierret, Torje (83. Creu), Rodriguez, Grdinaru
(90. Giafer), Morar (83. Buleic).
Sepsi OSK: Niczuly (39. Began) – Dimitrov, inaj, Dumitrescu, Ispas,
Pun, Eder, tefnescu (84. Askovszki), Brbu, Luckassen (84. Tudorie), Damacan (71. Aganovi).
rította Pierret lövését, majd kétszer
is blokkolni kellett a duplázási próbálkozásokat. A Dinamo meznyfölénye kisebb játékvezeti segédlettel az els félid hosszabbításaiban góllá érett (a cserére kényszerül Niczuly ápolása miatt öt perc
ráadást szabtak meg): miután Torje
szabadrúgása a sorfalon megpattanva a kapufát kívülrl súrolta, a
szöglet után a fizikai csatákat rendszeresen hibásan megítél Viorel
Flueran tizenegyest látott, amikor
Dumitrescu és Morar egymást gyötörték. A büntett Torje a kapufára
ltte ugyan, de a labda kipattant a
jobb oldalra, ahonnan Rodriguez
visszaívelte, és Patriche a hosszú

sarok melll a hálóba bólintott
(1-1).
Talán jó, hogy szünet eltt
egyenlített a Dinamo, mert volt id
rendet teremteni a fejekben, és így
a második félidben ismét Bergodi
csapata volt fölényben. Az 53.
percben Dumitrescu fejjel tolt meg
egy szögletbl érkez labdát, és
inaj egészen közelrl megszerezte
els gólját a Sepsi OSK színeiben
(1-2). Az 56. percben tefnescu
növelhette volna az elnyt, de lövése nagyon kevéssel elsuhant az
alsó sarok mellett, míg az 59. percben Damacan kiváló labdát kapott
Luckassentl, de egyedül Figueiredóval szemben a Dinamo kapusába

A bajnokság állása
1. CFR 1907
28
22
4
2. FCSB
28
17
8
3. CSU Craiova
28
14
6
4. Voluntari
28
13
8
5. Botosán
28
11
13
6. Farul
28
13
6
7. CFC Arge
28
12
6
8. UTA
29
8
13
9. Rapid 1923
29
8
13
10. Sepsi OSK
29
8
12
11. U 1948 Craiova 29
8
9
12. Târgovite
29
7
11
13. Mioveni
28
6
11
14. Dinamo 1948
29
4
5
15. Medgyes*
28
6
6
16. Clinceni
28
2
5
* 10 büntetpont levonva adósságok miatt

2
3
8
7
4
9
10
8
8
9
12
11
11
20
16
21

43-15
53-27
51-29
31-25
32-24
40-20
25-21
22-19
33-31
31-28
30-33
19-23
18-31
23-62
21-40
19-63

70
59
48
47
46
45
42
37
37
36
33
32
29
17
14
11

Eredményjelz
A labdarúgó 1. liga 29. fordulójának eredményei: Chindia Târgovite –
Aradi UTA 1-0, Bukaresti Dinamo 1948 – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK
1-3, Universitatea 1948 Craiova – Bukaresti Rapid 1923 3-2.
ltte a labdát. A 73. percben pedig
Luckassen fejese elkerülte a fels
hosszú sarkot. Az utolsó negyedórában a Dinamo is próbálkozott, de
nagy veszélybe már nem tudta
sodorni Began kapuját, csak Bani
távoli, középre tartó lövését jegyezhettük a 90+2. percben. A
90+4. percben aztán Askovszki
végleg lezárta a meccset: saját térfélrl indulva rácsapott egy hosszú
passzra, bevitte a labdát a tizen-

egyes pontig, onnan pedig a léc alá
vágta (1-3).
Az alapszakasz utolsó mérkzését pénteken, hazai pályán játssza a
Sepsi OSK, az Universitatea 1948
Craiova ellen. A csapatból nem csak
Niczuly hiányzik majd, hanem
inaj és Brbu is, akik eltiltás
miatt nem léphetnek majd pályára.
Utóbbi helyettesítése nem okozhat
gondot, de a védelem közepén
ismét improvizálni kell.
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Az EP plénuma elítélte az orosz agressziót

A testület kiállt Ukrajna mellett
Az Európai Parlament kedden rendkívüli plenáris ülést tartott Brüsszelben, ahol a képviselők Oroszország Ukrajna elleni katonai
agresszióját vitatták meg, és állást foglaltak
ezzel kapcsolatosan.

ha Ukrajna elesik, senki nem tudja, hol állnak meg az
oroszok”. Hozzátette, hogy úgy lehet a legjobban támogatni Ukrajnát, hogy „valóban elismerik európai törekvéseiket”.
Az Európai Tanács elnöke, Charles Michel szerint
Vlagyimír Putyin orosz elnök támadása „geopolitikai terMózes Edith
rorizmus”. Véleménye szerint „Ukrajna brutális lerohanása igazolhatatlan, nélkülöz minden előzményt,
A Parlament elnöke, Roberta Metsola nyitóbeszédé- megvetendő hazugságokon alapul, és egyetlen dolog
ben kijelentette: „Ma Putyin háborújának sötét árnyé- miatt történik: mert a Majdan téren az ukránok a szabadkában vagyunk itt. Egy olyan háborúéban, amelyet ság, a demokrácia és a jogállamiság mellett döntöttek”.
nem mi provokáltunk ki. Felháborító támadás ez egy Eljött az igazság pillanata Európa számára
önálló, független ország ellen. Az Európai Parlament
Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen
nevében a lehető leghatározottabban elítélem az orosz kijelentette: „Eljött az igazság pillanata Európa szákatonai agressziót Ukrajna ellen, és kifejezem szolida- mára. A jogállamiság és a fegyverek uralma, a jogon
ritásom azokkal, akik szenvednek és életüket vesztik.” alapuló világrend és a puszta agresszió csap össze.
A vitában Kijevből élőben bejelentkezve vett részt Nem tekinthetjük adottnak a biztonságunkat, hanem
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és az ukrán Ver- dolgoznunk kell érte”.
hovna Rada (parlament) elnöke, Ruszlan Stefancsuk.
Josep Borrell, az EU külpolitikai vezetője szerint „a
Az Európai Tanács elnöke, Charles Michel, az Európai jogállamiság védelme és a kereskedelmi kapcsolatok
Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen és az EU kül- erősítése nem lesz elég ahhoz, hogy a világon béke
és biztonságpolitikai főtanácsadója, Josep Borrell is uralkodjon”.
felszólalt.
A frakciók nevében felszólaló képviselők felhívták
a figyelmet, hogy Ukrajna orosz lerohanásával új korAz uniónak bizonyítania kell, hogy Ukrajna
szak kezdődött Európa és a világ számára. Elítélték Pumellett áll
tyin orosz elnök brutális agresszióját, és csodálták az
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azoknak az ukrá- ukrán nép bátorságát, azt, hogy szembeszállt a támanoknak a nevében beszélt, „akik az életükkel fizetnek dással, harcol hazájáért, a szabadságért, a demokráciáaz ország védelméért”. Kielentette: a Parlamentnek és ért.
az unió vezetőinek „most kell bizonyítaniuk, hogy az
A képviselők ugyanakkor üdvözölték a támadásra
unió Ukrajna mellett áll”.
adott erőteljes és közös uniós választ és az elfogadott
Zelenszkij a Harkovot ért rakétatámadás kapcsán el- szankciókat. Hangsúlyozták: Európának egységesnek
mondta: „Itt van az ország legnagyobb tere, amelyet kell maradnia a jövőbeli komoly kihívásokkal szemSzabadság térnek neveznek. Ma reggel két rakéta csa- ben.
pódott be a Szabadság térre, és többtucatnyian életüket
Egyesek kiálltak amellett is, hogy Ukrajna uniós tagvesztették. Ezt az árat fizetjük a szabadságunkért. jelölt státusza elismerésének felgyorsításával kell táMindegy, hogy hívták előtte, mostantól az összes ukrán mogatni Ukrajna európai törekvéseit és a szabadságért
város minden terét Szabadság térnek hívják”.
vívott harcát. Mások arról beszéltek, hogy az orosz
szankciók az európai gazdaságra is negatív hatással járUkrajna a civilizált világ határát védi
Az ukrán parlament házelnöke, Ruszlan Stefancsuk nak, amit közösen kell kezelni, és támogatni kell a leelmondta: „Ukrajna a civilizált világ határát védi, és ginkább érintett országokat, vállalatokat és polgárokat.

Cseke Attila: jövő héttől pályázhatnak
az önkormányzatok a fejlesztési minisztérium
gázhálózat-építési támogatására
Az energiaügyi és fejlesztési minisztérium közös rendeletben
hagyta jóvá az Anghel Saligny közművesítési alap alkalmazási szabályozását, ezért jövő héttől, a
szabályozás Hivatalos Közlönyben
való megjelenése után pályázhatnak
az önkormányzatok gázhálózati beruházásokra – hívta fel a figyelmet
Cseke Attila RMDSZ-es miniszter.
A fejlesztési szaktárca vezetője
elmondta: „a települések 70 százalékában a helyi közösség nem fér
hozzá az alapvető közszolgáltatáshoz, ezért gyors haladásra van szükség ezen a területen. Jövő héttől

kérhetik az önkormányzatok a fejlesztési minisztérium támogatását,
amely segítségével 2.500 km gázcsövet építünk, és 150.000 család
számára biztosítjuk ezt az alapvető
közművesítést”.
Mint ismeretes, a fejlesztési minisztérium 50 milliárd lejt különített
el az utak, hidak, víz-, szennyvíz- és
gázhálózatok kiépítésére, kibővítésére és korszerűsítési munkálataira,
továbbá átvesz újabb 105 finanszírozási kérést az Európai Beruházások és Projektek Minisztériumától.
Az RMDSZ javaslatára így a kormány összesen 55,5 milliárd lejjel

támogatja a közművesítést. 45 nap
áll az önkormányzatok rendelkezésére a pályázatok benyújtásához,
hangsúlyozta Cseke Attila, majd
hozzátette: sietségre nincs ok, a pályázatok sorrendje nem számít, jól
megírt, pontos, precíz pályamunkákat vár a minisztérium.
A kérvényeket a fejlesztési szaktárca által biztosított digitális felületen lehet benyújtani, ahol a
pályázati szabályozás is elérhető:
https://investitii.mdlpa.ro. A pályázati szabályozás ugyanakkor a Hivatalos Közlönyben is megjelenik.
(RMDSZ-tájékoztató)

Egyre több a hamis adományozási mozgalom
Egyre több az Ukrajnát névleg
támogató, hamis, valójában
kiberbűnözők által szervezett
adományozási mozgalom –
hívta fel a figyelmet a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
Nemzeti Kibervédelmi Intézet
(NSZ NKI) szerdán a honlapján.

A közlemény szerint mostanáig
több mint 37 millió dollár értékű
kriptovalutát sikerült összegyűjteni
a háború sújtotta Ukrajna megsegítésére, azonban ennek hatására a kiberbűnözők is akcióba lendültek.
A BleepingComputer számos
„Segítse Ukrajnát!” témájú csaló emailt, adathalász oldalt és egyéb fórumot azonosított, amelyekkel a
segítőkész felhasználók jóhiszeműségét kihasználva igyekeznek pénzt
szerezni a csalók.
Mint írták: a hamis „Segítse Uk-

rajnát” mozgalom során a támadók
olyan, jellemzően Bitcoin és Ethereum kriptovaluta-adománygyűjtést
hirdetnek, amely semmilyen kapcsolatban nem áll az ukrán kormányzattal. Annak érdekében, hogy
hihetőbbé tegyék a gyűjtés valódiságát, számos meggyőzésre alkalmas eszközt használnak, például az
ENSZ Humanitárius Ügyek Koordinációs Hivatala (OCHA) nevében
küldenek ki e-maileket az áldozatoknak, és fórumbejegyzéseket
tesznek közzé a hamis mozgalomról.
A MalwareHunterTeam szintén
azonosított néhány adománygyűjtő
.org domaint, amelyeket csalási
szándékkal hoztak létre, továbbá
felfedezték az UkraineGlobalAid[.]com weboldalt is, amely első
ránézésre valódinak tűnhet, alaposabban megvizsgálva azonban jól

észrevehetők a gyanús jelek és a
hibás hivatkozások – emelték ki.
„Mivel ezek a csalási módszerek
a jelen körülményekre támaszkodva
igyekeznek kihasználni az emberek
jóhiszeműségét, a gyanútlan felhasználók könnyen áldozattá válhatnak” – fogalmaztak.
Az NKI felhívta a figyelmet:
azáltal, hogy az ukrán kormány
kriptovalutában is fogadja az adományokat, fennáll az esélye az ilyen
jellegű csalásoknak.
Ukrajna számára mostanáig 37
millió dollár értékű kriptovaluta,
valamint más formában 13 millió
dollár értékű adomány gyűlt össze.
Azok, akik adakozni szeretnének
Ukrajnának, ügyeljenek arra, hogy
csak az ukrán kormány által közzétett hivatalos címekre küldjék adományukat – írta közleményében a
kibervédelmi intézet. (MTI)

Menedékjogot ad Románia
az ukrán menekülteknek
Menedékjogot kérhetnek azok az ukrán menekültek, akik a határátlépéskor nem tudnak útlevelet vagy személyazonossági igazolványt felmutatni; ez az egyetlen módja, hogy beléphessenek az ország területére,
és a román állam védelmét élvezzék – közölte szerdán Dan Cărbunaru
kormányszóvivő.
Cărbunaru elmondta, az országba érkező ukrán menekültek négy kategóriába sorolhatók: akinek biometrikus útlevele van, akinek hagyományos útlevele van, akinek nincs útlevele, de valamilyen
dokumentummal tudja igazolni személyazonosságát, és akinek semmiféle dokumentuma nincs.
Azok, akik biometrikus útlevéllel rendelkeznek, vízum nélkül beléphetnek, és 90 napon át tartózkodhatnak az Európai Unió területén, tehát
beléphetnek Romániába, és továbbutazhatnak más országokba. Ukrán
menekültek ezrei hagyták el Romániát Magyarország vagy Bulgária
irányába.
Azoknak, akik hagyományos útlevelet mutatnak fel a határon, vízumra van szükségük. A hatóságok felkészültek már a szükséges vízumok kibocsátására. A vízum az útlevéllel együtt érvényes.
Akiknek semmiféle útlevelük nincs, de más dokumentummal tudják
igazolni személyazonosságukat, szintén a hatóságok nyilvántartásába
kerülnek, és beléphetnek az országba.
Akik semmiféle irattal nem rendelkeznek, azoknak menedékjogot
kell kérniük a román államtól, hogy beléphessenek az országba, és az
állam védelmét élvezzék – mondta a kormányszóvivő.
Szerda reggel 8 óráig 118.461 ukrán menekült érkezett az országba.
Közülük 70.026-an el is hagyták Romániát, 46.435-en az ország területén tartózkodnak. Eddig 1070 ukrán állampolgár folyamodott menedékjogért a román hatóságokhoz. (Agerpres)

Fotó: Nagy Tibor

Növelnék a védelmi
kiadásokat
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) támogatja a védelmi kiadások növelését – nyilatkozta szerdán az alakulat elnöke.

Florin Cîţu szenátusi elnök hangsúlyozta, támogatják, hogy a bruttó
hazai termék (GDP) 2 százalékáról 2,5 százalékra növeljék a költségvetésben a védelmi célokra fordított összeget, amint azt Klaus Iohannis
államfő ezt kilátásba helyezte kedden. Úgy vélekedett, hogy a pénz jelentős részét katonai beruházásokra és felszerelésekre kellene költeni.
„Az idei költségvetés már rögzítve van, az intézkedés 2023-tól lépne
érvénybe” – tette hozzá.
A liberális pártelnök kivitelezhetőnek tartja a védelmi kiadások növelését. „Rajtunk múlik, milyen prioritásokat szabunk meg” – fogalmazott. Mint leszögezte, az európai helyreállítási alapból 14 milliárd eurót
kap az ország beruházásokra, így az állami költségvetésből több pénzt
lehet kiutalni védelemre.
Klaus Iohannis államfő kedden azt nyilatkozta, a jelenlegi helyzet
indokolttá teszi az ország védelmi képességének megerősítését, ezért a
GDP 2 százalékáról 2,5 százalékára kell növelni a védelmi kiadásokat.
(Agerpres)

A védelmi minisztérium
nem küld behívót
Vasile Dîncu védelmi miniszter úgy nyilatkozott kedd este a
Digi 24-nek, hogy „teljesen valószínűtlen” a NATO és az
Orosz Föderáció közötti konfliktus. Dîncu ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a védelmi minisztérium nem tervez behívókat küldeni vagy mozgósítani a tartalékos katonákat.

A védelmi miniszter elmondta, valóban aggasztó, hogy a fegyveres
konfliktus földrajzilag közel van Romániához, de – amint a Legfelsőbb
Védelmi Tanács keddi ülésén is elhangzott – semmi nem utal arra, hogy
Románia területe vagy lakossága veszélyben lenne. „Teljesen valószínűtlen egy konfliktus a NATO és az Orosz Föderáció között. Nem
hisszük, hogy akkora mértékű irracionalitással állnánk szemben, amely
az emberiséget elpusztító harmadik világháborúhoz vezetne. Ez valószínűtlen” – mondta Dîncu.
Arról is beszámolt, hogy a Facebookon több százan megkérdezték
tőle, készül-e toborzásra, mozgósításra a védelmi tárca. „Nincs szó
erről. Világosan kimondom, jelenleg a védelmi minisztérium nem küld
behívóparancsokat és nem tervezi a tartalékosok mozgósítását. Én vagyok a leghitelesebb forrás” – szögezte le Vasile Dîncu. (Agerpres)
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Újraindulhat a kolozsvári
Bánffy-palota restitúciós pere
Újraindulhat a kolozsvári Bánffy-palota restitúciós pere, miután olyan dokumentumok kerültek elő, amelyek megkérdőjelezik a korábbi restitúció törvényességét – írta szerdán
a Maszol.ro hírportál.

A Kolozsvár főterén álló műemlék épület nagyobb részét a bíróság Nicolae Roşca román vállalkozó örököseinek szolgáltatta vissza 1999-ben,
akik az utolsó tulajdonos Bánffy Dénes kézzel írott végrendelete és adománylevelei alapján kérték vissza a palota termeinek a háromnegyed részét. Állításuk szerint a Szeben megyei dúsgazdag vállalkozó sokszor
kisegítette az anyagi gondokkal küzdő Bánffy Dénest, aki a palota egyegy lakosztályával törlesztette adósságait, és végrendeletében is a vállalkozóra hagyta vagyonát. A palotában működő Kolozsvári Művészeti
Múzeum fenntartója, a Kolozs megyei önkormányzat több elvesztett per
után januárban hozott határozatot az épület felméréséről, hogy az így elkészítendő dokumentáció a visszaszolgáltatás alapjául szolgálhasson.
A Művészeti Múzeumot 2014 óta vezető Lucian Nastasa-Kovács történész az elmúlt időszakban olyan levéltári dokumentumokat talált,
amelyek a restitúció törvénytelenségére utalnak. A romániai restitúciós
törvény ugyanis a kommunista diktatúra idején államosított ingatlanok
visszaszolgáltatását írja elő, a levéltári adatok szerint azonban az ingatlan már korábban román állami tulajdonban volt.
Románia ugyanis az 1944. augusztus 23-i háborús átállását követően
létrehozta az Ellenséges Vagyonokat Ellenőrző és Kezelő Pénztárat
(CASBI). A pénztár ellenséges vagyonnak vélelmezte mindazoknak az
észak-erdélyi arisztokratáknak, üzletembereknek a vagyonát, akik 1944
szeptemberében nem tartózkodtak a visszafoglalt területeken.
A történész felidézte: a palota háború előtti tulajdonosa, Bánffy Albert Bécsben halt meg, felesége, Montbach Sarolta és fia, Bánffy Dénes
1945 szeptemberében tértek vissza Kolozsvárra. 1946-ban próbálták
visszaszerezni ingatlanjaikat, arra hivatkozva, hogy nem a visszatérő
román hatóságok elől menekültek külföldre, hanem gyógykezelésen
voltak, de folyamodványukat nem fogadták el. Szovjetellenes magatartással vádolták őket, és vagyonuk továbbra is a CASBI felügyelete
alatt maradt. Egy-egy apartmant kaptak a palotában, de 1949-ben ezekből is kilakoltatták őket.
A múzeumigazgató elmondta: átadta a Kolozs megyei önkormányzatnak a kutatásait összegző dossziét, amely alapján a restitúció felülvizsgálatát lehet kezdeményezni. (MTI)

Kiválasztották
a kitöltést segítő
népszámlálókat
Marosvásárhelyen 14, egyéni kitöltést segítő népszámláló biztos tevékenykedik március 14. és május 15. között az önkormányzat által kijelölt helyszíneken. A polgármesteri hivatal
felhívására jelentkezők közül a Maros Megyei Statisztikai Hivatal munkatársai a törvényben meghatározott feltételek alapján választották ki a biztosokat. A népszámlálást koordináló
helyi bizottság döntése értelmében első szakaszban az összeírópontok hétfőtől vasárnapig 8 és 12, illetve 16 és 20 óra között
tartanak nyitva.
„Amennyiben az első hetekben a tapasztalatok azt mutatják, hogy
a hatékonyság érdekében változtatni kell mind a helyszínek, mind
pedig a nyitvatartás vonatkozásában, meghozzuk a szükséges változtatásokat” – mondta el Soós Zoltán polgármester, a népszámlálásért felelős helyi bizottság elnöke.
„Jelenleg a megfelelő helyszínek kiválasztása és előkészítése zajlik, fontos, hogy olyan helyszíneket találjunk és rendezzünk be, amelyek a városlakók részéről könnyen megtalálhatók, de az talán még
fontosabb, hogy akarjanak is oda bemenni, mert nem riadnak vissza
a hivatali körülményektől” – tette hozzá Portik Vilmos alpolgármester.
Az idei népszámlálás egyik pozitív változása az előző éviekhez
képest ugyanis az, hogy végre önállóan, interneten keresztül is megadhatjuk adatainkat. Erre március 14. – május 15. között lesz lehetőség. Az egyéni kitöltés szakaszában az önkormányzatok
összeírópontokat alakítanak ki, ahol számlálóbiztosok segítenek az
adatok megadásában azoknak, akiknek nincs megfelelő eszközük,
vagy nehezebben boldogulnak az internet, a kérdőívek világában.
Marosvásárhelyen 14 kitöltést segítő helyszín fog működni.
Azokat, akik nem vesznek részt ebben a szakaszban, a népszámlálás második felében, 2022. május 16. – július 17. között otthonukban keresik fel a számlálóbiztosok, és hagyományos módon
felveszik adataikat. Ebben a periódusban Marosvásárhelyen 121 biztosra lesz szükség. Az ő toborzásukra március második felében kerül
sor. A polgármesteri hivatal a kommunikációs csatornáin teszi közzé
a felhívást, a jelentkezők válogatása ezúttal is a statisztikai hivatal
hatáskörébe tartozik.
Mint ismert, a népszámlálást az Országos Statisztikai Intézet bonyolítja le. A népszámlálókkal a polgármesteri hivatal szerződést
köt, munkájukat az állami költségvetésből fizetik ki. A népszámláló
biztosok számát lakosságarányosan állapították meg.
A polgármesteri hivatal bel- és külkapcsolati osztálya

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
TAPASZTALATTAL RENDELKEZŐ KERTÉSZT keresünk igényes munkára, heti több alkalommal való foglalkoztatásra. Érdeklődni
a 0733-990-055-ös telefonszámon lehet. (66315-I)
A THEREZIA KFT. GÉPKOCSIVEZETŐT alkalmaz. Önéletrajzát, kérjük, juttassa el a therezia@therezia.ro e-mail-címre. Érdeklődni
a 0265/322-441, 0749-228-434-es telefonszámokon lehet. (66309-I)
FAMETSZÉS, PERMETEZÉS. Tel. 0774-574-527. (15143-I)

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

MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.
Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással.
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás.
Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal
a 0799-998-899-es telefonszámot. (66021-I)

ADÁSVÉTEL
RABLAPROGRAMBA illő autót vásárolok, az elszállítását és forgalomból való törlését vállalom. Tel.
0748-882-828. (15130-I)
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Drága apukám emlékére, aki nagyon hiányzik…
Fájó szívvel emlékezünk március

MINDENFÉLE
VÁLLALUNK: garázsjavítást, ácsmunkát és bármilyen javítást. Hívjanak bizalommal. Tel. 0767-837-782.
(14836)

MEGBÍZHATÓ CÉG lépcsőházfestést vállal. Tel. 0751-920-197. (15060I)

MEGBÍZHATÓ CÉG teljes körű lakásfelújítást vállal. Tel. 0751-920-197.
(15060-I)

VÁLLALUNK tetőjavítást, tetőkészítést mindenféle anyagból, bádogosmunkát,
-javítást,
bármilyen
építkezési munkát és sürgősségi javítást, meszelést. Készítünk kerítést,
kaput vasból. Nyugdíjasoknak 18%
kedvezmény. Tel. 0721-841-390, Miklós. (14843)

3-án
TAKÁCS KÁROLYRA
halálának negyedik évfordulóján.
Békés nyugodalmat! Adél és családja. (p.-I)

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben
élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok,
évek.
Ők itt maradnak bennünk csöndesen még,
Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.”
(Juhász Gyula: Consolatio)
Fájó szívvel és soha el nem múló
szeretettel emlékezünk
MÁTÉ (szül. Berekméri) DALMÁRA,
aki egy éve, március 3-án távozott közülünk az öröklétbe.
Aki ismerte, tisztelte, szerette, szenteljen egy percet emlékének.
Nyugalma legyen csendes, emléke áldott!
Őt soha nem feledő, szerető családja. (sz.-I)

MEGEMLÉKEZÉS
Elmentél tőlünk egy csendes hajnalon, köszönni nem volt alkalom. Az idő nem gyógyítja
sebeinket, mert te igazán szerettél minket. Egy célod volt, a családért élni, ezt csak a kegyetlen
halál tudta széttépni.
Szomorú szívvel emlékezünk
március 3-án az ehedi születésű
BAKÓ IGNÁC BALÁZS volt marosvásárhelyi lakosra halálának
12. évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! Szerettei. (15073)

Fájó szívvel emlékezünk a drága
édesanyára és nagymamára,
LUKA IRÉN-MAGDÁRA halálának
25. évfordulóján, és unokabátyámra, KISS ERNŐRE halálának
15. évfordulóján. Nyugodjanak
békében! Ildikó. (15139-I)

ELHALÁLOZÁS
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj,

Halálának 26. évfordulóján kegyelettel emlékezem drága édesapámra, a kutyfalvi SZÁNTÓ
ISTVÁNRA. Legyen békés örök
álma. Emlékét szeretettel őrzöm.
Bartha Gizella. (15093)

édesapa, nagytata, dédapa, testvér, após, rokon,
id. SIKÓ JÓZSEF
volt matematikatanár életének
81. évében szerető szíve megszűnt dobogni.
Temetése március 3-án, csütörtökön 11 órakor lesz református

Tudjuk, hogy nem jöhet, mégis
egyre várjuk,
Enyhíti hiányát, ha álmainkban
látjuk.
Az ész megérti, de a szív soha,
Hogy egyszer majd mi is elmegyünk ahol Ő van, oda.
Az élet múlik, de akit szeretünk,
Arra életünk végéig
könnyes szemmel emlékezünk.
Fájó
szívvel
emlékezünk
BARTHA ZOLTÁNRA halálának
19. évfordulóján.
Felesége, fia, két lánya, két veje,
két unokája, két dédunokája.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! (15111)

Fájó szívvel emlékezünk a marosvásárhelyi KINDA ARANKÁRA
halálának 14. évfordulóján. Emlékét szeretettel őrzi fia és családja.
(p.-I)

szertartás szerint a Jeddi úti te-

Emlékek varázsa melegíti lelkem,
Szívemben érzem őt, soha nem
felejtem,
Álmok, emlékek, szép szavak,
Ez minden, ami a múltból megmaradt,
Tátongó űr lelkemben a hiány,
Néha kicsit csendesül, de örökké
fáj.
Mély fájdalommal és bánattal tudatjuk, hogy a szeretett férj,
édesapa, após, nagyapa, testvér,
sógor, szomszéd és ismerős,
id. SINKA ISTVÁN
életének 76. évében, 2022. március 1-jén csendesen megpihent.
Drága halottunk virrasztása március 3-án 19 órakor lesz a marosvásárhelyi református temető
ravatalozójában, a gyászszertartás március 4-én 13 órakor lesz
református szertartás szerint.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
A gyászoló család. (-I)

metőben, részvétnyilvánítást a
temetés előtt egy órával fogadunk.

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Gyászoló szerettei. (15144-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a drága jó édesapa, testvér,
nagybácsi, rokon, barát és jó
szomszéd,
FARKAS LAJOS
(Laló)
a húsfeldolgozó vállalat volt dolgozója életének 73. évében 2022.
február 25-én örökre megpihent.
Végső nyugalomra 2022. március 3-án, csütörtökön 13 órakor
helyezzük a marosvásárhelyi református sírkertbe.
Emlékét őrzik szerettei.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! (15117-I)

Őszinte részvétünk Vig Erzsébetnek férje, VIG JÓZSEF, a bőr- és
kesztyűgyár volt mesterének halála miatt érzett fájdalmában.
Farkas Gyula és családja. (-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetünket
fejezzük
ki
ezúton
mindazoknak,
akik
MAKKAI ROZÁLIA temetésén
részt vettek, akár személyesen,
akár
távolból,
gondolatban,
együttérzéssel.
A
gyászoló
család. (15131-I)
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Kincstárjegyek vásárolhatók
most már 5,4%-os
kamattal is!
A Közpénzügyi Minisztérium március 1-jétől újabb kincstárjegyeket bocsát ki a lakosság számára, 1, 3 és 5 éves lejárattal,
évi 4,55%, 5,05% és 5,4%-os kamattal. A kincstárjegy dematerializált értékpapír, egy darab nominális értéke 1 lej.
A kincstárjegyek megvásárolhatók:
– Online március 1–28. között; csak azoknak a magánszemélyeknek van erre lehetőségük, akik regisztráltak az SPV-be. Műveletek, amelyek online elvégezhetők: a befektető számlát
nyithat a kincstárban, kincstárjegyet jegyezhet; egy másik saját
bankszámlára pénzösszeget utalhat át a kincstárnál jegyzett
összegből.
Bővebb tájékoztatás a
https://mfinante.gov.ro/ro/web/trezor/ghid-tezaur-online és
https://mfinante.gov.ro/ro/web/trezor/tezaur-online
weboldalakon;
– Az Állami Kincstár kirendeltségeinél március 1– 29. között
– A Román Posta Rt.-nél március 1–28. között a városi postahivatalokban, illetve március 1-25. között a vidéki postahivatalokban. A kamatot évente, az útmutatóban közölt határidőre
fizetik ki. A kincstárjegy átruházható, és idő előtt is kiváltható.
Egy befektető a jegyzés időtartama alatt többször is vásárolhat
kincstárjegyet. Csak a jegyzés idején a befektetőknek módjukban áll kérni a jegyzett összeg semmisnek nyilvánítását egy erre
vonatkozó kérvény benyújtásával. A kincstárjegyeket azok a természetes személyek vásárolhatják meg, akik a jegyzés időpontjában betöltötték 18. életévüket. Az ezekből származó jövedelem
adómentes. A Pénzügyminisztérium az állampapírok eladásából
befolyó összeget a költségvetési hiány és az államadósság refinanszírozására használja fel. A jegyzés útmutatóját, illetve az
esetleges módosításokat a Datorie publică címszó alatt és a
www.posta-romana.ro honlapon teszik közzé.
A közönségszolgálati és sajtóosztály

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

- 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351
• Optolens szemsebészet - 0265/263-351
• Marmed
- 0265/250-344
járóbeteg-rendelő:
- 0756-468-658
- 0729-024-380
Labor
- 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,
www.marmed.ro
• Dora Optics
- 0733-553-976
• Dora Medicals
- 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr. Jeremiás István
- 0265/222- 446

• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése
• Prefektúra
• RDS–RCS
• Áramszolgáltató vállalat
- vidék
• Delgaz Grid

- 0740-083-077
- 0365/404-664
- 0265/266-801
- 0365/400-401
- 0365/400-404
- 0800-801-929
- 0265/929
- 0265/200-928
- 0800/800 928

• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna
- közönségszolgálat
- központ

- 0265/215-702
- 0265/208-888
- 0265/208-800
- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625
• Vasútállomás
- 0265/236-284
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119
- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek,
- 0745-606-215
koszorúk
- 0745-606-269
és halottszállítás
- 0758-047-604
• Maros megyei RMDSZ
- 0265/264-442
- 0265/262-907

Méltányos reklámdíj fejében
állandó szereplője lehet
a FONTOS TELEFONSZÁMOK
rovatnak.
Várjuk jelentkezését
a 0265/268 854-es telefonon.

