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Megyeszerte nőtt a bűncselekmények száma

Megugrott az utcai bűnözés

Ne feledje
idejében
megújítani
előfizetését!
Ha előfizet,
biztosan
kézhez kapja,

FÉLÁRON!

Nemzetközi elismerés
A háborúban nincs
jó búcsú riportnak

Fotó: Nagy Tibor

Az idei év első negyedében megyeszerte nőtt a bűncselekmények száma, az utcai bűnözés, a gazdasági-pénzügyi bűncselekmények és a családon belüli erőszak, ugyanakkor csökkenés
észlelhető a súlyos közúti baleseteknél, illetve valamelyest
visszafogták magukat a betörők, zsebtolvajok, járműfosztoga-

tók. Mindezt az április 20-án, szerdán tartott sajtótájékoztatón
ismertették a Maros Megyei Rendőr-felügyelőségen.

Szer Pálosy Piroska
(Folytatás a 4. oldalon)

Az Európai Regionális Televíziók Szövetsége (CIRCOM) televíziós fesztiváljának multimédia kategóriájában
díjnyertes lett Keresztes Péter ukrajnai menekültekről szóló tévériportja. A
máramarosszigeti határátkelőnél tapasztalható helyzetről szóló, A háborúban nincs jó búcsú című riport a
Román Közszolgálati Televízió Temesvári Területi Stúdiója számára készült, ahol a marosvásárhelyi
származású Keresztes Péter dolgozik.

____________5.

Épp ideje…
Mózes Edith
A legfrissebb hírek szerint a szállításügyi minisztérium 617 millió
eurós beruházást tervez az országos közlekedésbiztonsági stratégia
keretében. A beruházási terv szerint 300 fix traffipaxot helyeznek el a
legforgalmasabb útszakaszok mentén. Ezenkívül 500 térfigyelő kamerát és 1000 sebességkorlátozót is beszereznek az utak biztonságosabbá
tétele érdekében.
A traffipaxok felismerik majd a megengedettnél gyorsabban haladó
gépjárművek rendszámtábláját – ezek vezetői azonnal értesítést kapnak a büntetésről –, illetve a szabálytalanul közlekedő autókat.
A közlekedésbiztonsági infrastruktúrát az országos helyreállítási
tervből származó mintegy 35 millió euróból bővítik. A stratégia értelmében három éven belül minden autópályán és gyorsforgalmi úton elhelyezik a rendszámtáblákat automatikusan felismerő eszközöket.
A beruházás célja a halálos balesetek számának csökkentése a közutakon, ugyanis Romániában átlag 100 halálos baleset jut egymillió
lakosra. Ez az arány 50 százalékkal meghaladja az európai átlagot. A
hatóságok országszerte 267 veszélyes pontot azonosítottak, ahol gyakori a halálos baleset.
Hasznos kezdeményezés, hiszen köztudott, hogy az Európai Unióban még ma is Romániában veszítik a legtöbben életüket közúti balesetben. Ráadásul a balesetek száma az országban növekvő tendenciát
mutat. Az Európai Bizottság nemrég nyilvánosságra hozott adatai szerint
(Folytatás a 3. oldalon)
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Nyitott kapuk a Köteles és a Levél utcában
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Ma KONRÁD, holnap
CSILLA és NOÉMI napja.

A Nap kel
6 óra 26 perckor,
lenyugszik
20 óra 18 perckor.
Az év 111. napja,
hátravan 254 nap.

CSILLA: a reformkorban Vörösmarty Mihály névalkotása,
valószínűleg a csillog, csillag
szavak tövéből.

Ismét látogatható a Művészeti Egyetem

VALUTAÁRFOLYAM

IDŐJÁRÁS

BNR – 2022. április 20.

Változó idő
Hőmérséklet:
max. 13 0C
min. 1 0C

1 EUR

4,9422

1 USD

4,5496

100 HUF

1,3309

1 g ARANY

284,9153

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,
2. emelet, 72-es iroda,
naponta 9-14 óra között, szombat – vasárnap zárva.

Tel. 0265/268-854

Megyei hírek
15 millió búzaszem – programindító
Nyárádszeredában
Az idén is elindul a Magyar Örökség díjas Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program, amelynek keretében
a Kárpát-medence magyar gazdái gabonájuk egy részét
rászoruló anyaországi és külhoni magyarok ellátására adományozzák. A program kezdetét jelző Kárpát-medencei búzaszentelő ünnepség április 23-án, szombaton 10 órától
lesz a nyárádszeredai labdarúgópályán. Köszöntőt mondanak: Tóth Sándor, Nyárádszereda polgármestere, Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke, Süle Katalin, a
Nemzeti Agrárkamara alelnöke, Papp Zsolt György, a magyarországi Agrárminisztérium helyettes államtitkára, Barabási Antal Szabolcs, a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára, valamint Jakab
István, az Országgyűlés alelnöke, a MAGOSZ elnöke. Az
ökumenikus áldás és búzaszentelés után rövid kulturális
műsor zárja az eseményt.

Nő a hulladékkezelési díj
A múlt csütörtöki megyei tanácsülésen jóváhagyták a maroskeresztúri válogatóállomásra szállított hulladék kezelési
díjának módosítását. Ennek értelmében a begyűjtött hulladék szortírozása a tonnánkénti közel 290 lejről 360,68 lejre
nő. A hulladék tonnánkénti komposztálása 533,58 lejről
574,73 lejre, míg a szállítás díja 72,31 lejről 77,08 lejre
emelkedik. A szolgáltatócég az üzemanyag árának emelkedése miatt kérte a kezelési költség módosítását. Ez a
drágulás nem jelent a lakosság számára pluszköltséget, továbbra is ugyanannyit kell fizetni a szemétszállításért, mint
eddig. A különbözetet a Maros Megyei Tanács a saját keretéből fedezi – hangsúlyozta Péter Ferenc tanácselnök.

Két klinika épületét korszerűsítik
A legutóbbi megyei tanácsülésen elfogadták azokat a szükséges dokumentumokat, amelyek lehetővé teszik, hogy az
Országos Beruházási Társaság megkezdhesse a marosvásárhelyi Tüdőgyógyászati Klinika manzárdjának hőszigetelését és bővítését, illetve a Maros Megyei Klinikai
Kórház Gh. Marinescu utcai épületének felújítását és kibővítését – közölte a Maros Megyei Tanács sajtóirodája.

Nyitva tartanak a piacok
A marosvásárhelyi Ingatlankezelő- és Piacigazgatóság
közlése értelmében a marosvásárhelyi piacok, beleértve
az ócskapiacot is, az ortodox húsvét alkalmával is nyitva
tartanak.

A városi uszoda programja
A Mircea Birău uszoda az ortodox nagypéntek és húsvét
alkalmával, április 22-én, 23-án, 24-én és 25-én zárva lesz.
26-án, kedden 6-10 és 14-22 óra között tart nyitva, a 1014 óra közötti időintervallumban takarítanak.

Két képzés indul májusban
A Maros Megyei Munkaerő-foglalkoztatási Hivatal májusban két szakképzést indít. Az elsőn közbeszerzési szakembereket képeznek, a másikon cukrászokat és
cukrászipari dolgozókat képeznek. A képzésen részt vehetnek nyilvántartott munkanélküliek, menekültstátussal rendelkezők, romániai munkavállalási engedéllyel rendelkező
külföldi állampolgárok, de más kategóriák is. Bővebb tájékoztatást a hivatalban nyújtanak, telefon 0265-263-760,
115-ös mellék. A képzésről a www.anofm.ro honlap AJOFM
Mures oldalán is tájékozódhatnak.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Fotó: Nagy Tibor (archív)

Ismét megszervezi Nyitott kapuk rendezvénysorozatát a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem. Az
eseménysorozatot, amelynek keretében bárki, akit
érdekel az intézményben zajló oktatás, ott szeretne
tovább tanulni, vagy egyszerűen csak kíváncsi arra,
hogy milyen az egyetemi élet a Köteles utcában,
betekintést nyerhet az ott zajló oktatásba.

Az április 26-a és 30-a között sorra kerülő eseménysorozat rendezvényein a színész, bábszínész, rendező, látványtervező, koreográfia, teatrológia, drámaírás és média
szakos hallgatók és oktatók mutatkoznak be. Az eseménysorozat tematikus egységekben mutatja be a különböző
profilú szakokat, az érdeklődők öt napon át több ingyenesen látogatható rendezvény – vizsgaelőadások, szakmai beszélgetések, mesterkurzusok – révén betekinthetnek a
szakmai képzés kulisszái mögé. A Nyitott kapuk programjaira várnak mindenkit, aki pályaválasztás előtt áll, érdeklődik a művészet titkai iránt vagy kíváncsi a színin zajló
folyamatokra – a Művészeti Egyetem Köteles Sámuel utcai
főépületében, valamint a Levél (Frunzei) utcában található
Stúdió 2-ben. Az eseménysorozat programját az alábbiakban olvashatják.
Április 26., kedd. 16.30 óra – A rendezés művészete. I.
év, rendező szak. Irányító tanárok: Sebestyén Aba és Kovács Levente. Helyszín: 28-as terem, Művészeti Egyetem,
főépület. Időtartam: 2 óra. 20 óra – Shakespeare: Macbeth.
Magiszteri I. év, rendező szak. Rendező: Demeter Márk
Cristopher, irányító tanár: Bocsárdi László. Helyszín: Stúdió színház, időtartam: 1 óra.
Április 27., szerda. 12 óra – Nemes Nagy Ágnes versei
és esszéi – II. év, színész szak, színpadi beszéd. Irányító
tanár: Papp Éva. Helyszín: 26-os terem, Művészeti Egyetem, főépület. Időtartam: 50 perc. 14 óra – 2042. II. év, bábszínész szak, színészmesterség. Irányító tanár: Patkó Éva.
Helyszín: Stúdió 2.1. Időtartam: 1 óra 30 perc. 16 óra –
Cherry Cokes and Pepsi Twist (16+). I. év, teatrológia szak,
színészmesterség. Irányító tanár: Patkó Éva. Helyszín: 40es terem, Művészeti Egyetem, főépület. Időtartam: 1 óra.

17 óra – Maszkjáték. II. év, színész szak, színészmesterség.
Irányító tanárok: B. Fülöp Erzsébet és Harsányi Zsolt.
Helyszín: 26-os terem, Művészeti Egyetem, főépület. Időtartam: 1 óra 50 perc. 19 óra – Urs Widmer: Top Dogs. Magiszteri II. év, színész szak. Rendező: Sebestyén Aba.
Helyszín: Stúdió színház. Időtartam: 2 óra.
Április 28., csütörtök. 15.30 óra – Nyílt színháztörténetóra. Téma: a középkor és a reneszánsz színházi terei (nagy
képernyős ppt-illusztrációval). Előadó: Lázok János. Helyszín: 21/33-as terem, Művészeti Egyetem, főépület. Időtartam: 1 óra. 17 óra – Nyitott osztály. Felolvasás az I. éves
drámaírás magiszteri osztály munkáiból. Igény szerint a
felolvasást beszélgetés követheti. Irányító tanárok: Albert
Mária és Kárpáti Péter. Helyszín: Drámazóna, Horea utca
7. Időtartam: 50 perc. 18 óra – Filmvetítés a médiaosztályok vizsgamunkáiból. Irányító tanár: Schneider Tibor.
Helyszín: 36/37-es terem, Művészeti Egyetem, főépület.
Időtartam: 1 óra. 19 óra – Ké(s)z dolgok. II. év, bábszínész
szak. Irányító tanár, rendező: Novák Ildikó. Helyszín: Stúdió 2.1 Időtartam: 1 óra.
Április 29., péntek. 11 óra – Vásári etűdök. II. év, bábszínész szak. Irányító tanár: Bonczidai Dezső. Helyszín:
Stúdió 2.1. Időtartam: 1 óra. 16 óra – Filmvetítés a médiaosztályok vizsgamunkáiból. Irányító tanár: Monory-Mész
András. Helyszín: 36/37-es terem, Művészeti Egyetem, főépület. Időtartam: 1 óra. 17 óra – Elválások (maszktanulmány). II. év bábszínész szak. Irányító tanár: Novák Ildikó.
Helyszín: Stúdió 2.1. Időtartam: 1 óra. 18 óra – Molnár Ferenc: Ördög – III. év, színész szak. Irányító tanár: Tompa
Klára. Helyszín: 39-es terem, Művészeti Egyetem, főépület. Időtartam: 2 óra 30 perc, két szünettel.
Április 30., szombat. 17 óra – A koreográfia művészete.
I. év, koreográfia szak. Irányító tanárok: Kis-Luca Kinga
és András Lóránt. Helyszín: 8-as terem, Művészeti Egyetem, főépület. Időtartam: 1 óra 30 perc. 19 óra – Brecht: A
kaukázusi krétakör. Magiszteri II. év, színész szak. Rendező: Harsányi Zsolt. Helyszín: Stúdió színház. Időtartam:
3 óra. (Knb.)

Kedves olvasóink!
Hirdetési irodánk nyitvatartása – a munkaszüneti napok miatt – a következőképpen módosul:
– április 22., péntek: 9-13 óra
– április 23., szombat, 24., vasárnap: ZÁRVA
– április 25., hétfő: 9-15 óra között.
Pénteki lapszámunk után a következő április 26-án, kedden jelenik meg.

RENDEZVÉNYEK

most is Andrei Gorduza geológusmérnök és Angela Săplăcan geológus, muzeológus.

Mineralia

Hét Vár Kupa

Április 29-e és május 1-je között a Maros Megyei Múzeum Néprajzi és Népművészeti Osztályán rendezik meg
a Mineralia kiállítás idei első kiadását. A kiállítás 10-19
óra között lesz látogatható, témája ezúttal a gránátok
családja. A vásárhelyiek három napig csodálhatják a kristályok, drága- és féldrágakövek ragyogását a Toldalagipalotában, a Rózsák tere 11. szám alatti belső udvarban.
A belépés ingyenes. A Mineralia kiállítás koordinátorai

Április 23-án a nyárádszentmártoni Lovasfogadóban reflexíjverseny lesz. A versenyzők korcsoportonként öt kategóriában nevezhetnek be. A beiratkozás 8-9.30 óra
között lesz, a hivatalos megnyitót követően 10 órakor
kezdődik a verseny. Az érdeklődők a http://www.arcusonline.ro honlapon jelentkezhetnek, ahol tanulmányozni lehet a benevezés, valamint a verseny
szabályzatát.
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Romániai harccsoport gyorsított létrehozását
szorgalmazta Klaus Iohannis
Az Ukrajna elleni orosz katonai agresszió folytatása
miatt újabb konzultációra került sor kedden Joe R.
Biden amerikai elnök meghívására a szövetségesek,
az EU- és NATO-intézmények, valamint a partnerállamok vezetői között. A tanácskozáson részt vett
Klaus Iohannis államfő is.

A megbeszélésen ott volt Emmanuel Macron francia elnök,
Andrzej Duda lengyel elnök, Boris Johnson brit miniszterelnök, Justin Trudeau kanadai miniszterelnök, Olaf Scholz
német kancellár, Mario Draghi olasz miniszterelnök, Fumio
Kisida japán miniszterelnök, Jens Stoltenberg NATO-főtitkár,
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Charles
Michel, az Európai Tanács elnöke.
Az Államelnöki Hivatal tájékoztatása szerint a megbeszélést az ukrajnai drámai humanitárius helyzet, valamint az
újabb offenzívára való orosz katonai készülődés indokolta.
A résztvevők elítélték a civil lakosság ellen elkövetett gyilkosságokat, a lakott települések és civil infrastruktúra lerombolását.
Megerősítették, hogy határozottan támogatják a Nemzetközi Büntetőbíróságnak az elkövetett bűnök kivizsgálása, büntetőeljárás alá vonása és a bűncselekmények felelőseinek
elítélése érdekében végzett munkáját. A vezetők kiértékelték
az Ukrajnának nyújtott támogatási stratégiát, valamint az

orosz katonai akciókra adott válaszreakcióként hozott átfogó
szankciócsomagot.
Felszólalásában Klaus Iohannis államfő üdvözölte a konzultációk folytatását, valamint a szövetségesek és a hasonlóan
gondolkodó partnerek közötti szoros egység és együttműködés fenntartásának fontosságát hangsúlyozta. Ugyanakkor elítélte az orosz csapatok által civilek ellen elkövetett
gyilkosságokat, a civil célpontok bombázását.
Ismertette a Románia által Ukrajnának nyújtott politikai,
logisztikai és humanitárius segítséget, kiemelve, hogy az ország 770.000 ukrán állampolgár számára tette eddig lehetővé
a menekülést, és gondoskodik a hazánk területén maradó menekültekről is.
Az elnök hangsúlyozta, hogy fontosnak tartja a március 24i rendkívüli NATO-csúcstalálkozó határozatainak gyors végrehajtását, különösen a romániai harccsoport gyorsított
létrehozását, mert ez lesz az első lépés a NATO hosszú távú
jelenlétének megerősítése felé a keleti szárnyon.
Az államfő kiemelte, hogy határozott és összehangolt fellépéssel kell véget vetni az Oroszországtól való energiafüggőségnek. Felhívta a figyelmet ugyanakkor, hogy a szankciók
hatékony eszköznek bizonyultak, Románia támogatta az eddigi szankciócsomagokat, és hasonlóképpen fog eljárni az új
intézkedések tekintetében is. (Agerpres)

Moldovai embercsempész-hálózatot
számoltak fel
Ázsiai illegális bevándorlókat Nyugat-Európába
szöktető, Románia területén működő moldovai embercsempész-hálózat felszámolását jelentette be
szerdán a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni
ügyészség (DIICOT).

A vádhatóság közleménye szerint a bűnüldöző szervek 66
házkutatásban vettek részt kedden moldovai kollégáikkal Chişinăuban, illetve Moldova déli részén.
A DIICOT és a határrendőrség beszámolója szerint a moldovai embercsempészek mintegy száz ázsiai migráns NyugatEurópába szöktetését szervezték meg tavaly ősszel: a
bevándorlókat kisebb, legfeljebb tízfős csoportokban, haszonjárművekben és személyautókban speciálisan kialakított rejtekhelyeken elbújtatva szöktették át a bolgár–román, illetve

a román–magyar határon. A migránsokat szállító furgonok
előtt az ország belsejében felvezető autókkal ellenőrizték a
rendőri jelenlétet, a migránsoktól 5000-8000 euró közötti öszszegeket kértek azért, hogy Ausztriába vagy Németországba
juttassák őket.
A román határrendészet és a DIICOT a moldovai bűnszövetkezet 16, román területen lebonyolított migránsszállítmányát dokumentálta. Az Európai Unió igazságügyi
együttműködésért felelős ügynöksége, az Eurojust által összehangolt, a román, magyar, osztrák és német rendőrség együttműködése révén, az Europol által előkészített rajtaütés során
11 gyanúsítottat vettek őrizetbe, és 26, a bűncselekmények
során használt járművet foglaltak le a moldovai hatóságok.
(MTI)

Átnézet a szomszédságba
Pár napig távol voltunk a szeretett
várostól. Vakációztunk a szomszédban.
Két éve nem jártunk Magyarországon,
aminek részben a Covid, részben a repülőtársaság az oka. Csak átrepültünk
fölötte. Nincsnek ott rokonaink – az erdélyiek nagy többségével szemben – se
távoliak, se közeliek, csupán barátaink,
ismerőseink.
Ezért aztán szállodában laktunk,
amit Budapesten például arabok működtettek a Hunyadi téren. Szép régi
szecessziós épület legfelső, VI. emeletén helyezkednek el a tetőtérből kialakított szobák. Tiszták, kényelmesek, ám
elképzelheted, mily melegek tavasztól
késő őszig, hiszen a tetőt elönti az égi
hősugárzó heve, mely leszivárog a szobákba. A reggeli bőséges, változatos. A
vendégek – húsvétra való tekintettel –
változatos előfordulásúak, hangos németek, beszédes angolok vagy amerikaiak, kínaiak, japánok és persze a
menekülthullám szerencsésebbjei, akik
megengedhetik maguknak, hogy szállodában időzzenek, míg továbbállnak valamerre Nyugaton.
Ja, megérkezésünkkor egy másik
szállodában vettünk ki szobát, ez pedig
pontosan a Blaha Lujza (pesties régebbi kiszólásban a Balhé Lujza) térre
nézett. Pontosan az egykori Éjjel-nappal közért fölött volt, a Rákóczi út és a
körút sarkán. Most Lidli. Nagypénteken
elképzelhetetlenül sokan rohantak el
még egy utolsó hatalmasat bevásárolni, mit sem törődve az örök magyar
sápítozással: minden drágul, minden
aranyárban. Különben az üzletek zárva
voltak, csupán Pécsett találtunk egy
nyitva tartó könyvesboltot és antikváriumot, ahol a tulajdonos a legrosz-

szabb kereskedőfajtából vétetett. Az
üzlet ajtajában állt és telózott, miközben percenként rászólt a vevőkre, hogy
ne fogdossák, ne nézegessék a könyvet.
Pólóján a „Mindenki hülye” felirattal.
Fordítva is igaz.
Aztán eltűntek. Mármint a bennszülöttek. Elmentek wellnessbe, vidékre,

nyaralókba, otthon ettek-ittak, családi
nagyebédek és a grand-vacsorák fáradalmait pihenték ki teraszokon és a sörözőkben, néhányan a kultusz helyeit is
felkeresték az illendőség kedvéért. De
úgy általában a pécsi és pesti utcákon,
parkokban, padokon, tereken, míg az
ember a gyalogátkelőhelyeken várakozik a megváltó zöldre, alig hallani magyar szót. Annál több ukránt. Ott
vannak, várakoznak, izgulnak, félnek,
a gyermekek figyelmét próbálják elterelni a háborúról, a nagyszülők vagy
apák, nagyobb testvérek szenvedéseiről. Idegenül forgolódnak, némán
maguk elé nézve utaznak a villamoson,
vagy a padról szemlélik az őshonos
magyar galambokat, és irigylik őket.
Elhozták a kutyát, sétáltatják, mintha
ez lenne a világ rendje, a kutyák megkövetelik jogukat a kimenőhöz. Nem
tudnak csak ukránul és oroszul. A többi
világnyelv megismerése nem volt fontos csupán egy szűk szakmai rétegnek,
amely az angollal kapcsolódott a nagyvilág kihívásaihoz. Az a néhány magyar szó, ami éppen szükséges az
átmeneti időhöz – amíg a háború véget
ér (?!!) – már rendelkezésükre áll. A

társadalmi szolidaritás még szépen működik.
Ámbátor a másik oldalon, főleg a
kommentekben és a primitív közbeszédben felejtős az orosz-/szovjetellenesség.
Sőt olyan önvédelmi dumák is polgárjogot nyernek a szubkultúrában, hogy
1956-ban nem is az oroszok voltak
azok, akik elfojtották a magyar forradalmat, hanem az ukrán katonákat
küldték Budapest ellen. És persze a történelmi kultúra hiánya szerint Magyarországot a II. ukrán front hódította
fel/le 1945-ben, holott ha valami nem
számított Sztálinnak, az éppen a nemzetiség volt a Vörös Hadseregben, nem
állított össze tiszta etnikumú századokat, pláne egy egész arcvonalat nem bízott volna reájuk. Különben is az
ukránok között erős volt a szimpátia –
az orosz elnyomás ellenében – az ellenséggel.
Ha a háború hosszan elhúzódik, és a
menekültek sorai többesülnek, akkor
Európa több fejlett és közepesen fejlett
befogadó országában megoldódni látszik a munkaerő kérdése. Fiatal, jóval
képzettebb emberek kényszerülnek
munkaviszonyba lépni, remélhetően
megtanulják a hely nyelvét elfogadható
szinten, országuk, már ami marad, az
EU tagja lehet, képzettségüket otthonról hozzák... és akkor sokkal inkább alkalmaznak a munkaadók ukrajnai
menekülteket, mint közel-keletieket
vagy afrikaiakat. Nem építenek mecseteket, nem burkolják magukat tetőtől
talpig iszlámba, nem akarnak elkülönülni képzelt/agresszív vallási ideológiák mentén.
Erre még Soros sem számított, valljuk be.
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Ország – világ
Százmillió eurós támogatás
Moldovának
A szenátus kedden döntéshozó testületként ratifikálta a Moldovai Köztársaságnak nyújtandó 100 millió eurós támogatásról szóló megállapodást. A
Románia és a Moldovai Köztársaság közötti, vissza
nem térítendő támogatásról szóló kormányközi megállapodást február 11-én írták alá Chişinăuban. A
megállapodás értelmében Románia támogatja a
Moldovai Köztársaságot a fenntartható fejlődést, a
reformok előrehaladását és az Európai Unióhoz való
közeledést szolgáló erőfeszítéseiben. Az összeget
a dokumentum hatályba lépésétől kezdve hét éven
belül kell kifizetni. A megállapodás gyakorlatba ültetése három évvel hosszabbítható meg. (Agerpres)

22 lejre nő
a napi élelmiszer-támogatás
Döntő házként elfogadta szerdán a képviselőház azt
a törvénytervezetet, amelynek értelmében 22 lejre
emelik a nappali állami ellátásban, a speciális védelmi intézkedés hatálya alatt álló, vagy a családi típusú otthonokban elhelyezett gyerekek napi
élelmiszerköltség-támogatását. Szintén 22 lejben
határozzák meg a felnőttek, fogyatékkal élő felnőttek
és idősek számára működtetett szociális otthonokban a kollektív fogyasztásra szánt napi élelmiszerköltség-támogatás minimális szintjét. (Agerpres)

Romániában nőtt
az újautó-eladás
A márciusi immáron zsinórban a kilencedik hónap
volt, amikor csökkent a forgalomba helyezett új személygépkocsik száma Európában; Románia azon
kevés országok közé tartozik, amelyek növekedést
könyvelhettek el a tavalyi harmadik hónaphoz képest
– közölte szerdán az Európai Autógyártók Szövetsége (ACEA). Az EU négy legnagyobb piaca (Németország, Franciaország, Spanyolország és
Olaszország) egyaránt két számjegyű csökkenést
könyvelt el. A visszaesés Németországban volt a
legkisebb, 17,5 százalékos, és Spanyolországban a
legnagyobb, 30,2 százalékos. Ezzel szemben Romániában éves összevetésben 40,2 százalékkal
több autót helyeztek forgalomba idén márciusban
(11.025 darabot). (Agerpres)

Orbán Viktor hivatalos
látogatást tesz a Vatikánban
Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön hivatalos látogatást tesz a Vatikánban, ahol magánkihallgatáson
fogadja őt Ferenc pápa – közölte az MTI-vel Havasi
Bertalan, a magyar Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetője szerdán. Orbán Viktor részéről ez lesz az első
hivatalos látogatás Ferenc pápánál a Vatikánban –
jelezte a sajtófőnök, hozzátéve azt is: az április 3-i
parlamenti választás óta a kormányfő első hivatalos
útja lesz a vatikáni.

Épp ideje…
(Folytatás az 1. oldalról)
2021-ben 19800 személy halt meg közúti balesetben,
5%-kal több, mint az előző évben.
Ugyanakkor 2021-ben Svédországban voltak a legbiztonságosabbak a közutak (18 haláleset/millió fő), és Romániában
a
legkevésbé
biztonságosak
(93
haláleset/millió fő). Az uniós átlag 44 haláleset/millió fő
volt. Az Erópai Unió célja 2030-ig felére csökkenteni a
halálos kimenetelű balesetek számát. Az elmúlt évtizedben a jelenség 36 százalékos csökkenést mutatott.
Az EB minap közzétett adatai értelmében kilenc tagországban – Dánia, Németország, Írország, Ciprus, Litvánia, Málta, Lengyelország, Portugália és Svédország
– rekordmértékben csökkent a halálos balesetek száma.
Ezzel szemben Lettországban, Szlovéniában és Finnországban az elmúlt két évben növekedett a számuk.
Évtizedek óta Romániában halnak meg legtöbben közúti balesetben, így épp ideje volt felébredni, és tenni valamit a helyzet javítása érdekében. Az írás elején említett
stratégiát 2025-re kívánják megvalósítani. Addig még ki
tudja hányan veszítik életüket a rossz utakon, illetve a
felelőtlen gépkocsivezetők miatt?!
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Népszámlálás: egyéni
és közösségi lehetőség
az online részvétel

Megugrott az utcai bűnözés
(Folytatás az 1. oldalról)
A Maros Megyei Rendőr-felügyelőség megbízott
főnöke, Mihalache Constantin felvezetőjében hangsúlyozta, hogy az év első három hónapjában is igyekeztek javítani a lakosság biztonságérzetén. Ennek
ellenére 2020-hoz viszonyítva 2021 első negyedévében a bűncselekmények száma 191-gyel nőtt, 2022
első negyedévében 12 esettel még több volt. 2021ben 2.817 bűncselekményt követtek el, idén ez a szám
2.829. A gazdasági-pénzügyi bűncselekmények
száma is megugrott, a tavalyi 170 esethez képest idén
212 alkalommal lepleztek le pénzügyi visszaélést. A
bejelentett bűncselekmények 32 százaléka személyek
ellen irányult, az idén ez is emelkedő tendenciát
mutat. Míg tavaly év elején 820 bejelentés érkezett,
idén 891 volt, nagyrészt ütés, verekedés és egyéb agresszió miatt, de a fenyegetések száma is nőtt.
A 112-es sürgősségi hívószámon 7.218 alkalommal
riasztották a rendőrséget, ez a tavalyi év hasonló időszakához képest 807 hívással több. Városi övezetben
3.490, vidéken 3.728 hívásnak tettek eleget, az esetek
nagy részében 10 percen belül. Konfliktuskezeléshez
666-szor hívták őket, ezek közül 296 családon belüli
konfliktus volt, 76 alkalommal csoportok közötti és
294 esetben más jellegű összetűzés.
Az utcai bűnözés Maros megyében nem elterjedt
jelenség, de a környezetében bizonytalanságot kelt. Ez
év márciusában februárhoz viszonyítva 38%-kal nőtt
az utcán elkövetett bűncselekmények száma. Míg februárban megyeszerte 64 bűncselekményt regisztráltak, ez márciusban 88 volt. Az első három hónapban
191 esetben városon, 43 alkalommal vidékről érkezett
bejelentés utcai bűnözésről. Az esetek 53%-ában –
124 alkalommal – éjszaka, 47%-ában – 110 esetben
– nappal követték el a bűntetteket. A rendőrség öszszegzése szerint azonban 2021 első negyedévéhez viszonyítva idén csökkent a betörések, zsebtolvajlások,
autókifosztások száma. Vidéki viszonylatban azonban
az év első negyedében a tavalyihoz képest 48-cal
emelkedett a bűncselekmények száma, ez idén 1.155.
Családon belüli erőszak
Családon belüli erőszakos cselekmény tavalyhoz
képest 39-cel több volt az idei év első három hónapjában, ez érvényes az agresszióra és a fenyegetésekre
egyaránt. Idén január-márciusban a Maros megyei
rendőrség munkatársai 70 alkalommal állítottak ki
ideiglenes távoltartási végzést, a bíróság pedig 68
esetben rendelt el távoltartást. Amint a kérdésekre válaszolva megtudtuk, októbertől valószínűleg megyénkben is bevezetik az elektronikus nyomkövető
viselését a távoltartási végzés betartatása érdekében.

Mihalache Constantin

Fotó: Nagy Tibor

A tanintézmények környékén
A beszámoló szerint a megye tanintézményeiből
nem jeleztek olyan esetet, amikor diákok vagy pedagógusok testi épsége veszélyben lett volna. Ennek ellenére az iskolák területén és környékén az eltelt
időszakban 38 bűncselekmény okán riasztották a
rendfenntartókat, tavaly ez a szám 28 volt. A megelőzésre fektetve a hangsúlyt, a rendőrség a bűnmegelőzésről tartott előadásokat, diákokkal közös
tevékenységeket szerveztek és járőröztek a problémás
övezetekben. Ebben a csendőrség is partner.
Idén néggyel kevesebb baleset
A súlyos közúti balesetek száma csökkent a megyében, az első negyedévben 35 súlyos közúti baleset történt hat halálos áldozattal, míg tavaly 39 balesetben
tíz halottat és harminc súlyos sérültet jegyeztek. A
közúti balesetek főbb okairól beszélve a rendőrfőnök
a gyalogosok figyelmetlenségét, a sebességhatár túllépését és az útviszonyokhoz való alkalmazkodás hiányát, illetve a járművezetőknek a gyalogátjárókon az
elsőbbségadás elmulasztását sorolta.
Az intézmény vezetője szerint a megyei rendőrség
mindent megtett annak érdekében, hogy megfelelően
ellássák a feladatukat. Az elkövetkezőkben is az operativitásra helyezik a hangsúlyt, és igyekeznek együttműködni az intézményekkel. Fiatal végzősöket
alkalmaztak, így a rendőrségen foglalkoztatottak átlagéletkora 34 év, ezáltal talán dinamikusabbak lesznek majd a beavatkozások. A Népújság felvetésére a
rendőrfőnök ígéretet tett arra is, hogy a Víkendtelepen
történt gyilkossághoz hasonló esetekről időben értesítik a közvéleményt. Mint mondta, sajnálatos félreértés történt, és a szakmai tapasztalat hiányát hozta
fel mentségként, mint hangsúlyozta, nem állt szándékában a rendőrségnek egyik-másik tettest/tetteseket
védelmezni.

Városokon legalább 35-40,
falvakon 50 százalékos részvételt kellene elérni május
15-ig ahhoz, hogy a második,
a hagyományos összeírás szakaszában a számlálóbiztosok
hiánytalanul össze tudják
majd írni a fennmaradt lakosságot. Május 15. után már
nem lesz más lehetőség a regisztrációra. Nagy kockázatot
jelent tehát a válaszadással
megvárni a második szakaszt
– hangzott el a keddi sajtótájékoztatón.

A folyamatban levő romániai
népszámlálás félidős részvételi
eredményeiről és a felmerülő problémákról Horváth Anna, az
RMDSZ ügyvezető alelnöke, az országos népszámlálási munkacsoport vezetője és Barna Gergő
szociológus, a magyar népszámlálási kampány lebonyolításával megbízott
Közpolitikai
Elemző
Központ Egyesület elnöke beszélt.
A tájékoztatón rámutattak: a várakozásokkal ellentétben a magyar
vezetésű települések jelentős részében nagyon alacsony a részvétel az
összeíráson. A hat hónappal korábban elindított kampány szervezőinek célja az volt, hogy a romániai
magyarok az országos átlag feletti
arányban vegyenek részt az online
regisztrációban.
„Május 15-től a kisebb településeken csak egy számlálóbiztos fog
dolgozni egyetlen tablettel, így egyegy számlálóbiztosnak 450-550
lakás is juthat, ami naponta 7-9 család összeírását jelentené. Ezt majdnem lehetetlen lesz teljesíteni. A
megszámolatlanul maradt lakosság
– akárcsak 2011-ben – adminisztratív nyilvántartásokból lesz beemelve, etnikum, anyanyelv és
felekezet nélkül. Ezt még elkerül-

hetjük, ha a fennmaradt három hétben részt veszünk az online szakaszban. A nagyvárosi, fiatalabb,
képzettebb lakosságot arra kérjük,
töltse ki interneten a kérdőívet. Polgármestereinket, önkormányzati
képviselőinket pedig arra szólítjuk
fel, hogy vegyék nagyon komolyan
a települési összeírópontok megszervezését, és érjék el a kitűzött
célszámokat” – nyilatkozta Horváth
Anna, az országos népszámlálási
munkacsoport vezetője.
„Mindent megteszünk annak érdekében, hogy segítsük az önkitöltést. A nepszamlalas.ro oldalon
válaszolunk a gyakori kérdésekre,
oktatóvideó, kitöltési útmutató, a települési összeírópontok listája és
sok hasznos információ várja az érdeklődőket. Ezek mellett nagyon
hatékonyan működik a 0371-900172-es számú magyar telefonos tudakozó, illetve sokan felkeresik
Botit, a népszámláló-chatbotunkat
is. A népszámláláson való részvétel
kötelező minden lakosnak, ne halogassuk a válaszadást a nyári szünidős
periódusra,
hanem
válaszoljunk online, vagy keressük
fel a települési összeírópontot.
Május 15-ig még nyitott a lehetőség
arra, hogy egyénileg, de közösségi
szinten is felmutathassuk, hogy egy
számbelileg erős magyar közösség
él Romániában” – hangsúlyozta
Barna Gergő, a Népszámlálás.ro
kampánykoordinátora.
A szervezők arra is felhívták a figyelmet, hogy bármilyen módon is
válaszol a lakosság a népszámlálási
űrlapra, mindig ellenőrizni kell,
hogy az etnikumra, anyanyelvre,
felekezeti hovatartozásra vonatkozó kérdések legyenek kitöltve,
mielőtt mi magunk vagy a számlálóbiztos lezárja és beküldi a kérdőívet.
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Szerkesztette: Menyhárt Borbála

Temesváron dolgozó marosvásárhelyi újságírót díjaztak

Nemzetközi elismerés
A háborúban nincs jó búcsú riportnak
Az Európai Regionális Televíziók Szövetsége (CIRCOM)
televíziós fesztiváljának multimédia kategóriájában díjnyertes lett Keresztes Péter
ukrajnai menekültekről szóló
tévériportja. A máramarosszigeti határátkelőnél tapasztalható helyzetről szóló, A
háborúban nincs jó búcsú című
riport a Román Közszolgálati
Televízió Temesvári Területi
Stúdiója számára készült,
ahol a marosvásárhelyi származású Keresztes Péter dolgozik. Az újságíró eredetileg
nem riportkészítés végett érkezett Máramarosszigetre,
hanem a Máltai Szeretetszolgálat önkénteseként. A háború kitörése után egy héttel
napi 12 órát töltött a határnál,
ahol a menekültek fogadásánál segédkezett. A nemzetközi
elismerés kapcsán Péterrel a
határ menti tapasztalatairól
beszélgettünk.

Menyhárt Borbála
Keresztes Péter A háborúban
nincs jó búcsú című riportja nyerte
el a PRIX CIRCOM nemzetközi televíziós fesztivál egyik különdíját.
Februárban naponta nagyjából 2000
ukrán menekült lépte át a határt Máramarosszigetnél, a legtöbben az
életükön kívül nem sokat tudtak
megmenteni, erről szól a 10 perces
anyag. Az egyszemélyes stábként
dolgozó Keresztes Péter a díjat az
ukrán menekülteknek ajánlja fel, kifejezve ezzel együttérzését a több
millió ártatlan civillel.
A CIRCOM az európai regionális
közszolgálati televízióállomások
szakmai szövetsége, amely évente
díjazza a legjobb televíziós alkotásokat. Idén 12 kategóriába lehetett
benevezni, a zsűri kategóriánként
egy fődíjat és egy különdíjat osztott
ki. 2022-ben újdonság volt a digitális multimédia kategória, mely a hagyományos televíziós műsorkészítés műszaki és kifejezésbeli
megújulását is figyelembe vette:
hogyan lehet közelebb kerülni a nézőkhöz a digitális eszközök által,
miként válik interaktívabbá a médium, illetve hogyan érdemes kihasználni a legjobban a modern
technikát a riport vagy adás elkészítésének érdekében. A szakmai zsűri
a napokban nyilvánosságra hozza
indoklását is, melyből kiderül, hogy
mit értékeltek, miben láttak fantáziát. A díjátadó Galwayben, Írországban lesz május 26-án. A
CIRCOM díjazásának bő 30 éves
történetében ez az első alkalom,
hogy a Román Televízió valamelyik
magyar nyelvű riportja részesül elismerésben.
– A háborúban nincs jó búcsú –
ezt a címet adtad a díjnyertes riportnak. Mi ihlette a címet?
– Tulajdonképpen az egyik interjúalanyom, egy kárpátaljai magyar

lelkész fogalmazta meg. Ő mesélt
arról, hogy főként a nők és a gyerekek járnak templomba, a férfiak
nem mernek kimozdulni, nem mernek nyilvánosan mutatkozni, félnek
a sorozástól. Elmesélte, hogy ő
maga is el kellett búcsúzzon a családjától, és ennek kapcsán fogalmazta meg, hogy a háborúban nincs
jó búcsú, mert nem lehet tudni,
hogy lesz-e még találkozás, vagy ha
lesz is, az milyen lesz.
– A háború kitörése után először
önkéntesként érkeztél a határhoz...
– Igen, amikor kiderült, hogy a
temesvári Máltai Szeretetszolgálat
önkéntesekből álló csoportot küld a
határhoz, megkérdeztem, hogy csatlakozhatok-e; így én is önkéntesként érkeztem a határhoz, napi 12
órán át segítettem a menekülteknek,
és a nap többi részében próbáltam
dolgozni. A háború kitörése után
egy héttel érkeztünk oda, a Máltai
Szeretetszolgálat önkénteseinek az
volt a feladata, hogy fogadják azokat, akik átjöttek a határon. Segítettünk cipelni a csomagjaikat,
kávéval, teával, szendviccsel kínáltuk őket, beszélgettünk velük, majd
átirányítottuk őket más szervezetekhez, ugyanis mindenkinek megvolt
a maga pontos feladata. Egy hónapra rá, március végén visszatértem a határhoz újabb négy napra,
akkor is filmeztem, készítettem egy
follow-up típusú riportot, arra próbáltam választ keresni, mi is történt
az utóbbi egy hónapban, az első riportalanyaim sorsának az alakulását
is próbáltam kinyomozni.
– A háború kitörése óta rengeteg
beszámoló, riport látott napvilágot
a határ menti helyzetről. Bár még
úgy tudom, a szakmai zsűri indoklását nem kaptad kézbe, mit gondolsz, mi az a többlet, ami miatt a
riportod elnyerte a tetszésüket?
– Én úgy gondolom, hogy két
dolog nyerhette el a zsűri tetszését,
az egyik az újságírói hozzáállásom,
ugyanis nagyon hangsúlyosan kiemeltem, hogy én a helyszínen nem
szeretnék interjút készíteni az
akkor, frissiben érkezett menekültekkel, mert sok kollégától eltérően
úgy éreztem, ez nem lenne etikus.
Inkább olyanokat kerestem fel, akik
pár napja már a városban, Máramarosszigeten tartózkodtak, volt lehetőségük valamelyest kipihenni

magukat. Nem az első sokk okozta
állapotukra próbáltam újságíróként
rávilágítani, nem szerettem volna
piócaként kiszívni történeteket,
amit ki is hangsúlyoztam az anyagban. Emiatt egy atipikusabb újságírói hozzáállás mellett döntöttem,
ami valószínűleg elnyerte a zsűri
tetszését. A másik tényező, hogy a
kategória, amelybe beneveztem, a
multimédia. Itt azt is figyelembe
vették, miként használjuk az újfajta
komunikációs eszközöket, a technikát, hogyan próbáljuk interaktívabbá tenni a hagyományos
televíziós médiumot. A határátkelőnél számtalan személyes drámával,
kilátástalansággal lehetett találkozni, melynek feldolgozása, riportba foglalása szakmai és etikai
kérdéseket is bőven felvet. A riport
stílusa éppen ezért visszafogott,
kevés narrációt tartalmaz, hogy
megadja a nézőnek a gondolkodás
és az önreflexió lehetőségét. Az
anyag tartalmába a nézők is beleszóltak, ugyanis az ő kérdéseikre is
válaszoltunk.
– Kiket sikerült megszólaltatnod
az anyagban?
– Mivel Temesváron magyar
nyelvű adást készítek, fontos volt,

hogy lehetőleg legyenek magyar
nyelven megszólaló alanyaim is.
Nehezen, de sikerült találnom egy
családot, akik 11 menekültet fogadtak be, náluk beszéltem többek között egy Kelet-Ukrajnából származó
nővel, aki két gyerekkel menekült
el, egy egyetemistával, aki szintén
Kelet-Ukrajnában tanult, és Líbiába
ment vissza, amikor kitört a háború,
neki szerencsére volt ahová hazamennie.
– Amikor az ember ennyi borzalommal szembesül, pillanatok
alatt tönkretett sorsokat, szétszakított családokat lát, megdöbbentő
történeteket osztanak meg vele, lehetetlen, hogy ne viselje meg. Te
hogyan élted meg a határnál töltött időt?
– A menekültek ártatlan ukrán
civilek, akiknek ha az ember a szemébe néz, rájön, hogy akár ő maga
is lehetne a helyükben. Nagyon
megrázó volt látni, hogy egyre csak
érkeznek a nők és a gyerekek,
ugyanakkor segítőként is nehéz
volt, mert úgy éreztük, a mi segítségünk szinte semmiség azok után,
hogy sokan több száz kilométeren
át cipelték a bőröndjeiket, mi pedig
csupán néhány méteren át vettük át
tőlük. Úgy éreztük, nem tudunk úgy
segíteni, ahogy szeretnénk. Én önkéntesként dolgoztam, volt rajtam
egy máltai ruha, ezért másképp viszonyultak hozzám a menekültek,
mint a sajtós kollégákhoz általában,
jobban megnyíltak, mint ha a mikrofont az orruk alá toltam volna.
Napi 12 órát töltöttem a határnál,
így rengeteg történetet hallottam.
Amikor hazajöttem, és dolgozni
kezdtem az anyagon, szinte belebetegedtem, talán ennyire nehéz dolgom az elmúlt 20 évben nem volt.
A napokban fogalmazódott meg
bennem, hogy amikor az ember sajtósként ilyen helyzettel szembesül,
magára ölt úgymond egy vastag
bőrt, és ezáltal próbálja magát lelkileg távol tartani a történtektől, de
segítőként ezt nem lehetett megtenni.
– Említetted, hogy sokan megnyíltak előtted, számtalan megrázó
történettel szembesültél. Volt-e
olyan, ami különösen mély nyomot
hagyott benned?
– Mindenik történet rendkívül
mély és megdöbbentő volt. Az
ukrán anya, aki bekerült a díjnyertes
riportba, elmesélte, hogy egy élménymozit működtetett, egyik nap
még működött a sikeres vállalko-
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zása, másnap pedig be kellett ülnie
az autóba a két kisgyerekével, és
1500 km-t utaznia. A férjéről nem
tud semmit, ő Ukrajnában kellett
maradjon. Egy másik nő elmesélte,
hogy február 23-án még úgy feküdtek le, hogy másnap mennek iskolába a gyerekek, majd utána
úszóedzésre. Reggel 5-kor viszont
arra ébredtek, hogy bombáznak, és
menekülni kell. Egy másik anya,
aki picit tudott románul, elmesélte,
hogy a nagymamája mindig szorgalmazta, hogy tanuljon meg valamelyest románul, mert a család
felmenői között voltak románok,
de sosem gondolta volna, hogy
ennek valamikor hasznát fogja
venni.
– Visszatértél március végén,
amikor már jó ideje javában dúlt a
háború. Mit tapasztaltál akkor, változott-e azóta a helyzet?
– A Máltai Szeretetszolgálat országos szinten szervezi meg a határ
menti segítségnyújtást, beosztják,
hogy egyhetes turnusokban különböző városokból érkezők segítenek.
Amikor szóba került, hogy vissza
lehet menni, azonnal jelentkeztem,
szerettem volna látni, miként alakult azóta a helyzet. Akkor a kezdeti
kétezerhez képest már napi 800900-ra csökkent a menekültek
száma.
Bármilyen durván is hangzik, de
a visszatéréskor sajnos azt tapasztaltam, hogy megszoktuk a háborút,
azt, hogy jönnek menekültek, és
sajnos azt is, hogy lankadt az adakozási kedv is. Beszéltem egy magyar szervezettel is, amelynek tagjai
Máramarosszigeten befogadtak menekülteket, és ők is azt mondták,
hogy a háború legelején nagyon sok
felajánlás érkezett, rengetegen hívták telefonon, és érdeklődtek, hogy
miben segíthetnek. Aztán néhány
hét múlva csökkent az adakozási
kedv, kevesebb a megkeresés, így
mind nehezebb és nehezebb biztosítani az élelmet adományokból a
menekültek számára. El is hangzik
a riportban, hogy hálásak az eddigi
adományokért, de elsősorban tartós
élelmiszerre ma is óriási szükség
van, a segélyszervezetek ma is
ugyanúgy dolgoznak, a befogadott
menekülteket továbbra is el kell
látni.
A háborúban nincs jó búcsú riport a Körkép a végekről regionális magyar adás számára készült,
visszanézhető a TVR Temesvár
Facebook- és YouTube-oldalán.
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Hasznos kiadvány a demenciával élők és hozzátartozóik számára

Megbomlik az ész, megmarad a lélek
Mi a demencia? Melyek az
előjelei? Milyen a lefolyása?
Mit tehet egy demenciával
küszködő személy, aki nincs
tudatában
betegségének?
Hogyan segíthet rajta hozzátartozója úgy, hogy közben
megőrizze saját egészségét?
Erről nyújt tartalmas tájékoztatást a Megbomlik az ész, megmarad a lélek című kiadvány,
amelyet a Gyulafehérvári Caritas munkatársai a marosvásárhelyi Teréz Anya Idősek
Nappali Foglalkoztató Központjának a szakembereivel
közösen készítettek. A kiadvány, amelynek a tartalmát
kéthetente, részletekben a
Harmónia mellékletünkben is
közzétesszük, a szervezet
www.caritas-ab.ro honlapján
is elérhető.

Együtt élni az Alzheimer-kórral
„Nem hinnéd, hogy mi mindent
el lehet felejteni. Nagy áldás ez, és
pokoli nyomorúság” – Erich Maria
Remarque szavait idézi dr. Veress
Albert pszichiáter, aki engedélyt
adott, hogy az Együtt élni az Alzheimer-kórral című könyvéből (Pro
Print kiadó, Csíkszereda, 2019, Cry
for Help Alapítvány) idézzünk.
A pszichiáter fontosnak tartja leszögezni: a demenciát nagyfokú tudatlanság, az egészségügyi kultúra
alacsony szintje övezi, és ez nemcsak a népességre, hanem a szolgáltatókra is jellemző. Sokan
nincsenek tudatában annak, hogy a
demens betegek kezelhetők és támogathatók. Valójában, ha elég
korán diagnosztizálják a beteget,
nagyon sokat lehet tenni a tünetek
ellen és azért, hogy a beteg megbirkózzon a helyzettel.
Mi az Alzheimer-kór?
Az Alzheimer-kór az agysejtek
pusztulásával járó visszafordíthatatlan folyamat, amely miatt beszűkül
a gondolkodás, és visszafordíthatatlanul romlik az emlékezőképesség.
Az Alzheimer-kór nem természetes

része az öregedési folyamatnak. Dr.
Alois Alzheimer 1906-ban elsőként
azonosította a betegséget, amely
alapvető elváltozásokat okoz az
agyban. A folyamat az idegsejtek
pusztulásához, illetve az idegsejtek
közötti kapcsolatok számának jelentős csökkenéséhez vezet. Az agy
bizonyos területei zsugorodnak, és
ez hatással van az agyi funkciókra.
Mivel a betegség lefolyása egyénenként eltérő lehet, nehéz előrevetíteni
a
tüneteket,
azok
megjelenésének sorrendjét vagy a
betegség lefolyásának gyorsaságát.
Statisztikai adatok
– Európában több mint 7 millió
ember, a világon körülbelül 44 millió
ember él demenciával, közülük 60–70
százalék Alzheimer-kórban szenved.
– A 65 év feletti demens betegeknél az átlagos várható túlélés 8
év, 90 éves kor felett 3 év.
– A betegség előfordulása a 60
év feletti korosztályban hozzávetőleg ötévente duplázódik.
– Az évente újonnan kórismézett
demens betegek száma nagyobb a
sztrókos, diabéteszes vagy rákos betegekénél.
– Romániában nincsenek pontos
statisztikai adatok, 2005-ben
150000 – 350000-re saccolták a demens betegek számát, és csupán 10
százalékuk részesült kezelésben.
A betegség előrehaladtával várható
változások:
– Nehézség a megértésben, a
gondolkodásban, a döntéshozatalban, beszélgetés követésében, egyszerű feladatok végrehajtásában.
– A beteg eltévedhet, zavartságot
és emlékezetkiesést tapasztalhat. A
betegség kezdeti stádiumában az
emlékezetkiesés a friss történésekkel, élményekkel összefüggésben
tapasztalható, majd a kór előrehaladtával a régebbi események felidézése is nehézségekbe ütközik.
– A beteg közömbössé válhat,
akár teljesen elveszítheti érdeklődését az általa korábban kedvelt tevékenységek iránt is. Közlé-

kenységének nagyfokú csökkenése
végül a környezetétől való elszigetelődéshez vezethet.
– Karakterétől, korábbi viselkedésétől merőben eltérő reakciókkal szembesülhetünk. Az állapotot
sokszor jellemzi azonos cselekvések vagy szavak monoton ismétlése,
értékek
rejtegetése,
dühkitörések és nyugtalanság.
– A betegség akár oly mértékben
kihathat a koordinációs képességekre és a mozgásra, hogy a napi
rutinfeladatok (étkezés, tisztálkodás, öltözködés) is megoldhatatlannak tűnő kihívást jelentenek.
Tíz figyelmeztető jel
1. A mindennapi életet érintő emlékezetkiesés, amely a napi dolgok
elfelejtésén túl együtt jár az új információk befogadásának, megőrzésének a nehézségeivel.
2. A mindennapi feladatok elvégzésének nehézsége: a rögzült, egy
életen át rutinszerűen végzett folyamatok elfelejtése, mint például egy
régóta ismert étel elkészítése vagy
a napi öltözködés.
3. Nyelvi nehézségek: ez leginkább abban érhető tetten, hogy
gyakran használt szavakat felejt el
a beteg, vagy mondanivalójában a
szövegbe nem illeszkedő szavakat
használ.
4. A térben és időben való tájékozódó képesség elvesztése: például
az adott nap vagy a konkrét hét beazonosításának nehézsége, illetve
egy-egy megszokott helyszín fel
nem ismerése.
5. Az ítélőképesség elvesztése:
ennek jelei lehetnek többek között
a betegségtudat teljes hiánya vagy
az időjárási viszonyokat figyelmen
kívül hagyó, inadekvát öltözködés
(például papucsban menni az utcára
hóesésben).
6. Az absztrakt gondolkodás nehézségei: például nem tudja értelmezni a számológépen a számokat,
vagy nem érti használatukat.
7. Összetéveszt, összekever dolgokat, aminek következtében a tár-

gyak furcsa
helyekre kerülhetnek: például a vasaló a
hűtőszekrénybe, a karóra a cukortartóba.
8. Változások a kedélyállapotban
és a viselkedésben, amelyek a legeltérőbb hangulatok éles váltakozásában is megnyilvánulhatnak.
9. Személyiségben bekövetkező
változások, amelyek akár az üldöztetés és a fenyegetettség érzésével
is együtt járhatnak.
10. Teljes érdektelenség, a motiváció hiánya: a családdal, a barátokkal és a kedvenc tevékenységekkel
szemben teljes érdektelenség alakulhat ki.
Ezen jelek esetében mindenképpen célszerű orvossal konzultálni.
A betegség szakaszai
Korai szakasz
Az Alzheimer-kór tünetei enyhe
formában jelentkeznek, felléphet feledékenység, kommunikációs nehézségek, viselkedés- és kedélyállapot-változás. A cselekvőképesség alig korlátozódik, a betegek minimális segítséget és támogatást
igényelnek, miközben esetleg megtapasztalják a képességeik hanyatlásában beállt változásokat.
Középső szakasz
A beteg gondolkodásában és cselekvőképességében hanyatlás tapasztalható. Az emlékezőképesség
és a gondolkodás egyéb funkciói to-

Színképelemzésen alapuló arculattervezés
Szepes Mária szerint, végigelemezve
embertársaink és saját magatartásunkat, rá kell jönnünk arra, hogy
mindannyian valamiféle ösztönös pozitúra szuggesztiójában élünk és cselekszünk.

Szülessen az ember nőnek vagy férfinak,
sikerre, szeretetre, elismerésre, megbecsülésre vágyik, tetszeni akar, és ezt szeretné úgy
megélni, hogy egészségesen is élhessen.
A színképelemzésen alapuló arculattervezéssel ezt a folyamatot lehet elindítani. Vallom, hogy a fenti célok elérése vagy
legalábbis megközelítése nem kevés munkát
és szakértelmet igényel.
Többnyire úgy érezzük (vagy legalábbis
szeretnénk azt hinni), hogy jól ismerjük magunkat. Összességében mégis elmondható,
hogy nagyon nehéz önmagunkról objektív
képet alkotni. A megszokás, a rutin eltompíthatja ítélőképességünket, és nemegyszer rá
kell döbbennünk arra, hogy teljesen más üzenetet küldünk a környezetünknek, mint amit
szeretnénk.
Szerencsére ma már többféle választási lehetőség is rendelkezésünkre áll, amennyiben
külső segítséget szeretnénk igénybe venni.
Ma már ez nem olyan magányos út, mint
gondolnánk.
Pszichológusok, arculattervezők, színgyógyászok, kozmetikusok stb. serege áll rendelkezésünkre és segítségünkre. Ők azonban
esetenként vitatkoznak arról, hogy melyik út
a fontosabb: a külső színeink (amit születésünktől fogva adott pigmentek aránya határoz
meg) harmóniájával a belső színeink és ezáltal belső békénk megteremtése, vagy pedig
fordítva. Abban azonban egyetértenek, hogy
egyik a másik nélkül hosszú távon nem létezhet. Tehát hiába a tökéletes külső, ha elége-

detlenek vagyunk önmagunkkal, azt a környezetünk előbb vagy utóbb érzékelni fogja.
Az égvilágon minden felület fényérzékeny,
és minden élőlény fényt fogad magába szemén és a bőrén keresztül egyaránt. Fény nélkül nincs élet. Az ősember tudta ezt, és a
napot istenként tisztelte. A fény kihat ugyanis
egyéniségünkre, egészségünkre, lelki életünkre, hangulatunkra, hisz fény és sötétség,
valamint különböző hangulatot teremtő évszakok váltakozásában élünk. E váltakozás
egy-egy jellegzetes színvilágot hordoz magában. A szín ugyanis híd a fény és sötétség között. A szín tehát sokkal több, mint
díszítőelem vagy csak mint „élvezet a szemnek”.
Az ősi kultúrák a színek hatásáról egyfajta
belső tudással rendelkeztek, ezért fény és szín
hatására épülő gyógyhelyeket, templomokat
építettek. Ezen ősi ismeretek ma is használatosak a természetgyógyászatban.
Hiszen a színeknek a testre, lélekre és szel-

lemre gyakorolt hatásával nemcsak kezelni és
gyógyítani lehet, hanem segítségükkel felismerhetők a kóros lelkiállapotok, valamint diagnózis is készíthető.
De a művészet a világítástechnika, az építészet, az orvostudomány, a kozmetika a színek hatalmában rejlő törvényszerűségek
felismerésével és használatával teszi szebbé
és ezáltal emberibbé környezetünket.
Már Magyarországon is léteznek olyan
színstúdiók, amelynek alapját a négy évszak
szerinti színcsoport-meghatározás adja, és
segít a külső és belső színek összhangjának
megteremtésében.
M. Lüscher svájci pszichológus a színtesztjeivel vált ismertté. A világ különböző tájain elvégzett kísérletei azt mutatják, hogy
bizonyos színek mindenütt a világon azonos
érzéseket, érzeteket váltanak ki az emberből,
legyen az bármilyen nemzetiségű vagy kultúrájú. Egyébként állatkísérletekkel is hasonló eredményekre jutottak.

vább romlanak, ennek
ellenére a betegek teljesen
tisztában lehetnek állapotukkal. A
napi feladatok ellátásában – mint
például a bevásárlás, a házimunka,
az öltözködés és tisztálkodás – a
külső segítség elengedhetetlenné
válik.
Késői szakasz
Ebben a szakaszban a betegek
előbb-utóbb képtelenné válnak a
szóbeli kommunikációra és arra,
hogy gondoskodjanak magukról,
azaz 24 órás ápolást igényelnek.
Ebben a stádiumban az ápolás célja
az, hogy a számukra elérhető legmagasabb életminőséget biztosítsuk.
Negyedik szakasz
A páciensek az utolsó hónapokban mentálisan és fizikailag teljesen
leépülnek. Akárcsak más végstádiumban lévő betegeknél, itt is maximálisan tiszteletben kell tartani a
fizikai, érzelmi, lelki szükségleteket, és a körülmények függvényében a megfelelő életminőség
biztosítására kell koncentrálni.
Gyógyítás
Számos gyógyszer áll rendelkezésre ahhoz, hogy éveken át szinten
tartsuk a betegséget. Segítségükkel
lassíthatjuk a különböző tüneteket,
így a szellemi hanyatlást, a beszédkészség, a gondolkodás és a motoros funkciók (mozgás) romlását. A
folyamat visszafordítására egyelőre
nincs gyógymód.

Szerinte a színek beszélnek rólunk, önértékelésünkről, önbecsülésünkről, önbizalmunkról,
másokhoz
való
viszonyunkról.
Az érem másik oldalát a J. Itten 20. századi
német festő és művészetpedagógus által kidolgozott évszakelmélet képviseli. Megfigyelése szerint a színek és formák, színek és
stílusok kezelése megtanulható, és a legjobb
okítómester maga a természet. Ezért nevezte
el a színcsoportjait a négy évszakról. Minthogy ezek a színeffektusok ősidőktől fogva
kísérnek bennünket, ezért ezek a legszebbek
a szemnek és a legmegnyugtatóbbak a léleknek. Amennyiben meggondolatlanul keverjük
a színeket, olyan feszültség jön létre, amit
díszharmóniának érzünk, és könnyen antipátiát kelthet.
Az érem két oldalát pedig azt köti össze,
hogy kiegyensúlyozott lelkiállapotot feltételezve, minden ember ösztönösen azokhoz a
színárnyalatokhoz vonzódik, amelyek a saját
személyét jellemzik.
Egy jó arculattervezőnek azonban ennél is
tovább kell lépni, mivel színeink felismerésével csak részben oldottuk meg a feladatot.
Az évszakba sorolás nemcsak egy színcsoport harmóniáját jelenti, hanem harmóniát az
öltözet stílusához is, amely az egyén külső
megjelenési formáját és alakját is figyelembe
veszi.
Ahhoz, hogy kívül-belül jól érezzük magunkat, és harmonikus benyomást keltsünk,
pl. egy üzleti tárgyaláson vagy egy kötetlen
baráti beszélgetésen sikert érjünk el, színharmóniára kell hogy törekedjünk. Öltözetünk
pedig saját természetes színeinket kell hogy
hangsúlyozza, kiemelje.
Mindennek pedig egyéniségünkhöz, belső
színeinkhez is passzolnia kell.
Tarcsay Mária
színdinamikai szakmérnök
www.tarcsaymaria.hu
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Enikő receptjei
Rózsa Enikő
Almapürétorta
Gyors morzsasüti alapot készítek. (Akik nem szeretnek
sütni, azoknak is menni fog.) 20 dkg 82%-os vajat 45 dkg
liszttel, csipet sóval, 1/2 tasak sütőporral összemorzsolok. A
kerek tortaforma alját és az oldalát kivajazom. A morzsaalap
felét rászórom a forma aljára, megszórom 3 evőkanál zabpehellyel és 3 evőkanál barna cukorral. Erre helyezem a 3 üveg
almapürét, ami kisebb almadarabokat is tartalmaz. Kb. 7
pohár almapürét (7 dl) teszek a morzsamasszára. Nekem volt
saját készítésű. Ehhez szükséges 2 kg hámozott, kockázott
alma, 5 evőkanál cukor, 1 pohár méz, 1 citrom leve és 1 dl
víz. Folytonosan kavargatva megpároljuk kb. 10 perc alatt az
almát, majd botmixerrel pürésítjük. (Én úgy szeretem, hogy
kis darabkák is legyenek benne.) Miután rákenem az alma-

pürét, 1 tasak vaníliás pudingport,
2 evőkanál darált
mandulát és 1
tasak (80 g) vaníliás porcukrot hintek rá, majd
rászórom a maradék morzsaalapot.
3 tojást 1 dl tejszínnel felverek,
és rácsorgatom a
tetejére.
180
fokon 10 percig,
majd 160 fokon
30 percig sütjük.
Aki édesebben
szereti, az tálaláskor megszórhatja
porcukorral.
Finom főzelék
3 darab murkot lereszelek, 1 kisebb fej hagymát apróra
vágok, és kevés olajon átforgatom, amíg szép sárga lesz a
színe az olajnak. Megsózom, borsozom, és csapott mokkáskanálnyi fűszerpaprikával ízesítem. 2 nagyobb krumplit kockára vágok, azt is hozzáadom, és annyi vízzel töltöm fel,
hogy éppen csak ellepje. Lefedve puhára főzöm, majd botmixerrel picit krémesítem, 3 dl főzőtejszínnel összefőzöm,
és 1 csokor petrezselyemzöldet apróra vágva hozzáadok a főzelékhez. Tükörtojással, kolbásszal, fasírttal fogyasztjuk. Én
most laskagombával tálaltam.
Panírozott laskagomba
70 dkg laskagombát szétszedek, megmosom, és törlőkendővel leitatom, majd megsózom, borsozom, és kb. 10 percig
állni hagyom. 6 tojást felverek, 4 evőkanál finomabb (apróbb)
zabpelyhet 5 evőkanál liszttel kikavarok, és kevés kefírrel palacsintatészta állagúra kidolgozom. A gombákat beleforga-

tom, és forró olajban mindkét oldalukat aranysárgára
sütöm.
Meggyes vagy málnazselés-ordás poronyó
Végre találtunk igazi, finom ordát, így nem maradhatott el
ez a sütemény. A tésztához szükséges: 2 dl olaj, 2 pohár cukor
(ugyanaz a mérce, amivel az olajat mérjük), 2 tojás,10 dkg
olvasztott vaj,1 sütőpor, pici só, 2 púpozott evőkanál kakaó,
10 evőkanál tej, 2 evőkanál tejföl, liszt, amennyit felvesz. A
tésztát két cipóra osztjuk. Ordatöltelék: 1,125 kg orda, 4 tojás,
28 dkg vaníliás porcukor, 2 dl zsíros tejföl, 1 citrom héja,
kevés tejszín (kb. fél dl). A hozzávalókat alaposan kidolgozom mixerrel. Az egyik lapot kinyújtom, megszórom darált
keksszel, és rákenek egy vékony réteg málna- vagy meggyzselét. Erre ráhelyezem az ordás masszát, és beborítom a
másik lappal. Megszurkálom, és 180 fokon 15 percig, majd
160 fokon 35 percig készre sütöm. Tetszés szerint szeleteljük.
Jó étvágyat kívánok!

Már több mint húsz egészségügyi intézmény kapcsolódna be

Méhnyakrákszűrő program a központi régióban
A megyei közegészségügyi igazgatóságok, valamint egészségügyi intézmények szakemberei egyeztettek a
hat megyét felölelő központi régióban
zajló méhnyakrákszűrési projekt kapcsán. Az európai uniós forrásokból finanszírozott kezdeményezésbe már
számos egészségügyi intézmény bekapcsolódott.

Menyhárt Borbála
A méhnyakrák megelőzését, korai felismerését és időbeni kezelését célzó projekt vezetői március hónap folyamán több ízben
egyeztettek Fehér, Szeben, Brassó, Hargita,
Maros és Kovászna megye közegészségügyi
igazgatóságaival, valamint a központi régióban működő egészségügyi intézményekkel
annak érdekében, hogy kapcsolódjanak be az
uniós forrásokból finanszírozott projektbe,
amelynek a célja a méhnyakrák megelőzése.
Ennek érdekében minél szélesebb körű hozzáférést szeretnének biztosítani a nőknek a
szűrővizsgálatokhoz a korai diagnózis felállítása érdekében, illetve lehetőséget, hogy
azok, akiknél elváltozásokat fedeznek fel,
időben megkapják a megfelelő kezelést.
Ezért felkérték a központi régióbeli egészségügyi intézményeket, amelyekben működik szülészeti és nőgyógyászati osztály vagy
szülészeti és nőgyógyászati járóbeteg-szakrendelés, valamint patológiai laboratórium,
és lehetőség van szűrővizsgálatok elvégzésére, hogy kapcsolódjanak be a projektbe.

A célcsoportba tartozó nőknek a projekt
keretében lehetőség adódik ingyenes Babeş–
Papanicolau-vizsgálatra (a 24-29 éves korosztály számára), illetve a 30-64 éves
korosztálynak ingyenes HPV-vizsgálatot végeznek a méhnyakrák korai kiszűrése érdekében. A szakemberek ugyanis nem győzik
hangsúlyozni, hogy a rendszeres szűrés életmentő lehet, hiszen ha korai stádiumban fedezik fel, a méhnyakrák gyógyítható.
– Az egyes megyék egészségügyi intézményeivel folytatott megbeszélések célja az
volt, hogy felmérjük, milyen mértékben képesek részt vállalni az uniós projekt kereté-
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ben zajló méhnyakrákszűrésben, rendelkezésükre áll-e a megfelelő humán erőforrás,
az egészségügyi és adminisztratív személyzet, a nőgyógyászati és citológiai vizsgálatok elvégzéséhez szükséges orvosi
felszerelés, ugyanakkor szó esett a női lakosság szűrésen való részvétel iránti igényéről is – mutatott rá dr. Cosmina Cristina
Uzun projektmenedzser a Maros Megyei
Sürgősségi Kórház által lapunkhoz eljuttatott közleményben.
A központi régióban működő kórházak érdeklődve fogadták az európai projektben való
részvétel lehetőségét, és hajlandóságot mu-

tattak az iránt, hogy partnerként együttműködjenek a Maros Megyei Sürgősségi Kórházzal, valamint a marosvásárhelyi George
Emil Palade Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetemmel ezen a
téren; több mint húsz egészségügyi intézmény már rábólintott erre az együttműködésre.
Így az elkövetkező időszakban közzéteszik
az eljárás menetét, hogy miként kapcsolódhatnak be a szűrésbe azon állami, illetve
magán egészségügyi intézmények, amelyek
megfelelnek az előírt feltételeknek, hogy szűrővizsgálati lehetőséget biztosítsanak a központi régióban élő 24-64 év közötti nőknek,
attól függetlenül, hogy rendelkeznek-e vagy
sem egészségügyi biztosítással.
A projektet a Maros Megyei Sürgősségi
Kórház a marosvásárhelyi orvosi egyetemmel partnerségben valósítja meg, a méhnyakrák megelőzése és korai felismerése
érdekében. A cél ugyanakkor felhívni a hatóságok figyelmét a méhnyakszűrés elvégzésének a fontosságára a központi régióban, és
növelni azon nőknek a számát, akik rendszeresen járnak szűrővizsgálatra, és akik tisztában vannak a rákos elváltozások korai
felismerésének a fontosságával. A projekt keretében a központi régióban 170 ezer nő részesül majd ingyenes szűrővizsgálatban, és
mivel ezeknek a nőknek legalább fele a hátrányos helyzetű közösségekből kerül majd ki,
rendelkezésre áll egy kisbuszban kialakított,
vizsgálóasztallal, hordozható számítógéppel,
a mintavételhez szükséges fogyóanyagokkal
felszerelt központ, ami alkalmas arra, hogy a
félreeső településeken élőkhöz is eljussanak.
Február óta több Maros, illetve Hargita megyei vidéki településen volt már lehetőség az
ingyenes vizsgálatra.
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A „magyar hárfás” költő (1.)
Szilágyi Mihály
Az iskolák tantárgyakra osztott működése
néha azt a képzetet kelti bennünk, hogy az
egész világ, a tudományok és a kultúra is
egymástól élesen elhatárolt területek, minden
résznek megvan a maga szakembere, aki saját
tudományán kívül egyébhez nem ért. Ezért
történik meg az, hogy a végletekig leegyszerűsített gondolkodásmód szerint vannak
„fontos” és „elhanyagolható” tantárgyak. Ha
valóban ilyen elvek szerint élnénk, akkor az
életünk nagyon sivár lenne, és leginkább egy
célra gyártott szerszámhoz vagy géphez hasonlítanánk. Ha mégis így lenne, mi történne,
ha egyszer csak valamilyen ok miatt nem
lenne többé szükség arra a bizonyos „eszközemberre”? Hogy meg ne történhessen az
ember szükségtelenné válása, ajánlott, hogy
minél több mindent ismerjen meg, értsen
meg, mert akkor sokkal könnyebben alkalmazkodhat a változásokhoz. Az alkalmazkodóképességünk pedig gyakran a lelki
egészségünktől függ, a lelki egészségünk
pedig – bármennyire is hihetetlen – a művészetek által erősíthető, fejleszthető.
Magyar kultúránk alakulását nagyon gyakran olyan embereknek köszönhetjük, akik
nem csak egyetlen szakterületen voltak kiemelkedőek; ugyanígy az egyetemes kultúrát
is a művészek mellett tudományos szakemberek is alakították.
Verseghy Ferenc nevét ma sokkal kevesebben ismerik, mint például az Arany Jánosét,
de megkockáztathatjuk azt a kijelentést, hogy
Verseghy nélkül nem biztos, hogy ilyenné
alakult volna a XIX. századi irodalom – és tegyük hozzá a zenét is.
Verseghy nevét gyakran irodalmi körökben
emlegetik, a zenetörténet épp csak tudomást
vesz róla, pedig zenekultúránk is sokat köszönhet neki. A XVIII. század vége és a XIX.
század eleje a „nemzetek születésének” idő-
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Lucius Anneus Seneca
római költő és filozófus
egyik aforizmáját idézzük
(latinul és magyarul)
a rejtvény fősoraiban.
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szaka, amikor a művészet is az önazonosság
kialakítására törekedett. Zenei vonatkozásban
ez azt jelenti, hogy ekkor gyökerezett meg a
magyarul megszólaló műzene, ami később
nőtt és terebélyesedett virágzó fává.
Emlékezzünk csak Chudy Józsefre, aki
1793-ban Budán mutatta be a legelső magyar
nyelven felcsendülő operát, a Pikkó Hertzeg
és Jutka Perzsit! Ezt az operát méltatta Verseghy Ferenc. Minden bizonnyal voltak hiányosságai ennek az alkotásnak, de mégis
magyar volt – és a legelső.
Verseghy Ferenc mindössze négy évvel
volt fiatalabb a fent említett zeneszerzőnél.
Szolnokon született 1757-ben. Édesapja egyszerű hivatalnok volt, édesanyja pedig írástudatlan. Mivel nem fényes palotából indult az
élet útjára, abban a korban ez előnyére vált,
mert legalább megtanult magyarul – a magyar nemesség nem minden esetben beszélt
magyarul. Iskoláit a pesti piaristáknál kezdte,
majd az egri jezsuitáknál folytatta. A filozófia, a teológia és a zenetudomány volt a kedvence. 1777-ben beiratkozott a teológiára,
1781-ben pappá szentelték, majd két év
múlva filozófiai doktorátust szerzett. A pálos
rend tagjaként 1784 és 1786 között mint hitszónok tevékenykedett Pesten. Prédikációiban ékes magyar nyelven hirdette a
felvilágosodás eszméit.
Hihetetlen sikeres prédikátornak számított,
ezért paptársa, Alexovics Vazul irigységből
mindent megtett, hogy gáncsolja egyházi
szolgatársát. A különbség szembetűnő volt
közöttük: amikor Verseghy lépett a szószékre,
zsúfolásig telt a templom pestiekkel, vidékiekkel, sőt még külföldiekkel is. A pálos rend
feloszlatása után elterjedt a hír Pesten, hogy
a plébániatemplom szónokává Verseghyt szeretnék kinevezni. Alexovics minden követ
megmozgatott, hogy ezt megakadályozza.
Fülébe jutott a hír, hogy a nagyszerű szónok
túlságosan bizalmas kapcsolatban áll egy
Ð
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ELAVULT

BETOLÓ!
KIÁLTOZÓ

EGYKE!
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AZ ARZÉN
VEGYJELE
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AZ ELSŐ
BŰV. NÉGYZ.
EGY SZAVA

uq

ERŐSEN
TAPAD
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D

q

KÉZI HOSSZMÉRTÉK
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Ï

u
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SKÁLAKEZDET

LEVÁGANDÓ SERTÉS

EBLAK

u

Ê

FÉLIG FINN!

KRUMPLIT
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u

u
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HELYSÉG
KOLOZSVÁR
MELLETT
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q

q
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ÖTÉVESEK
ISKOLÁJA
RENEGÁT

GOTOVAC
HŐSE

KÖLTŐI
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… KRÖGER
(THOMAS
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… MATYI

FRANCIA
ARANY
…CAPONE
(GENGSZTER)
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KATONAI
TÖMB

q

RAKTÁRBAN
TART

ÁLLÓVÍZ

q

Ð

AZ ÖT TÓ
EGYIKE
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ÜRES TÁL!
MESSZE
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OSZTRÁK
VIDÉK

ARAD
FOLYÓJA

JOBB VAGY
BAL

u

u

BELGRÁD
HEGYE

Ê

ÖSZTÖKÉL

q

FÁRÓL FÁRA UGRÁL

OROSZ
FÉRFINÉV

u

q

ÁSVÁNYI
BIS … QUI
FŰSZER
CITO …
KÖZLEKE- SZORÍTÓ(LATIN
DÉSI PÁLYA SZERSZÁM CSEH AUTÓSZÓLÁS)
MÁRKA

LÓNÉV

q

q

TÁPLÁL

FONTOS
GAZDASÁGI
ÁGAZAT

MINIFOLYÓ

RAJONGVA
SZERETŐ

u

Ð

BOLTI
ÁRUS

KERESZTÜL

BECÉZETT
ATTILA

EGO

ÉNEK

SÉRTETLEN

u

NŐI NÉV
(JÚL. 26.)
VÉL,
GONDOL

Herpi Krisztina nevű volt apácával. Ezzel az
információval végérvényesen eldőlt, hogy
Verseghy nem lehet szónok a plébániatemplomban. Alexovics nem elégedett meg ezzel
a sikerrel, hanem volt vetélytársa minden
munkáját támadta. Jelentések sorát írta mindenfelé, csak hogy elhallgattassa Verseghyt.
Áskálódásainak az lett az eredménye, hogy a
haladó gondolkodású szónokot három hónapra egyházi fogságra ítélték.
1786-ban II. József császár rendelettel feloszlatta a pálos rendet, így Verseghynek megszűnt az állása, ezért tábori lelkészként
tevékenykedett tovább. 1788-ban azonban
megromlott az egészsége, és ott kellett hagy-

nia a hadsereget. Pesten telepedett le, és
irodalmi,
valamint
zenei munkákból tartotta fenn magát.
Nemcsak jó szónok,
kitűnő
irodalmár,
hanem káprázatos muzsikus is volt. Már
papnövendék korában
felfigyeltek rá. Szép
énekhanggal és káprázatos hangszertudással
rendelkezett. Mindössze
húszévesen,
1775-ben
Egerben
székesegyházi helyettes karnaggyá nevezték ki. 1776-ban egy
idős pap aranymiséjén
különleges zenei előadással kápráztatta el a
gyülekezetet: cytherának nevezett hangszerrel kísérte saját
énekét.
Akkoriban
ilyen zene még nem
hangzott el templomban, és a hallgatóságot
rendkívül meglepte
ezzel a dallal. Bár még
bőven a klasszicizmus korában történt ez az
eset, mégis a romantika előszelének vehető a
felfokozott érzelmeket továbbító előadás. A
hangszer is újdonságnak számított, mert a
cythera vagy kézihárfa, vagy egy különleges
gitárszerű hangszer lehetett.
Valószínű, hogy Verseghy nem csak egyházi muzsikálásban jeleskedett, mert 1777ben Esterházy Károly püspök „a kispapok
túlkapásai” miatt betiltott mindenféle hangszeres muzsikálást. Az a szóbeszéd járta
ugyanis, hogy a papnövendékek zeneszó mellett táncoltak, kártyáztak és mulatoztak.
Ekkor ér véget Verseghy segédkarmesteri
megbízatása is.

q

VAGDALTHÚS-ÉTEL

u

TERM. LOGARITM. JELE
COCA …
(ÜDÍTŐ)

OLASZ
AUTÓJEL

SPANYOL
AUTÓJEL

q

q

u

q

SZÉKELY IS

u

TÉTLEN
TETT!

q
L.N.J.
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Rajtolt a rájátszás
a 4. elitligában

Kolozsvári búcsú
a Bajnokok Ligájától
A Kolozsvári U-BT nem jutott be a kosárlabda
Bajnokok Ligája el dönt jébe: kedd este újra tízezer szurkoló el tt játszott az együttes az MHP
Riesen Ludwigsburg csapatával, de nem sikerült
megismételnie a párharc els mérk zésén
aratott sikert. Ezúttal a
német együttes nyert,
79:73-ra.
Ez volt a dönt találkozó, ugyanis az
el z
két meccsen
mindkét klub értékesítette a hazai pálya el nyét. Kolozsváron az
U-BT 76:73-ra gy zött, Ludwigsburgban
az MHP Riesen 92:75re diadalmaskodott. A
német alakulat így 21-re nyerte a párharcot, és bejutott a május
6-a és 8-a között Bilbaóban rendezend
négyes dönt be.
A kolozsvári csapat
negyeddönt s szerep-

lésével is felülmúlta a várakozásokat, hiszen „a sorozatot az els selejtez körben kezdtük, és senki
nem számított arra, hogy túléljük a csoportkört” –
emlékeztetett az U-BT edz je, Mihai Silvan.

Komolyra fordultak a dolgok a labdarúgó 4. elitligában, hiszen a következ néhány héten d l el, hogy mely csapat képviselheti a megyét a feljutásért kiírt osztályozón.
Az eredeti értesüléseinkhez képest (hivatalos lebonyolítási szabályzatot
nem közölt a megyei labdarúgó-egyesület) enyhén más a rájátszás rendszere,
így a fels házba a két csoport legjobb négy csapata került, az alsóházban
pedig nem vesz részt Nyárádt fiókcsapata, illetve a rájátszásban csak egy
kört játszanak egymással a csapatok. Az az elv azonban maradt, hogy nem
számít az alapszakaszban gy jtött pontok száma, a helyezés alapján kaptak
kezdeti bónuszpontokat a csapatok, így még minden lehetséges.
Az els forduló rangadóját Marosludason játszották, ahol a házigazdák
egy fontos riválist gy ztek le, a forduló meglepetése azonban a Marosvásárhelyi ASA pontvesztése az Academica Transilvania otthonában. A 2. fordulóban következik sorra mindjárt az a rangadó, amely akár az els helyr l
is dönthet. Szombaton 11 órától a Sziget utcai stadionban rendezik az ACS
Marosvásárhely – Marosludas találkozót.

Eredményjelz

Fotó: a kolozsvári klub honlapja

4. elitliga, rájátszás, 1. forduló:
* felsház: ACS Marosvásárhely – Ákosfalva 5-0, Marosludas – Marosszentgyörgyi Kinder 2-1, Kerel – Radnót 0-4, Marosvásárhelyi Academica Transilvania – Marosvásárhelyi ASA 1-1;
* alsóház: Marosoroszfalu – Dics szentmártoni Viitorul 1-0, Szováta
– Nyárádszereda 2-1, Erd szentgyörgy – Búzásbeseny 0-2, Mez szengyel – Mez rücs 1-1; a Marosvásárhelyi Atletic állt.

Átjáróház védelmek mellett
a jobb támadóer döntött
Bálint Zsombor
A Nagyváradi CSU-t fogadta az Arena a n i kézilabda A
osztály 22. fordulójában. Az eleve esélyesebb partiumiak
elleni mérk zést azonban az tette lehetetlen küldetéssé a
marosvásárhelyi csapat számára, hogy két góler s játékosát
is nélkülöznie kellett a találkozón: a játékirányító Moldován
Györgyi hiánya különösen érzékenyen érintette a csapatot,
de a resicabányai mérk zés után egy fordulóra eltiltott átlöv ifui is jelent s vérveszteségnek számított.
Kettejük hiányában a balszéls Gál Anna próbálkozott
el ször a balátlöv poszt betöltésével, hamarosan kiderült
azonban, hogy számára a lételemet az ellentámadások jelentik, ezekb l volt néhányszor eredményes. Pozicionális
támadásból azért nem, mert amikor átadta Dabunak a balátlöv posztot, utóbbi, aki szintén nem érezte jól magát
ebben a szerepben, szinte soha nem adott neki használható
passzt. Miután a jobbszéls Murean sem n tt a feladat magaslatára, a marosvásárhelyi gólok zöme Sîrb átlövéseib l
vagy betöréseib l született, illetve hétméteresekb l, amelyeket szintén Sîrb végzett el, és becsületére legyen
mondva, mind a tízet értékesítette. Könnyen kiismerhet
taktika, de a nagyváradi védelem és a kapus sem volt magas
színvonalon...
A váradi védelem azonban legyen a vendégcsapat baja,
a gond az, hogy az Arena védekezésér l sem sok jót mondhatunk, hiszen ezen a meccsen is 43 gólt szerzett az ellenfél.
A nagyváradiak rendkívül gyorsan kezdtek középr l a kapott gólok után, sokszor már akkor, amikor a félpályáig alig
értek vissza az Arena véd i, így könny válaszgólok érkeztek. A legveszélyesebbek általában akkor voltak, amikor
lendületb l vitték rá a labdát, az Arena véd i ilyenkor él
díszlet szerepét játszották. Ha pedig szabaddá vált egy

Elvette a CSM Alexandria pályael nyét a
Sirius n i kosárlabdacsapata az idényzáró
helyosztó sorozat els mérk zésén, így
egyetlen gy zelemre van az 5. helyt l, amelyet hazai pályán biztosíthat.
Az alapszakaszban – a pályán és a pályán
kívül – történtek miatt több ez az 5. helyért
zajló sorozat Alexandria ellen, mint egy egyszer helyosztó, hiszen a Siriusnak van „elszámolnivalója”
ellenfelével.
Az
Alexandriában játszott els meccs azonban
alacsony színvonalúnak bizonyult. El ször a
házigazdák húztak el 8-2-re, majd egy 15-0s marosvásárhelyi sorozat következett, amely
aztán dönt nek bizonyult. Ezt az el nyt
rizte, illetve növelgette többé-kevésbé a marosvásárhelyi csapat egészen a 33-34. percig,
amikor még 15 pontos el ny birtokában volt,
ám ez lassan egy pontra olvadt a vége el tt
másfél, majd fél perccel. A találkozó végeredményét végül egy Sherill-szabaddobás állí-

Végleges a rájátszás
meznye

labda, arra szinte mindig a vendégjátékosok rajtoltak rá els ként. Az eredmény így híven tükrözi az er viszonyokat.
A n i A osztályban az ortodox húsvét és a május elsejei
hétvége idejére szünetel a bajnokság, a következ fordulót
május 8-án rendezik, amikor az Arenára lehetetlen küldetés
vár: a listavezet és hibátlan Zsilvásárhelyi CSM otthonában kell megpróbáljanak helytállni.

Jegyzkönyv
N i kézilabda A osztály, 3. csoport, 22. forduló: Marosvásárhelyi Arena – Nagyváradi CSU 30-43 (13-21)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok. Vezette: Alin
Gherman (Nagybánya), Adrian Moldovan (Nagybánya).
Arena: Both, Szász, Jitaru – Sîrb 17 gól, Gál 7, Groza
4, Roca 1, Dina 1, Dabu, Murean.
Nagyvárad: Pintea – Hercu 7 gól, Argyelán 7, Tudose
6, Bic 5, Duu 3, Vrabie 3, Mastan 3, Deaconu 3,
Bochi 2, Horj 2, Corondan 1, Snakovszki 1, Preduca.

Eredményjelz
Ni kézilabda A osztály, B csoport, 21. forduló: Zsilvásárhelyi CSM – Kolozsvári U 28-21, Székelyudvarhelyi Hargita KK – Nagybányai CNOPJ 25-44,
Beszterce-naszódi Gloria 2018 II – Temesvári Universitatea 41-24, Nagyváradi CSU – Tordai Liviu Rebreanu
F gimnázium 44-38; 22. forduló: Kolozsvári U – CNE
Rm. Vâlcea 38-16, Marosvásárhelyi Arena – Nagyváradi
CSU 30-43, Temesvári Universitatea – Resicabányai
CSU 24-23, Tordai Liviu Rebreanu F gimnázium – Zsilvásárhelyi CSM 24-34.

Egy gyzelemre az 5. helytl
Bálint Zsombor
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totta be, és a CSM Alexandria csapatában
nem volt meg az a min ség, hogy a maradék
hat másodpercben megfelel dobópozíciót
alakítson ki.
A mérk zés során amúgy mindkét csapat
pancsolt a rossz döntésekben, a pontatlan dobásokban és az elügyetlenkedett labdakezelésben. Tény, hogy a marosvásárhelyi
védekezés némileg agresszívabb volt, ami az
ellenfél dobásait ugyancsak pontatlanabbá
tette, ám hagytak a házigazda játékosok
akkor is ki, ha senki sem zavarta ket. A Sirius részér l ugyanazt a hiányosságot észleltük, amelyet már sokszor az idény során, és
amelyet képtelen levetkezni: az amerikai játékosok, ha kell, ha nem kell, rádobnak, ezért
hiába van sok pontjuk, a legszerényebb dobószázalék is az övék, a belföldiek pedig
akkor sem merik elvállalni sokszor, ha minden tényez a dobás mellett szól, pedig lám,
Badi 100%-os pontossággal váltotta pontra a
kísérleteit, ha mégis rászánta magát. Külön
kell említeni Ljubinecet, aki messze a legkép-

Két fordulóval, valamint néhány bepótolandó mérk zéssel az alapszakasz befejezése el tt véglegessé vált a fels házi rájátszás mez nye a kosárlabda Nemzeti Ligában.
Ilyen tekintetben az utolsó kérd jelet a f városi CSA
Steaua – Dinamo rangadó törölte el: miután jobb hajrával
a Dinamo megszerezte a gy zelmet a Steaua csarnokában,
biztos lehet benne, hogy legalább a 8. helyen végez.
Ugyanebben a fordulóban d lt el, hogy a Kolozsvári UBT már matematikailag is biztos lehet az alapszakasz-gy zelemben, nem mintha bárki mást várt volna...
A második helyen álló Voluntari meglepetésre kikapott
Craiován, így még legalább egy gy zelemre szüksége van,
hogy biztos legyen a helyében.
A tabella alsó hányadában Csíkszereda két ponttal alulmaradt a Rapid ellen, így már nem kerülheti el a sereghajtó
pozíciót a végs sorrendben.

Eredményjelz
Kosárlabda Nemzeti Liga, 28. forduló: Bukaresti Dinamo – Konstancai Athletic Neptun 76:57; 29. forduló:
SCM U Craiova – CSO Voluntari 83:80, Foksányi
CSM – Nagyszebeni CSU 65:73, Csíkszeredai VSKC
– Bukaresti Rapid 80:82, Nagyváradi CSM – Temesvári SCM OMHA 78:72, CSM Ploieti – Kolozsvári
U-BT 92:97, Bukaresti CSA Steaua – Bukaresti Dinamo 78:86, Konstancai Athletic Neptun – Zsilvásárhelyi CSM 87:80, CFC Arge Piteti – Galaci CSM
75:69.
Elmaradt mérkzéseken: Foksányi CSM – CSO Voluntari 73:90, Temesvári SCM OMHA – Nagyváradi
CSM 62:67, CFC Arge Piteti – CSM Ploieti 80:57.

Jegyzkönyv
N i kosárlabda Nemzeti Liga, rájátszás, 3. kör, 1. mérk zés: CSM Alexandria – Marosvásárhelyi Sirius 61:63 (8-12, 17-20, 17-19, 19-12)
Alexandria, városi sportcsarnok, 90 néz . Vezette: Vlad Dumitrescu (Bukarest), Alexandru Stamate (Ploieti), Lavinia Gheorghe (Bukarest). Ellen r: Bogdan Bdil (Bukarest).
Alexandria: Burcic 16 pont (1), Crciunescu 12 (4), Ackerman 12, Mazilu 8 (2), Benally 7 (2), Petrova 6 (2). Pomaka’i Pana, Bota.
Sirius: Cortez 18 pont (4), Sherill 16 (2), Badi 7 (1), Ljubinec 6, Lipovan 5 (1), Chi
5 (1), Czimbalmos 2, Feise 2, Sólyom 2, Anca.
zettebb játékos a keretb l, és aki láthatóan sokszor nem érti, társai miért
nem azt teszik, ami észszer lenne.
Ezen a meccsen amúgy nem ment
neki a dobás, de akkor vállalta el,
amikor a nagykönyv szerint el kellett
vállalni, és akkor passzolt, amikor ez
volt a taktika alapvet követelménye.
A visszavágót ma este játsszák a
ligeti (hamarosan Simon László)
sportcsarnokban 18 órától, de a látottak alapján nem mernénk megjósolni, hogy lesz-e 5. hely a Sirius
számára, vagy harmadik meccset is
kell játszani.

Eredményjelz
* a 3. helyért (két gy zelemig tartó párharc):
Szatmárnémeti CSM – Konstancai Phoenix 65:52
(1-0)
* az 5. helyért (két gy zelemig tartó párharc):
CSM Alexandria – Marosvásárhelyi Sirius 61:63
(0-1)
* a 7. helyért (két gy zelemig tartó párharc):
Kézdivásárhelyi KSE – Kolozsvári U 75:42 (1-0)
* a 9. helyért (két gy zelemig tartó párharc): Bukaresti Agronomia – CSM Târgovite 71:73 (0-2)
* a 11. helyért (két gy zelemig tartó párharc):
Bukaresti Rapid – Brassói Olimpia 58:79 (0-2)
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Tűzoltók locsoltak Nyárádszeredában
Harmadszor szervezett locsolást húsvéthétfőn a Nyárádszeredai
Önkéntes
Tűzoltóegyesület, ezúttal is
sokan várták, hogy a felvonuló esetkocsik megálljanak
– nemcsak támogatni szeretnék ilyenkor a tűzoltókat,
hanem el is várják tőlük a locsolást, hogy a nőnem képviselői ne hervadozzanak a
következő időszakban.

Gligor Róbert László
Hétfőn délután a helyi önkéntes
tűzoltók járművei járták be Nyárádszereda utcáit, hogy megöntözzék a
lányokat, asszonyokat: aki fogadni
akarja a locsolókat, annak egy
pohár borral a kezében ki kell állnia
a kapuba. Az idei tapasztalat is pozitív volt, sokan várták és fogadták
a tűzoltókat, kínálták őket itallal,
süteménnyel, a szívélyes fogadtatásért cserébe pedig előkerült a „puttony”, a nőket vízsugárral vették
célba. Hogy ne áztassák el teljesen
az asszonynépet, az előző alkalmaktól eltérően idén csupán a vizesedényből pumpált, kisebb
átmérőjű gumitömlőből érkezett a
víz, nem pedig sugárcsőből, magas
nyomással.
A fenyőágakkal feldíszített, zenével, szirénahangokkal érkező tűzoltóautók
és
locsolkodó
„lánglovagok” 2020-ban indultak el
első alkalommal, amikor a kötelező
karantén miatt nem kereshették fel
a fiúgyermekek és férfiak a lányok
és asszonyok portáit. A kezdeményezést nagy örömmel fogadták a
helyiek, és idén már sok helyen ál-

lították meg őket, tehát sikeres akcióról van szó – vonta le a következtetést lapunk megkeresésére
Kacsó István tűzoltóparancsnok,
hozzátéve, hogy a locsoláskor beér-

Franciaország választ

Ifj. Szepessy László
Először vegyük szemügyre a jelölteket, akik az első fordulóban
összemérték az erejüket. Kezdjük a
regnáló elnökkel, Emmanuel Macronnal, aki korábban a szocialisták
minisztere volt, aztán, időben felismerve a süllyedő hajót, kilépett a
pártból, és megalapította saját centrista En Marchét. 2017-ben kis különbséggel tudta megelőzni a
mostani ellenfelét, Marine Le Pent.
A 2017-es választás legérdekesebb
mozzanata az volt, hogy a republikánusok akkori jelöltje, Francois
Fillon mindössze egy hajszállal ma-

Domokos Kázmér szakközépiskola
óvodás, alsó és felső tagozatos diákjai a pedagógusok, technológiatanárok vezetésével számtalan
húsvéti díszt készítettek az elmúlt
héten, amelyeket múlt szerdán és
csütörtökön a városközponti placcon, valamint a fürdőtelepi Petőfiés Bălcescu-parkokban állítottak
fel, vagy feldíszítették velük a
fákat, bokrokat.
A húsvétra hangolódás, készülődés nem merült ki ennyiben, az ezt
megelőző hétvégén a Szovátai Népi
Játszóház kínált programot a gyerekeknek és felnőtteknek: a művelődési házban a nagyböjt és húsvéti
ünnepkör népszokásait, hagyományait, hiedelmeit és népi időjóslásait
ismertették
meg
a
résztvevőkkel. Azután kézművesfoglalkozáson lehetett részt venni,
természetes anyagokból húsvéti
dísztárgyakat készítettek, hagyományos technikákkal – berzseléssel,
kesicével – tojást festettek, írtak a
gyerekek és szüleik. A rendezvény
része annak a hat alkalmat felölelő
éves tervnek, amelyet a Jeles napok,
ünnepkörök témakörben készít elő
a játszóház, és amelyet az Erdélyi
Hagyományok Háza Alapítvány támogatásval valósítanak meg a szovátai, sóvidéki gyerekek körében –
tudtuk meg Kiss Enikő tanítónőtől,
a szervezet vezetőjétől.
Hasonló rendezvényre nagyszombaton Nyárádszeredában is sor
került, a Király Presszóba tojásírással egybekötött közös éneklésre
várták az érdeklődőket. A Zeng a
lélek vendégségben című rendezvény keretében Samu Imola és Kelemen Vera vezetésével kétféle
hagyományos tojásdíszítési technikát (tojásberzselés, viasszal írott
tojás) gyakorolhattak a megjelentek, közben pedig Samu Imola, a
Bekecs Néptáncszínház énekese
nyárádmenti és húsvéti népdalokat
tanított, citerán kísért Samu Janka.

támadhatta a Putyinnal ápolt szoros
korábbi kapcsolatával, ami a jelenlegi helyzetben nagymértékben segíthette a kampányát.
Ahogy négy évvel korábban,
most is a jelöltek listáján szerepelt
Marine Le Pen, a Nemzeti Tömörülés vezetője. Már a harmadik alkalom, hogy az ő neve alatt fognak
össze a jobboldali francia szélsőségesek. Választásról választásra erősödik. A mostanin jobbról próbálta
előzni Zemmour újságíró, ezért a
jobboldali szélsőségesek is megosztottak voltak.
Nem szabad megfeledkezni
Jean-Luc Mélenchonról sem, aki a
baloldali radikálisok vezetője. Ő is
újra megmérettette magát. 2017
után arra számított, hogy meg tudja
szerezni azokat a baloldali volt szocialista szavazókat, akik nem lennének hajlandóak Macronra szavazni.
Érdekes helyzetben volt Valérie
Pécresse, a mérsékelt jobboldaliak
jelöltje, aki egy ideig nagy népszerűségnek örvendett, viszont mind a
szélsőséges jobboldaliak, mind a
centrista Macron szavazókat vett el
tőle, mivel nem tudta jól megragadni a háború témáját.

A felsoroltak próbáltak reális
eséllyel Európa egyik legerősebb államának a vezetői lenni, kisebb-nagyobb sikerrel. Az adatok teljes
feldolgozottsága után, 74%-os részvétel mellett, Macron 27,8%-ot ért el,
majdnem 4%-ot javítva az előző választáshoz képest, a második helyen
Le Pen végzett 23,2%-kal, ő 2%-ot javított. Az egyik legnagyobb meglepetést Mélenchon okozta, aki, majdnem
3%-ot javítva, 22%-ot ért el, ezzel
majdnem megelőzve Le Pent. Zemmour 7 %-ot szerzett, Pécresse
4,8%-ot, a szocialista Hidalgo 1,8%-ot.
Mit vehettünk észre az első fordulóban? Először is elmondható,
hogy Macron és Le Pen uralják a
politikai mezőnyt, ugyanis mindketten erősödtek a 2017-es választáshoz képest. Megfelelőjű üzenetük és
infrastruktúrájuk volt, hogy új szavazókat tudjanak szerezni.
Zemmour nem tudott a francia
Trumppá válni. Voltak ilyen felmérések is, amikor a 63 éves tévésztár
még Macron után szerepelt, viszont
a háború kitörésével, azáltal, hogy
nem határolódott el Putyintól, megbüntették a választók, és csak
7%-ot szerzett.

Érdekes, hogy a baloldali
Mélenchon tovább erősödött, és
majdnem eljutott a második fordulóig. Az ő támogatóinak jelentős
szerepük lesz a második fordulóban.
Mélenchon a választást értékelő beszédében nyíltan kijelentette, hogy
meg kell akadályozni Le Pen hatalomra jutását.
Összességében nézve, ezzel a
választással megpecsételődött a
régi nagy pártok sorsa, ugyanis a republikánusok Fillon 20%-a után
mindössze 4,8%-ot tudtak szerezni,
és a 2017-ig elnököt adó szocialisták csak 1,8%-ot szereztek. Ezek ismeretében véleményem szerint
kijelenthető, hogy a második forduló azon fog múlni, hogy a két jelölt mennyire tudja megragadni,
illetve hogyan tematizálja az orosz–
ukrán háborút, és hogy mennyire
tudják megnyerni az első fordulóban elvérzett jelöltek szimpatizánsait. 2017-ben Macron 66%-ot
szerzett, míg Le Pen 33%-ot. Nem
lenne nagy meglepetés, ha Macron
megtartaná a hatalmát, viszont a különbség a két jelölt között mindenképpen kisebbnek ígérkezik, mint
négy évvel korábban.

Harmadszor jártak locsolni a szeredai tűzoltók – egyre népszerűbb ez az akciójuk, idén is sokan
várták őket
Fotó: NYÖTE

Szovátán kézműves-foglalkozásokkal és az ünnephez kapcsolódó néphagyományok megismerésével készültek húsvétra a gyerekek
Fotó: Szovátai Népi Játszóház

Idén elnökválasztás van. Az
első és a második forduló
előtt pár nappal érdemes végigtekinteni a jelöltek útján
és a kampányon, amely az
első fordulóig, azaz április 10ig tartott. Érdemes belegondolni, hogy mi várható április
24-e után, azaz ki lesz Franciaország elnöke?

kező pénzadományok külön alapba
kerülnek, amelyet az egyesület ezután is a tűzkárosultak megsegítésre, vagy árvák, beteg gyerekek
támogatására fordít.
Tervek, munka és szórakozás
Hétfőn csak a kisváros utcáit járták be a felnőtt tűzoltók és a fiúk az
ifjúsági utánpótláscsapatból. Ennek
egyik oka a fáradtság volt, ugyanis
vasárnap éjszaka húsvéti bált tartottak (immár ötödik alkalommal) az
önkéntes tűzoltók. Minden alkalomnak megvan a maga sajátos témája, az idein az ifjú tűzoltókat
helyezték előtérbe, hiszen a helyi
önkéntes tűzoltóságnak nemcsak
gazdag múltja és jelene van, hanem
jövője is lesz, amíg van érdeklődés
az ifjú nemzedék körében a segítségnyújtás iránt – mondta el a parancsnok. Ezért idén az irányt,
hovátartozást mutató zászlóval az
utánpótláscsapat vonulhatott be elsőként a rendezvény helyszínére, a

vendégek pedig megismerhették az
általuk végzett munkát, hiszen ezek
a gyermekek, fiatalok nem a szülők
unszolására járnak szakmai képzésekre, gyakorlatokra, hanem szívesen
érkeznek
közösségi
eseményekre és közmunkákra is.
Pl. a Mikulás krampuszai, akik
évente mintegy hatszáz édességcsomagot állítanak össze és kézbesítik
a gyerekeknek, de kiveszik a részüket a temetőtakarításból, fák metszésénél vagy éppen a téli jégpálya
rendezésénél, illetve segítik a felnőttcsapatot bármilyen típusú rendezvény előkészítésében.
Tervek minden évben vannak, az
idén egy tűzoltógarázs kialakítását
tűzték ki célul, hiszen van három
esetkocsijuk, de „a lónak istálló is
kell”. Elindult az adománygyűjtés,
és az idei bálon tett felajánlásokból
és a sorsjegyek kiárusításából az
első ezer euró meg is van – mondta
el Kacsó István, kiemelve, hogy
számos helyi lakos, vállalkozó és az
önkormányzat is ígért segítséget,
ezért remélik, hogy mihamarabb
meg is valósíthatják az új célt.
A több mint száz személy részvételével zajlott, fergeteges hangulatú, hajnalig tartó mulatságon jelen
volt a Magyar Tűzoltó Szövetség
részéről egy Békés megyei küldöttség is Egyed Lajos alezredes vezetésével. A nyárádszeredaiak már jó
kapcsolatokat építettek ki az anyaországi bajtársakkal, akik gyakran
tartanak Erdélyben szakmai oktatást, és a közeljövőben is szívesen
visszatérnek, hogy térségi összevont szakmai gyakorlatokat tartsanak az itteni kollégáknak.
Szovátát is feldíszítették
Szovátán is találtunk számos kapura felerősített, főleg kislányoknak
szánt díszes fenyőágat a húsvéti
ünnep alatt, és idén a város két
pontja is díszbe öltözött. A Sófalvi
Illyés Lajos Általános Iskola és a

radt le Le Pen mögött, így nem tudott bejutni a második fordulóba,
annak ellenére, hogy hosszú ideig
őt mérték a legesélyesebb jelöltnek.
Macronnak elnöksége alatt több nehézséggel is meg kellett küzdenie,
például a sárgamellényesek tüntetéseivel az üzemanyagárak miatt, és a
koronavírus-járvány kezelése sem
könnyítette meg a dolgát. Mindezek
ellenére megfelelően képviselte a
centrista elveket, és megpróbálta kielégíteni mind a bal-, mind a jobboldaliak igényeit. Számára, és a
pártja számára is, az európaiság az
egyik legfontosabb érték. A brexit
és Merkel visszavonulása is segített
neki abban, hogy Franciaországnak
egyre fontosabb szerepe legyen az
Európai Unióban. A mostani francia
EU-s elnökség nagymértékben hozzájárul ennek az imidzsnek az építéséhez. A háború kitörése után
megnőtt a népszerűsége, ugyanis a
lehető leghamarabb elítélte az orosz
agressziót, és sürgette a többi uniós
tagállamot a szankciók elfogadására. Ugyanakkor Le Pent jogosan
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A VIBE minden tizedik eladott
jegy után ültet egy fát
Nagy erőkkel készül a VIBE a Föld napjára: a szervezők minden
tizedik eladott jegy után ültetnek egy fát. Aki május 10-ig VIBEjegyet vásárol, hozzájárulhat a fesztivál faültetési kampányához.
„Erdély nem csak a magyar fesztiválokról híres, szépségéhez
mindig hozzátartoztak a nagy, hatalmas erdős területek, amelyekhez most a fesztiválozókkal együtt hozzájárulhatunk. Áprilisban,
amikor a Föld napját ünnepeljük (22-én), faültetési kampányunkra
is nagy hangsúlyt fektetünk, amikor is minden 10 eladott fesztiválbérlet után egy fát ültetünk. A faültetésre május 8-án kerül sor a
Jára völgyében, Kolozs megyében, és a Plantăm fapte bune în România (Ültessünk jó cselekedeteket Romániában) egyesülettel partnerségben valósul meg” – mondta Siklodi Lilla, a fesztivál
környezettudatosságáért felelős koordinátora.
A fesztivál idén kiemelt hangsúlyt fektet a környezettudatosságra, külön csapat dolgozik azon, hogy a fesztivál fokozatosan
környezetbaráttá váljon.
Szívószálmentes bulik
Az idei 4+1 nap szívószálmentes lesz, ezzel, még ha minimálisan
is, de csökkenthetjük a keletkezett hulladékmennyiséget. Ha az
utolsó nagy fesztiválon, 2019-ben 50.000-en voltunk összesen, és
mindenki legalább 4-5 koktélt megivott, az akár 250.000 szívószálat
is jelenthetett, ami egyenesen a kukába került. Egy hűsítő jeges ital
szívószál nélkül is jól fog esni a forró, tűző napon.
Kupakgyűjtés közösen
A Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvánnyal partnerségben kupakszívet alakítunk ki. Az összegyűjtött kupakmennyiség újrahasznosításra kerül, és az ebből származó bevételből zöldpályázatokat
hirdetnek meg. Aki segíteni szeretne, már otthon is, a fesztivál előtt
elkezdheti ezeknek a gyűjtését.
Gyűjtsünk szelektíven!
A szelektív hulladékgyűjtés célja, hogy ennek egy része újrahasznosuljon. Ennek kapcsán hasznos visszajelzés volt a fesztiválozók
részéről, hogy a VIBE: The City Edition alkalmával jól működött
a szelektív gyűjtés.
Tisztítsuk meg együtt a Maros-partot!
A Maros-part menti tavaszi szemétszedéshez – amit a Marosvásárhelyi Rádió kezdeményez – ismét csatlakozunk május 15-én 11
órától, hogy együtt tudjuk a fesztivál előtt kitakarítani azt, ahonnan nyáron a legszebbek a naplementéink. Reméljük, minél több
fesztiválozóval találkozunk ott.
Workshopok és előadások
A VIBE: The City Editionon sikert arató workshopok most is
hozzá fognak járulni a fesztivál változatos programjaihoz. Ezek
közül pedig olyanok is lesznek, amelyekről a fesztiválozók a saját
kezűleg készített termékekkel tudnak távozni, így segítve a környezettudatosságot. Minden évben a Koli-előadások kedvelői színes
palettából válogathattak. Ehhez már évek óta társul a tudatosság
témája különböző formákban, legyen az klímaváltozás, fenntartható divat vagy zero waste életmód. Ezért idén sem maradnak ki a
hasonló kaliberű beszélgetések, workshopok.
Miért fontosak ezek a kis lépések?
Ezek olyan minimális lépések, amelyeknek erős alapot kell biztosítsunk közösen ahhoz, hogy fesztiválozókként ezen a bejárható,
környezettudatos úton haladni tudjunk. Lesz egy ecoteam csapat
is, amely ezért felel majd a fesztiválon. Minden változásban ott a
nevelés, mivel fontos, hogy megértsük, miért és hogyan kell ezeknek a lépéseknek eleget tenni úgy, hogy a mindennapjaink részévé
váljanak. Találkozunk június 30.–július 3-a között, hogy együtt tegyük zöldebbé a VIBE-ot.

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

ADÁSVÉTEL
ELADÓK:
kagylók,
összecsukható
vaságy, húsdaráló, dió és mák, könyvek,
csónakos
varrógép,
hintaszék,
festmények, keretek, rádió, aragázkályha,
porszívó, ajtók, többféle bútordarab,
lemezek, órák, csergeterítő, üvegkorsók,
többféle nagy és kicsi edény, 15 db
báránybőr,
sok
baba,
kerékpár,
szőnyegek, fából kiságy, régiségek,
ezenkívül sok egyéb, minden olcsón.
Csere is érdekel. Tel. 0265/242-342.
(15612)
ELADÓ 15 éves bor oltott szőlőből, 25
liter, korsóval együtt, 10 lej litere. Eladó új
gyapjúpaplan.
Tel.
0770-467-268.
(15713)
ELADÓ héjatlan tökmag fogyasztásra és vetésre, valamint hidegen
sajtolt tökmagolaj. Tel. 0747-480-255.
(15552-I)
RABLAPROGRAMBA illő autót vásárolok, az elszállítását és forgalomból való törlését vállalom. Tel.
0748-882-828. (15676-I)
ELADÓ
egy
garnitúra
asztaloskéziszerszám, gyalupad, elektromos
gépek és sok minden. Egy egyszemélyes
kanapé és egy tiszta új 200 x 80 cm-es
matrac. Tel. 0743-211-281. (15724)
ELADÓ egy 45 éves fehér Skoda S100
202 ezer km-ben. Minden illeték ki van
fizetve, a műszaki megcsinálva, a 4 gumi
új, és sok cserealkatrész, kitűnő
állapotban. Tel. 0743-211-281. (15724)
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A Marosvásárhelyi
Transilvania Repülőtér
május 28-án 10 órakor nyilvános kikiáltásos árverést tart
jelzőberendezések eladására.
Részletek a www.aeroportultransilvania.ro/category/cariera
oldalon, telefon: 0265/328-888.

VÁLLALJUK házak felújítását, fa-,
ács-, bádogosmunkát, cserépforgatást, tetőkészítést. Tel. 0746-739-502.
(15464)

Mély fájdalommal, de Isten aka-

TETŐFEDŐ KFT. vállal tetőkészítést,
tetőjavítást, ácsmunkát, bádogosmunkát, szigetelést, meszelést, bármilyen kis javítást. Tel. 0746-972-003,
György Attila. (15637-I)

mama, rokon, jó szomszéd, a

MEGEMLÉKEZÉS

rövid szenvedés után végleg

ratával

megbékélve

tudatjuk,

hogy a szeretett anya, nagymama, anyós, anyatárs, dédlukafalvi születésű
TAKÁCS ROZÁLIA
(Soós)
április 18-án, életének 84. évében
megpihent. Drága halottunk temetése április 22-én 13 órakor

Emlékeztetni szeretném mindazokat, akik ismerték, szerették
és tisztelték drága jó édesanyámat, KACSÓ FERENCZNÉT szül.
FODOR ROZÁLIA, hogy április
21-én van halálának 21. évfordulója. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Szeretettel és
kegyelettel emlékezünk Rá.
Leánya, Éva, unokája, Emese és
annak férje, Levente. (15467-I)

lesz a Jeddi úti temetőben. Búcsúzik tőle szerető családja.
(15717-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy az
1928-ban Hármasfaluban született
KISS JÓZSEF
folyó hó 16-án visszaadta lelkét
Teremtőjének. Pihenése legyen
csendes, emléke áldott! Béke poraira!

Szomorú szívvel, soha el nem
múló fájdalommal emlékezünk
április 22-én a nyárádkarácsonyfalvi ifj. IGNÁTH LÁSZLÓRA halálának 6. évfordulóján. Téged
feledni nem lehet, csak letörölni
az érted hulló könnyeket. Emléked őrzik bánatos szüleid, testvéred és családja. (sz-I)

LAKÁS

Búcsúznak: gyászoló lánya, két
unokája és a dédunokák, gondozónője, Toth Ilonka és családja.
(15718-I)

Mély szomorúsággal közöljük,
hogy a szeretett édesapa, nagyapa, após, testvér, nagybácsi,
unokatestvér, jó rokon, barát, da-

KIADÓ kétszobás lakás a Tudorban. Tel.
0744-389-289. (15485)

MINDENFÉLE
VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉST vállalok. Tel. 0746-638-960. (15578)
VÁLLALUNK bármilyen típusú tetőfedést, kisebb tetőjavítást, külső,
belső munkát 10% kedvezménnyel.
Tel. 0721-159-063. (15584-I)
AUTOMATA MOSÓGÉPEK, MOSOGATÓGÉPEK, ruhaszárítók, hűtőszekrények, sütők, porszívók, gáz- és
villanykályhák javítását vállaljuk az
ügyfél lakásán, bárhol Maros megyében. Kelemen szerviz. Tel. 0265/243294, 0745-560-092. (15160-I)
ENGEDÉLLYEL rendelkező szerelő
víz-, gáz-, központi fűtéssel, padlófűtéssel, kanalizálással kapcsolatos
sürgősségi eseteket vállal. Tel. 0770905-315. (15527)
VÁLLALJUK házak felújítását, fa-,
ács-, bádogosmunkát, cserépforgatást, tetőkészítést. Tel. 0746-739-502.
(15464)
FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel, külföldre is, valamint törmelékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(14975-I)
A NORALEX CÉG építkezési munkát
vállal A-tól Z-ig. Tel. 0752-643-455.
(15640)
A NORALEX Monumente Funerare
készít sírkeretet, sírkövet, kriptát stb.
előnyös áron. Tel. 0752-643-455.
(15639)
56 ÉVES nő munkát keres, beteggondozást, takarítást. Tel. 0770-663-571.
(15712)

lostárs és szomszéd,
Szomorú szívvel emlékezünk április 21-én LŐRINCZI SÁNDORRA
halálának 21. évfordulóján. Emlékét őrzi fia, Albi, unokái: Márta és
Tünde családjukkal. Nyugodjon
békében! (15711-I)

SIKÓ ZOLTÁN
a Vérközpont volt
főasszisztense
életének 86. évében megpihent.
Végső búcsút 2022. április 19-én
vettünk tőle a remeteszegi városi
temetőben, református szertartás szerint. Nyugodjon békében!

„Köszönjük, Uram, hogy ő a
miénk volt, és az is marad, mert
aki szerettei szívében él, az nem
hal meg, csak távol van.”
Szomorú szívvel emlékezünk
JÁNOSI CSABÁRA halálának
ötödik évfordulóján. Bánatos
szülei. (sz-I)

Gyászoló szerettei. (15719-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Megrendülten

és

szomorú

szívvel búcsúzunk volt kollégánktól, KALI JÓZSEFTŐL.
Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, április 21-ére, amikor egy éve eltávozott közülünk a
drága gyermek, testvér, apa és
nagyapa, POPESCU GHEORGHE
(Gyuri) volt gyógytornatanár. Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! Gyászoló szerettei. (sz.)

ELHALÁLOZÁS

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak.

Isten

nyugtassa

békében! A Maros Megyei
Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi

Vezérigazgatóság

munkaközössége. (15722-I)

Megrendüléssel értesültünk
kolléganőnk, Tamás Emese
ÉDESAPJA haláláról. Ezúton

Fájdalommal tudatjuk, hogy
LOKODI MARGARETA
(Baba)
71 éves korában, 2022. április 11én rövid szenvedés után lelkét
visszaadta Teremtőjének. Búcsúztató gyászmisét Nyárádremetén 2022. április 22-én reggel
8 órakor, Szovátán április 23-án
16 órakor a római katolikus
templomban tartunk.
A gyászoló család. (4095534-I)

szeretnénk kifejezni együttérzésünk és részvétnyilvánításunk a gyászoló családnak.
Adjon az Úr hitet, erőt, vigasztalást és megnyugvást ezekben

a

nehéz

időkben.

Nyugodjon békében! A marosvásárhelyi Mihai Eminescu
Pedagógiai Főgimnázium tantestülete. (66488-I)
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Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GARÁZSKAPUK, ÁTLÁTSZÓPONYVA-BEÉPÍTÉS és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel.
0745-379-638. (66289-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638. (66289-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(66256-I)
TEHERSZÁLLÍTÁST vállalok maximum 1,5 tonnáig. Tel. 0748580-389. (p.-I)

Személyiségfejlesztő tábor,
újrahasznosítással!
2022. április 25-29.,
programidő:
7.45-16.30 óra.
Helyszín: Creactivity Személyiségfejlesztő Központ, Marosvásárhely,
Márton
Áron u. 9. sz. Korcsoport: 6-10 éves gyerekek.
Interaktív
táborunkban a gyerekek
szórakozhatnak, játszhatnak, kreatívkodhatnak, táncolhatnak és
kincset kereshetnek a
szervezett tematikus játékok alatt.
Tevékenységeink:
• kreatív foglalkozások újrahasznosítható anyagokból
• kincskeresés
• személyiségfejlesztő játékok
• interaktív Creactivity csapatjátékok
• zenés és hangszeres tevékenységek
Ár: 375 lej a hetijegy. A hetijegy ára tartalmazza az ebédet, a programokon való részvételt és a kézművesműhelyek költségeit. A helyek száma korlátozott.
Feliratkozni a 0740-647-575 számon lehet.
A helyfoglalás a kifizetés sorrendjében történik.

DR. INCZE SÁNDOR belgyógyász főorvos betegeket fogad Marosvásárhelyen, a Tudor Vladimirescu utca 21/A szám alatt. Tel.
0265/265-112. (15709-I)
EGÉSZSÉGÜGYI PEDIKŰR az ügyfél otthonában. Megoldás a körömgombára. Időpontkérés a 0756-680-226-os telefonszámon. Facebook.com/@podiatrymediped (15703-I)
Vállaljuk IDŐS ÉS BETEG GONDOZÁSÁT az otthonában. Tel.
0745-164-049. (15703-I)
MAGÁNCÉG MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐT alkalmaz angolnyelv-tudással. Érdeklődni a következő telefonszámon: 0723-244-200.
(sz.-I)
A TORDAI CÉG alkalmaz SOFŐRT, MÉSZÁROST, VÁGÓT és
TÖLTŐNŐT. Érdeklődni a 0744-644-026-os telefonszámon. (23072-I)
ÁLLATGONDOZÓT alkalmazunk tanyára teljes ellátással. Tel.
0744-624-809. (23072-I)

