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I. Kárpát-medencei Csoóri Sándor népművészeti fesztivál

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

Az összefogás
és a hála táncos ünnepe

Lehet jelentkezni
a FIT programba
Egy jó csapat és a felkészülés meghatározhatja egy fiatal jövőjét. Az iskolai
oktatás sok esetben nem elég. Ezt
szeretné kiegészíteni az MCC, amely
Erdély hét városában – Marosvásárhely, Kolozsvár, Csíkszereda, Sepsiszentgyörgy, Nagyvárad, Arad és
Szatmárnémeti – kínál extra tevékenységet a Fiatal Tehetség Program és a
Középiskolás Program keretében.

____________4.
Áldás vagy átok?

Ez a kétarcú érzelem ellentétes
módon gyakorolhat ránk hatást, megbénít, gátol, pánikba kerget, és egyre
gyakoribbá válva már kóros állapotnak
tekinthető, általános szorongássá, pánikrohammá erősödhet.

Fotó: Nagy Tibor

A Kárpát-medence több mint 30 településén közel húszezren
táncolnak egy időben június 11-én, szombaton az első alkalommal megrendezésre kerülő, Csoóri Sándor nevével fémjelzett,
nagyszabású
népművészeti
fesztiválon.
Marosvásárhely a fesztivál hat erdélyi helyszínének egyike,
az itteni rendezvény szervezője a Maros Művészegyüttes és
háttérintézménye, a Pro Folk Dance Egyesület. A rendkívüli
jelentőségű eseményt szerda délelőtti sajtótájékoztatójukon
harangozták be az illetékesek.

Nagy Székely Ildikó

Barabási Attila Csaba, a Maros Művészegyüttes igazgatója elmondta,
hogy a világjárvány után igyekeztek minél több hagyományos és újdonságnak számító rendezvényt felvállalni, a várban idén 21–22 – nem csak
néptáncos – programot szerveztek, szerveznek vagy partnerként támogatnak.
Ami önerőből lehetetlen lett volna
Az I. Kárpát-medencei Csoóri Sándor népművészeti fesztivál Maros
megyei rendezvényének lebonyolítására a Marton György Néptáncszövetség kérte fel a művészegyüttest. A Kárpát-medence számos településén egy időben, azonos programpontokkal zajló fesztiválon közel
(Folytatás a 4. oldalon)

____________5.
Lélekkockák
fekete-fehérben

A szűk körű, de annál meghittebb
együttléten Kuti Mártát Bódizs Edit rádiós szerkesztő, műsorvezető kérdezte a többnyire fehér-fekete fotókon
mozaikszerűen kirajzolódó világról,
ami a ’60-as, ’70-es, ’80-as években
és később Marosvásárhely szellemi
életét meghatározta.

____________6.

Elvek és gyakorlat
Antalfi Imola
Érdekes lesz a nyugdíjak kiszámítási módjának megváltoztatása.
Ha a koalíciós partnereknek sikerül valahogy egyezségre jutniuk
ebben a kérdésben, még mindig marad jó néhány, az országos helyreállítási tervbe (PNRR) foglalt, a nyugdíjakkal kapcsolatos témakör,
amiben dűlőre kell jutniuk.
A leglényegesebb elv a nyugdíjak esetében tapasztalt „egyenlőtlenségek” megszüntetése, ami valójában a kisnyugdíjak emelését, a
mélyszegénységben élők helyzetének javítását eredményezné. A minimális szolgálati idő módosítása az egyeztetések egyik fontos eleme,
ehhez viszonyítanák majd a nyugdíjat, és természetesen a mindenkori minimálbér lenne az alap. Fontos szempont, hogy meg fog
szűnni a szolgálati idő megvásárlásának lehetősége, tehát felértékelődik a hivatalosan végzett, bejelentett, szerződésalapú munka.
Azonban, ha csak a PNRR előírásait tekintjük, mindenképpen érdemes megemlíteni, hogy célként határozza meg az előre hozott nyugdíjazás eltörlését, a nyugdíjkorhatárnak a születéskor várható
élettartamhoz való igazítását 2035-ig mind a nőknél, mind a férfiaknál. További előírás például a nyugdíjazási dossziék tavaly elkezdett digitalizációjának a befejezése, az alacsony jövedelmű
nyugdíjasok célzott támogatása. Kérdés, hogy hogyan
(Folytatás a 3. oldalon)
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Szükségletek és merész tervek
9., csütörtök
A Nap kel
5 óra 30 perckor,
lenyugszik
21 óra 13 perckor.
Az év 160. napja,
hátravan 205 nap.

Ma FÉLIX,
holnap MARGIT napja.
MARGIT: a görög eredetű latin
Margareta név megmagyarosodott alakja, a jelentése: gyöngy.
Valószínűleg a babiloni mar galliti kifejezésre vezethető vissza,
jelentése: a tenger leánya vagy a
világosság gyermeke.

IDŐJÁRÁS
Változékony idő
Hőmérséklet:
max. 26 0C
min. 14 0C

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2022. június 8.

1 EUR

4,9456

1 USD

4,6195

100 HUF

1,2687

1 g ARANY

274,6345

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
Ingyenes méhnyakrákszűrés
a megyei sürgősségi kórházban

Játszótér és új központ épül Jedden
Ha rövid a kardod, toldd meg egy lépéssel. Ha
nincs gyermeknapi rendezvényed, szervezz, és
keress hozzá alkalmat. Jedden idén elmaradt a
gyermeknap, de június 1-jén a polgármester a közösségi oldalán közölte, hogy új játszótér épül a
településen, amit pontosan egy év múlva, azaz a
következő gyermeknapon fognak felavatni.
Ugyanakkor a faluközpontot is átépítenék.

Gligor Róbert László
A gyerekek kérésére játszóteret létesítenek a Reménység
utcában lévő közterületen. Ezt pontosan egy év múlva szeretnék átadni, ugyanis az idén aszfaltozás és járdaépítés lesz
az utcában, és ez meghatározza a parkot is. A játszótértervezés a következő havi tanácsülésen kerül napirendre – adta
hírül Bányai István polgármester, akitől megtudtuk: mivel
az adott falurészen sok a gyerek, de játszótér nincs, maguk
a gyerekek gyűjtöttek aláírásokat, hogy ilyen létesítményt
kérjenek a község vezetőjétől. Jedden, az óvodaudvart leszámítva, csupán egyetlen játszótér van közterületen, az önkormányzat és művelődési otthon udvarán. A többi
településen is épült pályázat révén egy-egy kisebb játszótér
néhány éve – vázolta a helyzetet az elöljáró, megjegyezve:
„Nem büszkélkedünk ezekkel, mert tönkrementek”. Ezért
a községben levő összes többi, közterületen álló játszószerkezetet is felújítják.
Modern, európai – internettel, fitneszgéppel
Egy harmadik játszótér is épülhetne Jedden a jövőben,
de egy teljesen más elképzelés részeként. Ugyancsak szer-

dán jelentette be a polgármester, hogy tervezési szerződést
írt alá, amelynek a célja a faluközpont átszervezése, egyszóval az Orbán Balázs teret modern európai központtá alakítanák át. Bányai István elképzelése szerint ez lenne az
ország egyik legszebb településközpontja. A teret teljesen
átalakítják, egy jól átgondolt, többfunkciós helyet alakítanak ki: egyszerre lesz sétáló- és/vagy koncerttér, vendéglők,
teraszok is várják itt a vendégeket. Kerékpárút és járda is
épül, de rendezvények esetén a teret le lehet zárni, lesz elegendő és megfelelő felület, hogy a falunapokat is itt tartsák
meg. Lesznek parkolóhelyek is, ugyanakkor sok fa telepítését tervezik, továbbá intelligens térbútorzatot állítanak fel.
„Nagyon érdekes, európai, modern, internettel ellátott központot szeretnénk” – fogalmazott a községgazda. Ehhez
azonban a jelenlegi teret meg kell bontani, a felületet legyalulni, a sáncokat el kell tüntetni, a vízelvezetés a tér alatt
lesz. Az elképzelés részeként szökőkút is helyet kaphat itt,
de az már biztos, hogy lesz egy újabb játszótér, ahol fitneszgépek is elférnek.
Keresik a pénzforrást
A Reménység utcába tervezett, mintegy 500 négyzetméteren felépítendő második játszóteret a helyi költségvetés
terhére létesítenék, ugyanúgy a többi játszótérfelújítást, míg
a faluközpont átépítését célzó elképzelésre még nincs pénzalap. Amint a terv elkészül, a nyár folyamán közvitára bocsátják, majd megpróbálnak rá finanszírozást keresni. Ha
nem sikerül, a munkát (vagy legalábbis az első részét) a
helyi költségvetésből finanszíroznák – toldotta meg Bányai
István.

A Maros Megyei Sürgősségi Kórházban június 1-től ingyenes méhnyakrákszűrést végeznek. A 0739-727-187-es
számon hétfőtől péntekig naponta 8–16 óra között előjegyeztethetik magukat azok a 24–64 év közötti nők, akik
igénybe szeretnék venni az ingyenes szűrővizsgálatot. A
vizsgálatot és mintavételt a kórház járóbetegrészlegén, a
4064-es számú szülészeti és nőgyógyászati szakrendelőben hétfőn, szerdán és pénteken 12–16 óra között, kedden és csütörtökön 14–18 óra között végzik a szülészeti
és nőgyógyászati klinika szakorvosai. Emellett a 4029-es
családtervezési rendelőben hétfőn, szerdán és pénteken
12–16 óra között, kedden és csütörtökön 14–18 óra között
két szülésznőgyógyász szakorvos fogadja a vizsgálatra érkező nőket.

Ki kell cseréltetni az érvénytelenné
vált személyi okmányt
Azoknak a személyeknek, akiknek a 2020. március 8. és
2022. március 8. közötti időszakban, a járvány miatti rendkívüli állapot és veszélyhelyzet idején lejárt a személyazonossági igazolványuk, azonban a határidőt a
veszélyhelyzet lejártával 90 napra meghosszabbították, június 7-étől érvénytelenné válik az okmányuk – tájékoztatott
a Maros Megyei Személynyilvántartó Hivatal. Ezért kérik
az érintetteket, jelentkezzenek a helyi személynyilvántartó
hivatalokban a személyi okmányok megújítása érdekében.
Időpontot esetenként telefonon vagy online lehet igényelni.
A megyében található 17 személynyilvántartó hivatal elérhetőségei a www.cjmures.ro/djepmures/spclep.htlm oldalon megtalálhatók, tájékoztatott Codruţa Sava
vezérigazgató.

Útjavítás
Marosvásárhelyen kátyúzás és útjavítás folyik a Köztársaság tér Gyöngyvirág és Mărăşeşti utca közötti szakaszán,
a Forradalom utca Mărăşeşti és a Kossuth utca közötti
szakaszán, a Petőfi téren, valamint a Posta utcában. A
munkálatokat éjszaka végzik – közölte a polgármesteri hivatal bel- és külkapcsolati osztálya.

Jövő héten kisérettségi
Június 14-én, kedden a román nyelv és irodalom írásbelivel kezdődik az általános iskolát végzett diákok országos
képességvizsgája. 16-án, csütörtökön matematikából, 17én, pénteken anyanyelvből adnak számot tudásukról a
nyolcadik osztályt végzettek. Az óvások előtti eredményeket június 23-án, csütörtökön 14 óráig teszik közzé, fellebbezni aznap 16 órától 19 óráig, illetve 24-én, pénteken
8–12 óra között lehet. A végső vizsgajegyekről június 30án, csütörtökön szereznek tudomást a diákok.

Elmarad a találkozó
A MÖMKE és a Castellum Alapítvány által péntekre tervezett találkozó br. Perényi Lukács Miklós Vajkkal egészségi
okok miatt elmarad.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

A helyszín és az avatási időpont ki van jelölve – idén elkezdik az építést

RENDEZVÉNY
Petrovits István kiállítása
a Bernády Házban
Újra Vásárhely közönsége elé áll a művészeti tanulmányait a városban kezdő sepsiszentgyörgyi szobrászművész. Gesztusok című grafikai és szobrászati kiállítása
június 14-én, kedden 18 órakor nyílik meg a Bernády Házban. A művész, akinek első egyéni tárlatára ötven éve került sor Bukarestben, számos köztéri, monumentális
alkotás révén vált ismertté itthon és külföldön. Művei elsősorban háromszéki jeles személyiségeknek állítanak emléket. Mostani vásárhelyi kiállítására főként
kisplasztikáiból és finom vonalú grafikai lapjaiból hoz el
reprezentatív válogatást. Petrovits István művészetét,
munkásságát Nagy Miklós Kund művészeti író méltatja a
megnyitón.

Fotó: Bányai István

Iordache szoprán és Kiss Bora színművésznő. A Maros
Megyei Múzeummal és a Szent Kozma és Damján római
katolikus plébániával közösen szervezett hangversenyen
a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia vegyes kara és
szimfonikus zenekara működik közre, műsoron W. A. Mozart szerzeményei: Ave verum corpus, KV 618, Laudate
Dominum, KV 339, C-dúr In honorem Sanctissimae Trinitatis mise, KV 167.

Latin-amerikai zene
A Marosvásárhelyi Állami Filharmónia csütörtök esti, hagyományos hangversenyére június 9-én a Kultúrpalota
nagytermében 19 órától kerül sor, címe: Let’s Dance. Az
Erdély TV-vel közösen szervezett rendkívüli koncerten az
Ausztriából érkező Pablo Boggiano vezényel, közreműködik a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia szimfonikus zenekara. Műsoron: latin-amerikai táncok. Ha van rá
közönségigény, a hangversenyt 10-én, pénteken megismétlik.

Vokálszimfonikus hangverseny

Vásár-hely – Vár sétányi vásár

Június 11-én, szombaton a marosvásárhelyi Szent Kozma
és Damján római katolikus plébánia ad otthont az európai
zene napja alkalmából szervezett vokálszimfonikus hangversenynek. A 18 órakor kezdődő koncertet György Levente, a filharmónia igazgatója vezényli, fellép Beatrice

Június 10. és 13. között a marosvásárhelyi Vár sétányon
ismét megtartják a Vásár-helyt, ahol élelmiszer- és kézművestermékeket árusítanak termelői áron. A vásár pénteken 10 órakor nyit, és hétfőn este 7 óráig tart nyitva.
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Az élelmiszer az orosz terrorfegyver-arzenál részévé vált
Az élelmiszer bekerült az orosz rezsim terrorfegyver-arzenáljába, csak így lehet azt jellemezni, hogy
Moszkva blokád alá vont 20 millió tonna ukrajnai
gabonát, és a szántóföldeket támadja, ellehetetlenítve az ukrán gazdák munkáját – jelentette ki Ursula Von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke
szerdán az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban.

A május 30-31-i rendkívüli uniós csúcs eredményeit összefoglaló parlamenti vita keretében az elnök elmondta: az oroszok által okozott élelmiszerválság miatt mintegy 250 millió
embert fenyeget élelemhiány. Ha csak 1 százalékkal emelkednek az energiaárak, akkor is legalább 10 millió ember lesz kitéve a mélyszegélység kockázatának. „Vlagyimir Putyin orosz
elnök agresszív háborúja az, ami az élelmiszer-biztonságot fenyegeti, semmi más” – nyomatékosította Von der Leyen.
A bizottság elnöke arról is beszélt, hogy a hatodik uniós
szankciós csomag, amely embargót vezet be az orosz olaj 90
százalékára, „nagy előrelépés, azonban most a gázt kell célba
venni”. Mint mondta, ennek megvalósításához a 300 milliárd
euró költségvetésű RePowerEU projektet terjesztette elő a bizottság. Mint mondta, fontos, hogy megbízhatóbb szállítótól
– például az Egyesült Államoktól – szerezzen be az EU, és
következetesen ruházzon be a megfelelő infrastruktúrákba.
Felhívta a figyelmet az energiatakarékosságra is: „ha az EUban 2 Celsius-fokkal kevesebbre fűtünk, azzal megtakarítjuk
az Északi Áramlat 1 vezeték által szállított gáz teljes volumenét.
Von der Leyen arra is rámutatott, hogy az EU keveset fektet
a védelembe. „Míg az EU-ban egy évtized alatt 19 százalékkal
növeltük a védelmi költségvetést, addig az az Egyesült Államokban 65 százalékkal, Oroszországban 300, Kínában pedig
600 százalékkal emelkedett” – hívta fel a figyelmet.
Charles Michel, az Európai Tanács elnöke beszédében kiemelte: alternatív logisztikai megoldásokat és szállítási útvo-

nalakat kell kidolgozni, hogy az Ukrajnában rekedt gabona eljusson a piacokra. Ehhez globális megközelítés szükséges,
mind a 27 uniós tagállamnak együtt kell működnie – tette
hozzá. Michel felszólította az élelmiszerválsággal sújtott országokat, hogy ne higgyék el az orosz propagandát, miszerint
az uniós szankciók okozzák a válságot.
Arra is kitért, hogy Ukrajnának sürgősen anyagi forrásokra
van szüksége. Mint mondta, az EU 9 milliárd euró makrofinanciális segélyt nyújt Kijevnek, de miután Oroszország dúlta
fel az országot, magától értetődő, hogy Moszkva fizesse meg
az újjáépítés költségeit.
Gál Kinga, a Fidesz uniós parlamenti képviselője felszólalásában azt mondta: Magyarország odaadással segíti a naponta
tízezrével érkező ukrán menekülteket, és történelmének legnagyobb humanitárius támogatását nyújtja, amikor segít Ukrajnának.
„Elítéljük az orosz agressziót, és a háborús bűncselekmények kivizsgálását követeljük” – húzta alá.
Felhívta a figyelmet, hogy „Magyarország kész áldozatokat
hozni a békéért, ezért minden korábbi szankciós csomagot támogatott, és minden megállapodást betart, azonban adottságai
miatt végzetes számára a csővezetéken érkező kőolajra kivetett embargó”.
„Ezért nyíltan merte vállalni álláspontját, de végig kereste
a közös megoldást. Így a vezetékeken keresztüli kőolajszállítás
marad; ahogy a ciprusiak, a máltaiak és a görögök tartályhajóikon továbbra is szállíthatnak orosz olajat” – hangsúlyozta.
Mint mondta, Magyarország nem támogathat olyan szankciókat, amelyek nagyobb kárt okoznak számára, mint amekkora kárt az orosz agresszornak.
„Mi, magyarok, a békét akarjuk megnyerni. Békét akarunk,
ezért nem támogatjuk egyházi vezetők szankcionálását” – tette
hozzá Gál Kinga felszólalása végén, utalva arra, hogy a hatodik szankciós csomag eredetileg tartalmazott volna Kirill
orosz pátriárka elleni büntetőintézkedéseket is. (MTI)

Izraeli tömörítvény
Negyedszerre is meglepetést tud okozni az ország. (Ivritül:
Ha Erec.) Ezúttal két hetet töltöttem Ázsiában. Mindig figyelmeztetnem kellett magamat: Ázsiában, a Közel-Keleten
vagyok. Holott a legtöbb település mediterrán jellegű. A
nagyvárosok nagyon sokszintesek. A felhőkarcolók gombamód szaporodnak. Még a kétévi állapothoz képest is megtöbbszöröződtek, és egyre inkább az eget ostromolják
karcolási szándékkal. Az emelődaruk és építőipari gépek látványa kötelezően hozzátartozik a mindennapok élményéhez
és persze bosszúságához. Dugók és kerülő utak. Földtúrás,
munkazaj. Tel-Avivban metrót építenek. Jeruzsálemet besűrítik, fölmagasítják. Zegzugossá teszik. Legalábbis számunkra, akik nem a bennszülöttek, a rég bevándoroltak, a
rutinossá váltak közé tartozunk. Kis ország, rengeteg jó
úttal.
Meglepő kontrasztok. Egyfelől évezredes romok és ásatások. Bárhol ütöd le az ásót (csákányt,
kapát, kotrógép kupáját), bibliai vagy
időszámítás előtti maradványokra, kultúrákra és civilizációs emlékekre süt rá
váratlanul több ezer év után a mai nap.
Másfelől kis, egyemeletes kőházak még a bevándorlás, újranépesítés előtti korból, beduin tákolmányok, turistacsalogató, mára munkanélkülivé vált tevék felszerszámozva az
országút szélén, vagy bóklászók a sivatag peremén, csenevész növényzet, vöröses föld, tökéletesen kopár domboldalak, hőség és datolyapálma-ültetvények, szőlő és buja
növénytakaró, melyet az izraeli zöldpolitika és sikeres mezőgazdaság teremtett meg. (Augusztusra minden sárga, mely
csak az őszi esőzésekkor kapja vissza színét.) Keleti nyüzsgés, gazdag bazársorok Jeruzsálemben, ha már elhagytad a
Siratófalat, és visszafelé igyekszel a Dávid-kapu felé. Óváros
és holnapi város, egypilléres függőhíd Jeruzsálem központjában, melyet mindenhonnan láthatsz, afféle tájékozódási
pont. Üzletek, műhelyek, irodák, bástyák és hangzavar.
A héberen és az arabon kívül a leggyakrabban oroszt hallhatsz. Mostanában, az utóbbi három évtizedben, a Szovjetunió széthullása után a leggyakoribb nyelv odakinn. Ők még
nem álltak be igazán az asszimilánsok sorába. Sokan vannak. Angolul majd’ mindenki tud, gagyog, mutogat, tájékoztat. Franciául, németül kevésbé. Magyar vagy román szót
csak elvétve hallani. Pedig ők is sokan vannak, csakhogy az
állam, az (új, önként választott) haza nyelvét preferálják. Velünk beszélgetve szavaik közé keverik az ottani valóságot.
Pl. a nélkülözhetetlen klímaberendezés: mazgan, a betegsegélyző: kupat holim, a szakszervezet: hisztadrut. A rendőrség: mistara. Ezek tényleg az élet fontos referenciapontjai.
Ottlétünk alatt esténként tévét néztünk. Fordítottak nekünk
(mert analfabéták vagyunk), vagy magunk is kitaláltuk a
képsorok alapján, élénk, normális élet folyik közel-keleti
mércével: tüntetések – Jeruzsálem-nap, zászlós felvonulás,
zsidók és arabok a kötelező farkasszemezéssel. Ezúttal öszszecsapás nélkül, nem mint 2021-ben, magyarázta házigazdánk, sok kommentár, parlamenti csatározások, amikhez a
fizikai színjáték, szócsata, felugrálás, összeülés, különalkuk,
kormány- és koalícióbuktatási szándék sem hiányzik; melegfelvonulás, Herzliában az egész város kizászlózva színes,
sokcsíkos lobogóval; vallásosok talpig feketében, jól megy
a kürtőkalap-kereskedőknek, rosszul a borbélyoknak, a csu-

kott fekete elegancia ellenére kilógnak az imarojtok a sok
szemüveges írástudó derekán; nőik turbánt vagy annak utánzatát viselik. Minden módon az ősi valláshoz ragaszkodnak.
Meghatározó a jelenlétük a politikában, ők a mindenkori
kormányalakításnál a mérleg nyelve, sok gyerek, bőséges
gyermekáldás, bár az arabokkal szemben e tekintetben kisebbségben vannak. Az ország perceken belül eléri a 10 milliót. Persze vannak tradicionalisták, de a legtöbb ember
európai mércével mérve az átlagos. A lakások drágák, mint
mindenütt. Mégis őrült iramban építkeznek. Nincs munkanélküliség, nincs gazdasági recesszió. Dübörög a gazdaság.
Barátom kertje maga a csoda. Elképzelhetetlen sokaságú
virágos növény, de van 40 év alatt hatalmasra nőtt fügefa,
olajfa csepegtetős, számítógépes vezérlésű öntözési programmal. Kilátás Jeruzsálem fehér házaira. Korán hajnalodik, gyorsan alkonyul. Bár egy időzónában van Erdéllyel,
ott este nyolckor már teljesen besötétedett május végén, míg idehaza hét (jó,
akkor csak hat) ágra süt az alkonyati
nap. Csönd van, csak a távolból hallatszik a müezzin hangja egy mecsetből.
Imára hív, vagy engedetlenségre? A férfiak arról mesélnek,
hogyan tanulták meg a nyelvet és írni, a háborúkról, melyekben részt vettek. Kijutott belőle mindenkinek. Most béke van.
Most béke lesz?
Na és a meglepetés, amiről az elején fecsegtél? Igen: a
segítőkészség, amely lépten-nyomon megnyilvánul. Ez egy
szolidaritásra épülő zsidó társadalom. Én, az idegen (bár
2000 éve vagy több ideje őseim ott terelgették a biblikus nyájakat, vagy hallgatták a mindegyre felmagzó próféciákat)
azonnal segítséget kapok, ha nem tudom, hogyan kell jegyet
váltani a buszon, ha eltévedek a pályaudvarok között, ha sorban állok a repülőtéren, mert sürgősen be kell csekkolnom,
azonnal felszáll a gépem, ha otthon felejtettem az életmentő
gyógyszereimet, és ismeretlen doktor felírja azokat. A taxisofőr, ha elfuvaroz készségesen Mewaseret Zionba (Jeruzsálem elővárosa), ahol két hétig laktunk. A vonaton megkérdik,
milyen nyelven telefonálok.
Régi és új helyeken jártunk, a két említett nagyvároson
kívül Haifán és Názáretben, Herzlián és a tengerparton. Jeruzsálembe tényleg fel kell menni. Mély völgyekkel szabdalt,
meredek hágókkal és kapaszkodókkal teletűzdelt táj. Itt minden lehetséges. Talán még a megváltás is…
A Holt-tengerben nem lehet leállni. Feldob a sós víz. Az
élmények elmesélésében sem. Feldob az öröm és a jó emlékek. A régi barátokkal való találkozás. A látvány sokféle kavargása.
Furcsa ország. Egyetlen közel-keleti demokrácia. Sok katona. Az arabok nem katonáskodnak. Hamarabb mennek
egyetemre, mint zsidó nemzedéktársaik. Az országot csak
hajón vagy repülőn lehet megközelíteni. Odabenn kiépült a
vasúthálózat. A jószomszédság miatt közúton egyelőre nem
lehet Izraelbe bejutni. Az utakon szinte csak izraeli rendszámú, sárga táblás járműveket látni. Parkolni ott is szinte
lehetetlen.
Tel-Aviv – a főváros, a legtöbb állam számára hivatalosan/papíron; Jeruzsálem azok számára, akik Izraelt úgy fogadják el, ahogyan maga a mindenkori zsidó állam
történetileg tekint önmagára.
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Ország – világ
Versenyvizsga építkezési
szaktanácsadóknak
Újabb versenyvizsgát hirdet a fejlesztési minisztérium építkezési szaktanácsadók és tervezési ellenőrök engedélyeztetésére. Július 18–21. között zajlik
a vizsga, amely során az építkezés biztonságát szolgáló tervezési ellenőröket és építkezési szaktanácsadókat engedélyeztetnek. Beiratkozni digitálisan a
minisztérium által rendelkezésre bocsátott felületen
lehet június 10–24. között, a versenyvizsgákat pedig
a főváros mellett Kolozsváron, Temesváron, Brassóban, Konstancán és Jászvásáron is megszervezik –
hangsúlyozta Cseke Attila. A vizsgára vonatkozó
szabályozás a minisztérium honlapján elérhető, a Hivatalos Közlönyben megjelent miniszteri rendelet
előírásai szerint. (RMDSZ-tájékoztató)

Vakációs utalványok – táborok
kifizetésére is használhatók
Gyerektáborok kifizetésére is használhatják a szülők
a vakációs utalványokat – erről szóló tervezetet fogadott el szerdai ülésén a képviselőház. Az értékjegyek odaítélését szabályozó 2018/165-ös törvényt
módosító javaslat 238 támogató és egy ellenszavazatot kapott az alsóházban. A tervezet szerint az
üdülési csekkeket az ország területén megszervezett iskolai vagy tematikus táborok kifizetésére is felhasználhatják a szülők. A kifizetési eljárást az
oktatási és a pénzügyminiszter közös rendeletében
szabják majd meg. A törvényjavaslatot a szenátus
már elfogadta, a képviselőház döntő házként szavazott róla. (Agerpres)

Módosították az államfőválasztásra vonatkozó törvényt
A képviselőház szerdai ülésén elfogadta a törvényjavaslatot, amely értelmében nem jelöltethetik magukat az államelnöki választásokon a jogerősen
elítélt személyek. A plénum 223 „igen”, egy „nem”
szavazattal, 22 tartózkodás mellett fogadta el a Románia elnökének megválasztásáról szóló 2004/370es törvény módosítására és kiegészítésére irányuló
javaslatot. A módosító javaslat értelmében nem jelöltethetik magukat az elnökválasztáson olyan személyek, akik ellen a jelölés pillanatában
szabadságvesztésre vonatkozó jogerős ítélet van érvényben szándékosan elkövetett bűncselekmény
miatt, hacsak időközben nem történt rehabilitáció,
ítélet utáni amnesztia vagy a tett dekriminalizációja.
A javaslatot a Szociáldemokrata Párt, a Mentsétek
Meg Romániát Szövetség, a Nemzeti Liberális Párt,
az RMDSZ és a nemzeti kisebbségek frakciója közösen nyújtotta be. A szenátus első megkeresett
házként 2017-ben utasította el a jogszabályjavaslatot. (Agerpres)

5,2%-os gazdasági növekedés
Az idei első negyedévben 0,7 százalékkal nőtt a
bruttó hazai termék (GDP) az Európai Unióban az
előző három hónaphoz képest; a tagállamok közül
Írország és Románia könyvelhette el a legnagyobb
bővülést – közölte ez EU statisztikai hivatala. Az eurózóna országaiban 0,6%-os GDP-növekedést jegyeztek az előző negyedévhez mérten, miközben az
Egyesült Államok bruttó hazai terméke 0,4%-kal
csökkent. Az uniós tagállamok közül a legjelentősebb gazdasági növekedést Írországban (10,8%),
Romániában (5,2) és Lettországban (3,6%) regisztrálták 2022 első negyedévében az előző három hónaphoz mérten. Romániában éves viszonylatban
6,5%-os volt a növekedés az idei első negyedévben
a 2021 utolsó három hónapjában jegyzett 2,4%-os
bővülést követően. (Agerpres)

Elvek és gyakorlat
(Folytatás az 1. oldalról)
fogják „egyszerűsíteni” a speciális nyugdíjakat, illetve,
hogy milyen pénzügyi kedvezményekkel remélik minél
hosszabb ideig munkában tartani a nyugdíjaskorúakat –
ezek szintén szerepelnek a PNRR-ben. Mégis, a legfontosabb az a képlet lesz, ami alapján kiszámolják majd a
jövedelmeket, illetve automatikusan kiigazítják őket. Vélhetően ez a legfőbb vitatéma, hiszen ez képezi az alapját
a rendszernek. Sikerül-e ezúttal igazságos, a nyugdíjalaphoz való hozzájárulást alapnak tekintő számítási eljárást kidolgozniuk? Másrészt nemcsak azokról kellene
szólnia ennek a „reformnak”, akik már nyugdíjasok,
hanem azokról is, akik még fiatalok. A húszévesekről, akik
kiszolgáltatva a munkaadóiknak, feketén dolgoznak minimálbérért, vagy a középkorúakról, akik „papíron” dolgoznak szintén minimálbérért, és zsebbe kapják a
különbözetet. Az adórendszerről, ami elviszi a bérek felét,
és az adócsalást lehetővé tevő kiskapuk bezárásáról. És
szólnia kellene a magán-nyugdíjbiztosítási rendszer megújításáról is, hiszen a hét magánbiztosító által kezelt pénzalap egy év alatt közel 7 százalékkal csökkent. Rá lehet
fogni a világjárvány, az ukrajnai háború okozta inflációra,
de azt is felül lehetne vizsgálni, hogy milyen kezelési költségekkel dolgoznak a szóban forgó nyugdíjbiztosítók. Van
tehát miről egyeztetniük a pártoknak, és igyekezni kellene,
hogy ne a 2024-es választási kampány határozza meg, ne
ennek rendeljék alá a nyugdíjreform milyenségét.
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Az összefogás és a hála táncos ünnepe

(Folytatás az 1. oldalról)
húszezer néptáncos, zenész és kézműves vesz részt. Marosvásárhely
mellett Nagyvárad, Csíkszereda,
Székelyudvarhely, Perkő és Szamosújvár kapcsolódik be a programba. Olyan együttesek lépnek ez
alkalommal közönség elé, amelyek
az elmúlt években részesültek a
Csoóri Sándor Alap 2017-ben indított támogatásában.
– A Maros Művészegyüttes infrastruktúrája, amelyhez a várbeli
nagyszínpad is hozzátartozik, részben a Csoóri Sándor Alapból valósult meg, másrészt a Bethlen
Gábor Alap és a magyar kormány
Nemzetpolitikai Államtitkárságának pénzforrásaiból. Nagyon hálásak vagyunk a támogatásokért,
hiszen sok olyan megvalósítást tettek lehetővé számunkra, amelyeket
önerőből nem tudtunk volna kivitelezni – hangsúlyozta Barabási
Attila.
A marosvásárhelyi fesztivált, ha
kedvező lesz az időjárás, a várbeli
kisszínpadon tartják, esős időben
pedig a Maros Művészegyüttes kövesdombi termében. A művészegyüttes
mellett
további,
Csoóri-támogatást kapott néptánccsoportok lépnek ekkor közönség
elé.
– Maros megyében nagyon sok
együttes részesült ebben a segítségben, de nem mindenik táncol a
várban, egyesek ugyanis már bejelentkeztek egy másik fesztiválhelyszínre, a Napsugár például
Perkőbe – tette hozzá a Maros Művészegyüttes igazgatója, majd a
Csoóri-támogatásnak a néptáncegyüttesek szakmai fejlődésében
játszott óriási szerepéről beszélt,
amely mind a színpadra vitt produkciókban, mind az autentikus viseletekben
és
a
zenében
megmutatkozik.

A rendezvény szombaton délelőtt 11 órakor ökumenikus istentisztelettel
kezdődik
a
Vártemplomban. A megnyitón elhangzik Csoóri Sándor egyik
verse, ezután közös éneklésre és
össztáncra kerül sor a fesztivál valamennyi helyszínén. A programban felvonulás és néptánctanítás is
szerepel, majd a részt vevő együttesek a Csoóri Alapból vásárolt viseleteikben bemutatják műsorukat.
A Maros Művészegyüttes gálaműsorral készül a rendezvényre.
– Ez a fesztivál nemcsak az
anyaországi, hanem a Kárpát-medence különböző magyarlakta településein létező együttesekkel való
összefogásról szól – összegzett Barabási Attila, majd örömét fejezte
ki, hogy ukrajnai magyarok is bekapcsolódnak a programba.
Csoóri Sándor kedvenc dalára
A marosvásárhelyi rendezvény
szakmai irányítói, Kásler Magda
és Farkas Sándor a közös táncról
és énekről szólt.
– A Martin György Néptáncszövetség által felkért két neves koreográfus – Fitos Dezső és Kocsis
Enikő – összeállított a csoportok
számára egy moldvai táncokra alapozott koreográfiát, a zenei részt
ifj. Csoóri Sándor írta, moldvai autentikus zenét is belevonva. Megtudtuk, hogy a dalszöveg egy
Tolna vidéki népdal, és azért esett
rá a választás, mert ez volt Csoóri
Sándor kedvence, és amikor összeültek a költő barátokkal, mindig
költői képeket idéztek meg számukra ezek a nép ajkán született
dalok. A közös tánc egy érdekes kihívás lesz. Minden csoport megkapta a Fitos Dezső Társulattal
készült videófelvételt, ennek alapján kell betanulniuk a kötelező koreográfiát, amelyet a több száz

táncossal majd a helyszínen hangolunk össze egy közös produkcióba – mondta el Farkas Csaba.
Egy hatalmas köszönet
Kásler Magda a közös éneklésre
tért ki. Egy, a magyar nyelvterület
több vidékén megtalálható népdal
mezőségi változatát szólaltatják
majd meg a fesztivál résztvevői.
– Ugyanazon a napon, nagyjából ugyanabban az órában a magyar nyelvterület minden vidékén
nagyon sok fiatal ugyanazt énekli,
ugyanazt táncolja, abban a ruhában, amelyet a Csoóri Sándor Alap
támogatásával sikerült megvásárolni. Mindezzel arra szeretnénk
felhívni a figyelmet, hogy mekkora
segítség ez az alap elsősorban azok
számára, akiknek nincs anyagi fedezetük arra, hogy ezt a fajta kultúrát műveljék. Ezért ez a fesztivál
egy hatalmas köszönet a részünkről – tette hozzá Kásler Magda.
Barabási Attila a támogatás jelentőségét számokkal is érzékeltette: egy népviselet ára 1000, egy
kalotaszegié 1500 lejnél kezdődik,
és 1000 euróig terjed, egy székely
gyerekcsizmáért 600, egy felnőttnek való csizmáért 800–1000 lejt
kell fizetni, a táncoscipő értéke
350–450 lej között mozog.
– Egy néptánccsoport számára
ez komoly kiadást jelent, amit önerőből legtöbbször nem lehet megvalósítani – szögezte le a Maros
Művészegyüttes igazgatója, majd
az előadótermek felszereltségének
korszerűsítéséről és új hangszerek
vásárlásáról is szót ejtett, illetve
arról is beszámolt, hogy a támogatásoknak köszönhetően sok vidéki
településen újra előkerült a szövőszék autentikus viseletek készítéséhez. Kibéden huszon- és
harmincévesek is kitanulták ezt a
mesterséget.

Lehet jelentkezni a FIT programba

Kaland, közösség, kihívás!
Egy jó csapat és a felkészülés meghatározhatja egy fiatal jövőjét. Az iskolai oktatás sok esetben nem elég. Ezt szeretné
kiegészíteni az MCC, amely Erdély hét városában – Marosvásárhely, Kolozsvár, Csíkszereda, Sepsiszentgyörgy, Nagyvárad, Arad és Szatmárnémeti – kínál extra tevékenységet a
Fiatal Tehetség Program és a Középiskolás Program keretében. Előbbire június 30-ig, utóbbira június 12-ig lehet jelentkezni. A képzés ingyenes, a Középiskolás Program
tekintetében nincs létszámkorlátozás, de a Fiatal Tehetség
Program esetében csupán 25 gyermeket tudnak felvenni.

Nagy Bodó Szilárd
A részletekről Nagy BlankaBeátát, az MCC marosvásárhelyi
régióvezetőjét kérdeztük.
– Miről szól a FIT, azaz a Fiatal
Tehetség Program?
– A program ötödik osztálytól
kínál a gyermekek számára élménypedagógiai módszerekre épülő foglalkozásokat. Ezek különféle
hiánypótló tevékenységek, amelyekkel a gyermekek az iskolában
nem találkoznak. Mi ezáltal igyekszünk az iskolai oktatást kiegészíteni, valamint a tanintézményben
megszerzett tudást bővíteni. Az
egyik kurzusunknak az a neve,
hogy a robotok világa, ahol a gyermekek a programozással ismerkedhetnek, vagy az egészségügyi
tudatosság kurzusunk, ahol az elsősegélynyújtásról van szó, valamint
megtanulhatnak ellátni egy sebet. A
kurzusok közül nem kell választani,
a programnak az a célja, hogy a
gyermekeket minél több izgalmas

területre elkalauzolja, így segítve
őket a későbbi kibontakozásban és
a pályaválasztásban.
A kurzusok mellett a gyermekek
részt vehetnek ingyenes román- és
angolnyelv-órákon, ahol a kommunikációra helyezzük a hangsúlyt.
Mindezek mellett folyamatosan
szervezünk extra tevékenységeket
is, például társasjáték-délutánokat,
de volt már családi napunk is, amikor a gyermekekkel és a szüleikkel
elmentünk korcsolyázni. Ha ez nem
lenne elég, kirándulások és táborok
is vannak nálunk, idén nyáron az
idei ötödikes csoportunkkal Tatabányán fogunk táborozni, ahol megismerkedhetnek
olyan
FIT-es
diákokkal, akik Erdély más részeiről érkeznek, vagy az ország határain kívül élnek. Úgy gondolom, a
FIT program lehetőség a gyermekeknek arra is, hogy új embereket
ismerjenek meg, és egy jó közösség
részévé váljanak.

– Hol, hogyan és meddig lehet
jelentkezni?
– A Fiatal Tehetség Programba a
fit.mcc.hu/jelentkezés honlapon regisztrálhatnak a szülők. Itt a gyermek különböző adatait kell beírni,
valamint a szülőnek kell írnia egy
ajánlást. A jelentkezést követően a
szülő kell kapjon egy visszaigazoló
e-mailt. Amennyiben ezt nem kapja
meg, felkereshet minket e-mailben,
telefonon vagy személyesen a központban. A regisztráció június 30-ig
tart. Szeptember 9–11. között lesz a
válogató hétvége, amikor a gyermekekkel megismerkedünk, és játékos keretek között felmérjük őket.
Megnézzük, mennyire nyitottak, kíváncsiak, ennél a résznél lehet számítani kreativitás-, intelligencia- és
érzelmiintelligencia-tesztekre. Csoportos feladatok is lesznek, illetve
egy interjú a régióban dolgozó kollégákkal. Hangsúlyozni szeretném,
hogy olyan gyermekek jelentkezését várjuk, akik negyedik osztályosok, és szeptemberben kezdik az
ötödiket.
– Hány gyermek nyerhet felvételt?
– A programba 25 gyermeket tudunk felvenni. Velük fog elindulni
szeptemberben a képzés, viszont az
se csüggedjen, aki nem került bele
az első 25-be, mivel lesz egy várólista, ahonnan akkor tudunk gyermekeket behívni, ha valaki a 25
főből visszalép.

Több orvoscsoport vett részt
egy szervkivételi műtétben

Fotó: Marosvásárhelyi Sürgősségi kórház

Június 7-én marosvásárhelyi,
bukaresti és kolozsvári orvosokból álló orvoscsoportok
közreműködésével egy agyhalált szenvedett 13 éves
gyerek több szervét – máját,
veséjét, csontszövetét, szaruhártyáját – emelték ki átültetés céljából.

A gyermek a marosvásárhelyi
sürgősségi klinikai kórház intenzív
osztályán feküdt, agyvérzést szenvedett, és menthetetlen állapotba
került. Ezért a hozzátartozók úgy
döntöttek, hogy szerveit mások
életének megmentésére ajánlják fel.
A gyerek mája a bukaresti Fundeni
kórházba, a veséje a kolozsvári urológiai és veseátültetési intézetbe, a
szaruhártyája a bukaresti szemészeti klinikára, míg a csontszövetének bizonyos részei a bukaresti
Colentina szövetbankba kerültek.
A szervkivételi műtéteket végző

orvoscsoportokat a következő orvosok vezették: dr. Guenadiy Vatachki, a Fundeni kórház orvosa, dr.
Andrei Tomuţa, a kolozsvári urológiai és veseátültetési intézet orvosa,
dr. Andrei Nica, a Colentina szövetbank orvosa.
A marosvásárhelyi sürgősségi
klinikai kórház orvoscsoportját dr.
Dalia Truţa, dr. Nyiri Emese, dr.
Oana Coman, dr. Alexandru
Gheorghe, Andrei Burghelea és
Dorin Boca asszisztensek alkották,
vezetőjük dr. Oana Pitea volt.
Az orvoscsoportok mindent megtettek azért, hogy a család által
nagylelkűen felajánlott szervek kivételével, majd ezek beültetésével
életeket mentsenek meg.
A sürgősségi klinikai kórházban
idén ez volt a nyolcadik szervkivétel – közölte az intézmény sajtószóvivője. (mezey)
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Bodolai Gyöngyi
A szorongás kettős hatása
Ez a kétarcú érzelem ellentétes módon
gyakorolhat ránk hatást, megbénít, gátol, pánikba kerget, és egyre gyakoribbá válva már
kóros állapotnak tekinthető, általános szorongássá, pánikrohammá erősödhet. Máskor a
boldogság jóleső érzésében oldódik fel eljegyzésen, esküvőn, előadás közben, ha érezzük, hogy meghódítottuk a közönséget.
Sportversenyen küzdelemre serkent, miközben ott van benne a győzelem ígérete is. Ha
kirándulás közben veszélyes állattal találkozunk, a félelem a menekülési ösztönt erősíti
fel bennünk.

MCC – Mindset Pszichológia Iskola Test és
Lélek Műhelyének vezetője, a bajai Szent
Rókus kórház klinikai szakpszichológusa,
közgazdász, a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Alkalmazott Pszichológia
Tanszékének pszichológusa.
Az előadást követően Szucher Ervin újságíró kollégával beszélgettünk el a vendéggel.
– Miért választotta ezt a témát? – hangzott
el a bevezető kérdés.
– Már korábban is dolgoztam egyetemistákkal, középiskolásokkal, és külön felkérések is érkeztek azzal kapcsolatosan, hogy a
vizsgadrukkal, a szereplésekkel járó szorongást hogyan lehet kezelni. Sokat dolgozom
sportolókkal is, akiknek adott pillanatban a

mellette ott van a több oldalról érkező nyomás. Gondolok itt egy nagyon egyszerű példára: már hét-nyolc éves kortól a fiatalok fent
vannak bizonyos portálokon, ami azt fogja jelenteni, hogy 24 órás figyelmet szentelnek
valaminek. Egy multitasking (több tevékenység végzése egyidőben) valósul meg, amely
során egyszerre figyelnek a tanulásra, mellette játszanak a gépen, közben kellene figyelni, hogy mit mond valamelyik szülő, a
barátokkal csetelni, és megoldani a matek-házifeladatot is. Hihetetlen, hogy milyen kapacitás szükséges ennek a megvalósításához.
Azt gondolom, hogy egy eléggé szétforgácsoló helyzetről van szó, és keveset törődünk
azzal, hogy mennyire szorongató. Az általános iskola felső osztályába járó diák feljegyzéséből vettem a példát, de már a
negyedikesek és az ötödikesek is erről számolnak be.
Nagy probléma a videófeltöltő TikTok alkalmazás is, már látszik, hogy felhasználóinak átlagéletkora 13 év, ami azt jelenti, hogy
a nyolc-kilenc évesek is fent vannak, akik
még nem igazán értik ezeket a videótartalmakat, ami bizonytalanságot és szorongást fog
okozni.
– Élsportoló volt, sportolókkal, edzőkkel,
klubvezetőkkel dolgozik. Miképpen lehetne őket meggyőzni arról, hogy a kisgyermekeknél ne erőltessék az eredményt,
és a játék kedvéért járjanak sportolni?
– Amikor elkezdtem sportolni, Hosszú Katinka volt a legjobb barátnőm, hároméves korunktól együtt úsztunk, és a nagyapja volt az
edzőm. Annyira meg tudta velünk szerettetni
az uszodát, az úszást, hogy mi vasárnap is ott
voltunk. Bár a gyakorlatban játéknak látszott,
valójában edzettünk sok-sok ugrálással, roszszalkodással, amit hagyott, hogy jól érezzük

Kettős hatása ellenére, a szorongás, ami
egyre gyakrabban van jelen az életünkben,
olyan negatív előjelet kapott, amelyet mindenáron csökkenteni akarunk, hiszen nem kényelmes elviselni. A fő kérdés viszont az,
hogy miként tudjuk jól kezelni, hogy erőforrásainkat aktivizálja, és ne a gátló hatása kerekedjen fölül, uralkodjon el rajtunk. Mivel
„hegyeket megmozgatni, olimpiát nyerni és
konfliktust kezelni sem tudunk szorongás nélkül, így érdemes inkább megtanulnunk felismerni, kordában tartani és céljaink irányába,
jó időben hasznosítani”.
Erről a témáról tartott előadást a Mathias
Corvinus Collegium (MCC) marosvásárhelyi
központjában Áldás vagy átok? Szorongás a
teljesítmény mögött címmel Hal Melinda, az

legjobban kell teljesíteniük. Ezeken kívül egy
általános szorongásiszint-emelkedést tapasztalunk az utóbbi években. Először a koronavírus-járvány okozott egy rendkívüli
társadalmi krízist, ami egy általános szorongásiszint-emelkedést mutatott, most pedig a
háború. És a kettőnek együtt olyan általános
szorongásemelkedés lett a következménye,
ami már kezdi rontani az emberek életminőségét.
Rendkívüli teljesítményhelyzetben
– Előadásában elhangzott, hogy egyre fiatalabb korosztályoknál jelenik meg. Mi
ennek az oka?
– Azt hiszem, hogy a mai fiatalok rendkívüli teljesítményhelyzetek elé vannak állítva.
Ezt a többi között a változó világ hozza, és

magunkat. Szerintem nagyon fontos, hogy
sportolás vagy tanulás közben jól érezze
magát a fiatal, és megpróbáljuk elérni azt a
bizonyos flow-élményt, amikor a tevékenység szeretetéért végzünk valamit, és nem az
eredményért. Amúgy a sportolóknak tanítják
is, hogy versenyzés közben nem szabad az
eredményre gondolni. Példaként Katinka
mondatát tudom említeni, miszerint ő nem
másokkal és nem az aranyéremért, hanem az
órával versenyezik. Ez nagyon fontos tanulság, így lehet jó eredményt elérni, és a flowállapotot ingerelni, gyakorolni, miután
először átéltük. Az első ilyen élményem egy
matekpélda megoldása közben volt, ami nagyon jóleső érzést keltett bennem. Számos terület, a művészeti ágak is alkalmasak ennek

Szerkesztette: Bodolai Gyöngyi

Áldás vagy átok?

É

letünk velejárója a szorongás, amelyben ott van a félelem, az ijedtség, az
idegesség, a bizonytalanság, a reménytelenség, a feszültség, a düh és
olyan testi reakciók, mint az izzadás, a gyors légzés, szapora szívverés, amelyekből többel mindannyian megküzdünk kisgyermekkorunktól életünk végéig. De nem lehet csak negatív értelemben beszélni a szorongásról, hiszen
olyankor is erőt vesz rajtunk, amikor kellemes eseményre készülünk, mint a
szeretett személlyel való találkozás, vagy sportversenyre, amelyen magabiztosan indulunk.

Fotó: Bodolai Gyöngyi
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átélésére, javasolom, hogy meg kell próbálni
„tréningezni” a sikerorientáltság jegyében.
Szerintem nem probléma, ha valaki szeret, és
az sem, ha nem szeret versenyezni, de a személyhez, az egyénhez kellene igazodnia az
elvárási és az oktatási módszereknek is. Ez
nagyon fontos lenne főleg a kicsiknél a sport
területén.
Nem fektetünk kellő hangsúlyt
a megküzdésre
– Miért van az, hogy az emberek többsége
a szorongást valami rosszal társítja,
holott egyértelmű, hogy vannak pozitív
hatásai is?
– Az első, amit mondani tudok, a helytelen
tudománykommunikáció. Valójában ezt közvetítettük, miközben nagyon betegségorientált
szemléletek
voltak
jelen.
A
pszichológiában, pszichiátriában és egyáltalán az orvostudományban is igyekszünk ezen
változtatni. Szerencsére évtizedek óta jelen
vannak az egészségpszichológiai szemléletek, és a pozitív pszichológia is egy ilyen ág
lehet. Emellett kétségtelen, hogy a szorongást
nagyon nehéz elviselni, hiszen a komfortzónánkon kívülre kerülünk. Voltak tanulmányok világszerte, hogy melyik a három
legszorongatóbb élethelyzet, és ezek között
volt a házasodás is. Jelenthet pozitív élethelyzetet, de ugyanakkor szorongást is. Szerintem
nem fektetünk kellő hangsúlyt a megküzdésre, a kezelési, az önsegítő módszerekre.
Ezért történhetett meg, hogy nagyon sokan
magukra maradtak a szorongásukkal, innen
ered a negatív jelző. A mai világban úgy lehet
érvényesülni, ha az önkontrollunk által kezelni tudjuk. Ebben a folyamatban az érzelmi
intelligenciát sok tekintetben kulcsnak látom.
– A pozitív szorongás mennyire szinonimája a pozitív stressznek?
– A szorongás egy kicsit tágabb fogalom,
mert az érzelmi, a motivációs rész is benne
van, ami kifejezetten fontos tényező, de gyakorlatilag a köznyelv szinonimaként használja a két kifejezést.
Tapasztaltabb a megküzdésben
– Igaz-e, hogy az idő előrehaladásával az
ember egyre kevesebbet szorong, mert
egyre kisebb a teljesítménykényszere?
– Én azt gondolom, hogy az életünknek
vannak olyan időszakai, amikor bizonyos történéseknek, fejlődéseknek, szorongásoknak
is meg kell történniük, mert akkor van az idejük. Minden korosztály szorong, csak más
dolgoktól. Bár úgy tűnik, hogy időskorban
csökken a szorongás, de nem feltétlenül, hiszen addigra annyi tapasztalat gyűl össze a
szorongástechnikákból, élettapasztalatokból,
bölcsességből, hogy a szorongás kevésbé látható, de ugyanannyira lehet nyomasztó is.
Nehéz helyzet megküzdeni a betegséggel, a
gyermekek kirepülésével, az elmagányosodással, egy bizonyos korlátozottság élményével. Én nem azt szoktam mondani, hogy
időskorban kevésbé szorong az ember,
hanem azt, hogy tapasztaltabb a megküzdésben, ami szerintem fontos szempont.
– Egyre többet hallunk a boldogságpszichológiáról, mi a véleménye erről az
irányzatról?
– Személyes szakmai szempontból nem
pártolom, hogy olyan irányzatok érkezzenek
hozzánk, akár a pszichológiában, akár más területen, amelyek kulturálisan idegenek tőlünk. Vannak olyan képviselői, akik inkább a
trendekhez igazodnak, mint egy nemzet kulturális hagyományaihoz. Minden pszichológiai fogalomban egy meghatározó tényező a
narratíva, hogy mi is van a fejünkben. Én azt
tudom, hogy mi lehet egy magyar ember fejében, ami egészen más, mint annak, aki például Amerikában él. Másak a mimikai
jelzéseink, másként fogadjuk el, ha valaki közeledik hozzánk, és sorolhatnám tovább. Erre
mindig azt szoktam mondani, hogy olyan
módszert nem támogatok, ami nem igazodik
a kulturális hátterünkhöz. A másik problémám, hogy valójában még nem is tudjuk,
hogy mi a boldogság. A tudomány nem fejtette meg. Találgatások vannak, és szerintem
nagyon egyéni, hogy mi is a boldogság, és
pontosan hogyan tudjuk lefordítani a tudomány nyelvére. Viszont azt elismerem, hogy
pozitív üzenetekre szükségünk van.
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„Minden szerettem volna lenni”

Száz év mézeskalács szívvel

Ahogy felül az ágyban, finom vonásaival, pánttal hátrasimított fehér hajával,
derűben fürdő arcával, törékeny, már-már súlytalannak tűnő testével olyannak látom, mintha egy mesebeli légies tündérlány tréfából idős asszony álcáját öltötte volna magára. Sikertelenül. Huncut mosollyal fogad, s bár
látszólag nem tudja, hogy miért lábatlankodom az ágya mellett, örvend az
érdeklődésnek. Faggatóznom sem kell, már el is árulja a nagy titkot: – Én
mindenkivel kedves voltam, mindig kacagtam, és velem is ilyenek az emberek. Özvegy Schusterné Dósa Margit május végén töltötte a bűvös száz évet,
és a volt Jókai (Eminescu) utcai idősotthonban gyermekei, az intézet dolgozói
és Soós Zoltán polgármester köszöntötte – újságolta Fülöp G.
Dénesné, az otthon vezetője.

Bodolai Gyöngyi
Margit nénit a kezdetekről kérdezem, s
mondja is rögtön, hogy más világ volt az ő
gyermekkorában, amikor a kisállomás környékén egy szerető családban felnőtt. Szép
emlékeket őriz a régi Vásárhelyről, az ünnepekről, a főtéri sokadalmakról, de hiába faggatom, bővebben nem akar beszélni róluk,
láthatóan nehezére esik felidézni a foszladozó
emlékeket.
– „Minden” szerettem volna lenni, de
semmi sem lettem – jelenti ki határozottan,
majd kiderül, hogy már 19 éves korában kitanulta a mézeskalács-sütés, -díszítés fortélyait. Munka közben ismerte meg a leendő
férjét is.
– Mi festettük, díszítettük a babákat, tükrös
szíveket, huszárokat, lovakat stb. Én voltam
a tanuló, a férjem a segéd. Egyévi udvarlás
után tartottuk az esküvőt. Besztercei szász
családból származott, mindvégig furcsa

hangsúllyal ejtette a magyar szavakat. Rendes, ügyes ember volt, mindenhez értett, nagyon jól éltünk együtt. Két gyermekünk
született, egy lány és egy fiú, taníttattuk őket,
de elmentek itthonról. A férjem nyolc évvel
volt idősebb nálam, hetvenkét évesen hagyott
itt.
Amikor a betegségekről kérdezem, csak a
gyermekkori himlőre emlékszik, szívpanaszai, vérnyomása nem volt – zárja rövidre a
választ.
Majd elmondja, hogy a gyermekek elvitték
magukkal oda messze, ahol laknak, és marasztalták is, de ő hazavágyott, mert nem szeret idegen országban élni – teszi hozzá.
Amire befejezzük a beszélgetést, megérkezik két gyermeke: a lánya, dr. Törökné Schuster Éva, aki Magyarországon fogorvos férje
mellett dolgozott asszisztensként, és a Margit
néni fia, Schuster Lajos, aki Németországban
él nyugdíjasként.
Megerősítik, hogy édesanyjuk rendkívül
kitartó, szorgalmas, derűlátó asszony volt. Fi-

Írók fotói és Kuti Márta könyve

Lélekkockák fekete-fehérben
Sütő András, Bajor Andor, Szécsi András festőművész, a marosvásárhelyi
Vár sétányon műterme felé gyakran
sétálgató Kedei Zoltán és még megannyi halhatatlan név, arc, tekintet
népesítette be május 21-én, szombaton délelőtt a várbeli amfiteátrum
előtti teret.

Nagy Székely Ildikó
Fél évszázad – és még annál is több – helyi
irodalmi, művészeti életének nagyjai sorakoztak fel azokon a fotókon, amelyekből az
első Kult fesztivál keretében szervezett kiállítást dr. Kusztos Bálint Etelka, a fesztivál ötletgazdái és megvalósítói – dr. Kádár
Annamária és Bota Melinda – felkérésére. A
különleges, szabadtéri fényképtárlatról, a képeken megörökített alkotókról, hétköznapi és
ünnepi eseményekről pedig ki más mesélhetett volna, mint az erdélyi kulturális élet rezdüléseit a hatvanas évek második felétől
sajátjaként értő, ismerő Kuti Márta szerkesztő, publicista, tipográfus. Így adta magát
az ötlet: a kiállítást össze kell kapcsolni a
meghívott Írók, relikviák, emlékek című, a
Garabontzia Kiadó gondozásában tavaly
megjelent könyvének bemutatójával. (A kötetről Bodolai Gyöngyi számolt be részletesen
december
végi
Harmónia
mellékletünkben.)
A szűk körű, de annál meghittebb együttléten Kuti Mártát Bódizs Edit rádiós szerkesztő, műsorvezető kérdezte a többnyire
fehér-fekete fotókon mozaikszerűen kirajzolódó világról, ami a ’60-as, ’70-es, ’80-as
években és később Marosvásárhely szellemi
életét meghatározta. Az előzmények kapcsán
szó esett a Babeş–Bolyai Tudományegyetem
magyar nyelv és irodalom szakán Balogh Edgárnál letett tízes államvizsgáról és a nyárádmenti Márkodon induló pedagógusi pályáról,
amitől – bár tanítani nagyon szeretett – a sok
„pártmunka” vette el a fiatal értelmiségi kedvét. A 68-as megyésítés után, az új megyei
lapok megjelenésekor Csíkszeredában próbált szerencsét, de az ottani szerkesztőség illetékese, bizonyos Albert elvtárs nem szerette
a női újságírókat. Székely János felesége,
Varró Ilona javaslatára próbálkozott még
abban az évben az Igaz Szónál (a mai Látó
elődjénél), ahol – olyan neveket felsorakoztató egyetemi évfolyam végzőseként, mint
Farkas Árpád, Király László, Magyari Lajos,

Molnos Lajos – megfelelőnek találták a feladatra. 1968. július végétől 2003. január elsejéig szolgálta Kuti Márta ennél a lapnál az
erdélyi magyar irodalmat.
„Még a csilláron is…”
Kuti Márta jól emlékszik az 1989-es, december végi ötletelésre, amikor végül Markó
Béla javaslatára Batsányi-verscímből inspirálódva kapott új nevet az Igaz Szó. De élénken élnek szívében azok a jóval korábbi,
nagyszabású ünnepi együttlétek is, amelyekből jó párat a kiállított fotók is felidéztek.
Számára az egyik legcsodálatosabb még
1968-ban az akkor 85 éves Kós Károly születésnapjára szervezett rendezvény volt a
Kultúrpalotában, ahol „még a csilláron is lógtak az emberek”. A még élő erdélyi helikonistákat (Molter Károly, Kiss Jenő, Kacsó
Sándor) felvonultató, méreteiben páratlan ünnepen a néhai Erdélyi Lajos fényképezett.
A továbbiakban az Igaz Szó székhelyén, a
mai Iparkamara épületében szervezett műhelytalálkozókról mesélt a délelőtt meghívottja – a fotók egyikén tetten is érhető egy
ilyen alkalom, amikor Bajor Andor a képeit
kiállító Szécsi András társaságában felolvas.
Ezekhez a találkozókhoz a szerkesztőség fölötti emeleten működő mozivállalat bocsá-

atal korában Egyed néninél sütötték a mézeskalácsot, reggel korán szekérrel vásárba indultak, ahol mutatós sátrakat építettek, és
fogyott a finom, díszes áru. Az államosítás
után az édesapjuk cukrászként dolgozott tovább, Margit néni kitanulta a kesztyűvarrást,
és otthon művelte éjszakákon át. Schuster
Lajos emlékei szerint az ágya mellett volt a
varrógép, édesanyja a napi munka után néha
olyan fáradt volt, hogy elaludt. Aztán hirtelen
megébredt, és gyorsan varrni kezdett, majd
reggel vitte a kesztyűket a bőrgyárba. Nagyon
szerette a munkáját, amit értékeltek is, hiszen
totta rendelkezésre a nagy vetítőtermét, de
kellett is a hely, mert a jelentősebb erdélyi
írók mindenikét – a többi között Szász Jánost,
Panek Zoltánt, Bözödi „Gyurka bácsit”, Tóth
Istvánt, Deák Tamást – vendégül látó találkozók kivétel nélkül telt házasak voltak. Ugyanígy zsúfolásig telt a Színművészeti Intézet
stúdióterme is az Igaz Szó Irodalmi színpad
nevű rendezvényein.
– Emlékszem, amikor ott voltak az „utunkosok”, Lászlóffy, Szilágyi Pista. Egy nagyon
szép estje volt Franyó Zoltánnak, aki akkor
már túl volt a nyolcvanon, de olyan fürge
volt, mint a nyúl. Nemcsak írókat, hanem
képzőművészeket is meghívtunk, az egyik
legsikeresebb a Gy. Szabó Bélával szervezett
Műhely-találkozó volt. Nem fértek a teremben az emberek, annyian voltak – idézett fel
Kuti Márta néhányat a legmaradandóbb pillanatokból, majd hozzátette, hogy a kilencvenes években még egy-két találkozót hívott
életre a Látó, aztán elmaradtak az ilyen jellegű rendezvények.
A fotókiállításon olyan arcok is megjelentek, akiknek az egykori Igaz Szóval egy épületben működött Új Élet szervezett
kiállításokat: pl. Balázs Imre, Nagy Pál,
Kedei Zoltán vagy Kusztos Endre, Simon
Endre.
A cenzúrán „átcsempészve”
Az ünnepi események után a hétköznapokra terelődött a szó, mégpedig azoknak egy
elmaradhatatlan „kellékére”, a cenzúrára,

Fotó: Varró Izabella

egy idő után felvették a gyárba, onnan ment
nyugdíjba. Ugyancsak a fia meséli, hogy
gyermekkorában délutánonként összegyűltek
a szomszédasszonyok, és a körtefa alatt kézimunkáztak. Máskor Margit néni bekapcsolta
a Kossuth adót, és együtt énekelt a rádióval.
Azt is elmondták, hogy édesapjuk 1945 januárjától októberig orosz fogságban volt Szevasztopol környékén, ahonnan olyan
soványan, betegen, rossz állapotban tért haza,
hogy a családja sem ismerte meg. Soha nem
beszélt a fogságban töltött időről, ahogy édesanyjuk is szerette volna elfelejteni. És arról a
rossz emlékről sem beszéltek a családban,
hogy az elsőszülött fiuk egyéves korában
meghalt.
Gyermekkorukban édesapjuk testvéreihez
mentek Nagyszebenbe látogatóba. Felnőttekként, amikor már külföldön éltek, elvitték
magukhoz Margit nénit. Aztán férjével mindketten egyre betegesebbek lettek, és a testvérek öt évig egymást felváltva havonta jártak
haza külföldről, hogy a szülőket gondozzák.
Margit néninek volt combnyak- és kulcscsonttörése is, de soha nem panaszkodott.
Magyarországi klinikán rehabilitálták, és fokozatosan felépült, járni kezdett. Amikor
egyedül maradt, a lánya szerette volna magához venni Magyarországra, de miután már
minden hivatalos iratot elrendezett, Margit
néni megmakacsolta magát, és az utolsó percben visszamondta, így továbbra is felváltva
utaztak haza, hogy édesanyjukat ellássák. Az
utazásoknak a világjárvány vetett véget, a hazatérés lehetetlenné vált, így került Margit
néni az otthonba, ahol vidám természetével a
személyzet kedvence lett.
Kívánjuk, hogy Isten éltesse, és jó kedélye,
amellyel az élet napos oldalát őrzi fogyó emlékeiben, soha ne hagyja el!
amelynek kijátszása Kuti Márta szerint az akkori főszerkesztő, a mindenki által szidott
Hajdu Győző érdeme.
– Bukarestből, a művelődési tanácstól
adták az „értékes” utasításokat, én ültem a
kicsi asztalnál a kefelevonattal, Hajdu Győző
tartotta a telefont, és egyezkedett a cenzorral
a javításokról, amelyek után megjelenhet az
írás – idézte fel a meghívott a laptartalom sorsát eldöntő jeleneteket. Ebben az alkotói szabadságot fojtogató politikai rendszerben
olyan művek kaphattak helyet az Igaz Szóban, mint Sütő Andrástól az Anyám könnyű
álmot ígér c. naplójegyzete, esszéi, drámái
vagy Székely János esszéi, drámái, köztük a
Hugenották, amely eredetileg a „felülről” tiltott Protestánsok címet kapta volna.
Bözödi-kétsoros és a költői jóslat
Az együttlét második részében Kuti Márta
Írók, relikviák, emlékek című könyve került
előtérbe, amelyet elsősorban az írók iránti
végtelen tisztelet ihletett. A kötet borítóján az
a damasztszalvéta látható, amelyet az Igaz
Szó 20. évfordulóján, az Aranykakas vendéglőben íratott alá az egybegyűltekkel a pillanat
súlyát mindig jól érző szerkesztő, publicista.
Öt évre rá, a 25. évfordulón egy másik ilyen
aláírt, telerajzolt ereklye „született”, ezen Bözödi kétsorosa: „Bözödi György is itt vala,/
és hál’ Istennek semmit sem halla” – is megtalálható.
A szalvétákat a budapesti Petőfi Irodalmi
Múzeumban őrzik. Szőcs Edgár, az erdélyi
Azopan fotóarchívum létrehozója segített
abban Kuti Mártának, hogy a páratlan értékek
méltó helyre kerüljenek. Ismeretségük egyébként éppen a kiállított fotókhoz vezethető
vissza, a digitális képarchívum megvalósítója
ugyanis a Facebookon kért segítséget az irodalmi élet egyes képeken megjelenő szereplőinek beazonosításához, és a szálak
természetesen Kuti Mártához vezettek.
A beszélgetés egy Farkas Árpád-dedikáció
háttértörténetével zárult, amelyről a könyvben is szó van. „Kuti Márta előtt le a zsíros
kalappal, mert megvette a kötetem…” – olvasta fel az 1968-as ajánlást Bódizs Edit,
majd meghívottjához fordult, aki a „zsíros
kalap” egyetemistakori emlékét idézte fel,
amikor a sokadik cigarettakérés után tett
megjegyzésre a költő azt válaszolta neki,
hogy „hallgass, mert vénségedre zsíros kalappal fogsz járni, úgy mesélsz rólam”.
– És itt vagyok, zsíros kalapom nincsen, de
mesélek róla. Így teljesülnek be a költői jóslatok – zárta a derűs, színes beszélgetést Marosvásárhely irodalmi közelmúltjának őrzője,
ápolója.
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Növényvédelem – petúnia
Aki
kertészkedéssel
foglalkozik,
tudja, hogy már javában zajlanak a
növényvédelmi munkálatok, azaz a
permetezés. Azt tapasztalatom, hogy
ezeket a feladatokat nem végezzük
elég tudatosan, ezért a következőkben három kérdésre keressük a választ.

Szigeti Botond
Mi ellen védekezzünk?
Azzal tisztában kell lennünk, hogy a kertünk is egy tápláléklánc része, és bármilyen
beavatkozás következményekkel jár. Fontos
tudni, hogy mi ellen szeretnénk védekezni.
Az adott problémát rovar okozza? Esetleg
gombás betegség? Vagy talán baktérium vagy
vírus? Ennek a megállapításához szükséges a
szaktudás és a tapasztalat, de nem lehetetlen
az elsajátítása. Először is vizsgáljuk meg a
növényt, hogy van-e rajta elváltozás, esetleg
vannak-e rajta rovarok. Abban az esetben, ha
nem tudjuk megállapítani, hogy mi a probléma okozója, szedjünk le egy érintett növényi részt, és azzal menjünk a növényvédelmi

üzletbe, valószínű, hogy ezáltal célzott védelmet tudunk biztosítani, így a kertünkben fölösleges pusztítást nem kell végeznünk. Hogy
ez miért fontos? Ahogy fennebb is említettem, a kertünk egy életközösség része. Ha
minden kártevőt és jótékony hatású rovart elpusztítunk egy kezelés során, az azért nagy
probléma, mert a számunkra káros rovarok
sokkal gyorsabban el fognak szaporodni, és
már nem lesz természetes ellenségük, amely
a teljes pusztítástól visszafogja őket. Két példával szeretném érthetővé tenni, hogy mire
hívom fel a kertészkedő olvasó figyelmét. A
katicabogár napi több száz levéltetvet fogyaszt el, nemcsak kifejlett korában, hanem
már lárvaként is. Ekkor még nem úgy néz ki,
mint ahogy megszoktuk, kinézete alapján
kártevőnek gondolhatjuk, és beavatkozunk
ellene.
Ezáltal a katicaállomány elpusztul, de a levéltetvek, ha el is pusztulnak, nagyon hamar
elszaporodnak, és nagy kárt okoznak. A
másik példa távoli eset, de nagyon jól mutatja, milyen következményekkel jár a nem
megfelelő beavatkozás.

Katicabogár lárva

A Málnássy László Gombászegyesület küldetése

A gombafajták ismertetése
A marosvásárhelyi Málnássy László
Gombászegyesület tagjainak célja a
gombamérgezések megelőzése érdekében átadni a megszerzett ismereteket,
hogy
a
természetjárók
felismerjék, melyik vadon termő
gomba mérgező és melyik fogyasztható.

Szer Pálosy Piroska
(Folytatás
május 26-i Harmónia mellékletünkből)
Varga Kálmánt, a Málnássy László Gombászegyesület elnökét az egyesület alapításáról, céljaikról és az idénygombákról
kérdeztük. Május 14-én, a civil szervezetek
vásárán változatos gombafajtákat mutattak be
a Rózsák terén felállított standjukon, ahol nagyon sokan érdeklődtek a lelőhelyeikről, de
a felhasználási lehetőségekről is.
A kiállított gombák melletti címkéken
piros színnel jelölték a mérgező gombafajtákat, sárgával azokat, amelyek nem mérgezők,
de fogyasztásra alkalmatlanok, és zölddel a
fogyasztható gombafajtákat. A frissen szedett
gombák mellett szárított gombából készült
porok is voltak, amelyek ételek ízesítésére alkalmasak. Az egyesület elnöke hangsúlyozta,
hogy a mérgező gombafajtákból kevesebb
van, ezért ha felismerjük azokat, el lehet kerülni az enyhébb tünetekkel jelentkező vagy
a halálos kimenetelű gombamérgezéseket.
– Milyen gombafajtákat állítottak ki a
civil vásár alkalmával felállított standjukon?
– Harmincfajta friss gombát hoztunk,
ebből húsz ehető, hét-nyolc nem ehető és egy
fajta mérgező, a sárga kénvirággomba. Az
ehető gombák közül a tejpereszkét, a csoportos pereszkét, a pöfeteget, az ördögszekér laskagombát említeném.
– Ismertetné az itt látható gombákat pár
szóban?
– A gévagomba gyönyörű élénksárgán
díszeleg a fák törzsén, messziről kivehető
sárga termőtestei félkörösen vagy legyezőszerűen terülnek el. Már áprilisban megjelenik, és őszig láthatjuk, viszont csak fiatalon

fogyasztható, idősödő példányai élvezhetetlenek. Élő és elhalt lombos fákon keressük a
telepeit, főleg fűzfán, akácfán, tölgyfán, nyárfán. Míg késsel lehet szeletelni, addig bármilyen formában felhasználható, akár
töltelékekhez, akár panírozva.
A tejpereszke ritka gombafajta, májustól
októberig réteken, legelőkön terem, húsa vastag, kemény, de nem szívós, fiatalon kellemes
illatú és ízű. A lila pereszke ősszel szedhető,
májusban ritkaságszámba megy, a standjukon
bemutatott lilapereszke októberben kellett
volna megjelenjen, de a jelek szerint az elmaradt, így jelenhetett meg ebben a tavaszi időszakban. A lila pereszke kalapja fiatalon
kékeslila és domború, az idősebb gombáé
kissé ellapul, és a színe barnáslila lesz. Vaskos, szálasan lila, kemény tönkje belül is
lilás, később sárgásbarna. Illata erős, fűszeres, jellegzetes „pereszkeillat”.
Ősszel és még a tél elején is megtalálható

Petúnia

Fotó: Farkas Eszter

Az 1950-es években a kínai vezetés hadat
üzent a verebeknek, mivel ezeket a nép ellenségének és gabonatolvajnak tartották. Pár év
alatt a propaganda és a jutalmazás hatására
annyira sikeres lett a verébirtás, hogy szinte
teljesen kipusztultak. Ebből következett a
probléma: a gabonát károsító rovarok úgy elszaporodtak, hogy hatalmas károkat szenvedett a termés, és a lakosság számára a
gabonahiány nagy gondot okozott.
Mikor védekezzünk?
Erre a kérdésre nagyon egyszerű a válasz:
amikor gazdaságilag és a kártevők, kórokozók szempontjából is elér a probléma egy
olyan pontra, hogy szükséges a beavatkozás.
Ha az a betegség vagy rovar egy bizonyos
szinten jelen van, de nem okoz terméskiesést,
és nem befolyásolja negatív irányban a növényünk egészségi állapotát, nem kell beavatkozni.
Mi a következménye a permetezésnek?
Fontos, hogy ne okozzunk több kárt, mint
hasznot. A másik lényeges és nagyon keveset
említett dolog, hogy a növényvédő szereknek

van élelmezés- és munkaügyi várakozási idejük. Az élelmezésügyi várakozási idő azt jelenti, hogy mennyi idő alatt bomlik le a szer,
amit a növényre juttattunk úgy. Nagyon fontos, hogy permetezés után általánosan 7–14
napig nem szabad fogyasztani a kertben lévő
növényekből (minden vegyszeren fel van
tüntetve ez az időtartam, növénykultúrára lebontva).
A petúnia
A következőkben a népszerű petúniáiról
írok. Ezt a növényt nagyon sokan kedvelik a
dús virágzatáért, és az sem elhanyagolható
szempont, hogy egyszerű a gondozása, nem
nagy igényű a környezeti feltételeket illetően.
Az egyik fontos dolog, hogy a már elnyílt virágokat ki kell csípni, ha ezt nem végezzük
el, magot érlel, és nem lesz olyan dús a virágzás. A másik, hogy megfelelőképpen pótoljuk
az elfogyó tápanyagot. Ha ezekre odafigyelünk, egész szezonban gyönyörű lesz a növényünk.
Ne feledjék: kertészkedni a kiskertben és
a tömbházban egyformán öröm!

mindkét faj az erdők napfényes részein, de
kertekben és útszéleken is előfordul.
A pikkelyes pöfetegről elmondható, hogy
ez is, akárcsak mindenik pöfeteg, fogyasztható. Közepes termetű gombafaj, amely mezőkön, legelőkön terem, rendszerint
egyesével, olykor többedmagával, tavasztól
őszig. Kettős burokkal rendelkezik, a külső
fehér, ez azonban a gomba növekedésével fokozatosan megrepedezik, így az egész gomba
pikkelyes, molyhos benyomást kelt. A belső
burok szürkés színű és törékeny. A gomba fiatalon fogyasztható – szeletekre vágva, a húshoz hasonlóan érdemes elkészíteni –, az
idősebb példányok azonban fokozatosan fehéresből barnára sötétülnek, majd kihasadnak, és a termőtestben felhalmozódott
spóratömeget a szél kifújja. Ajánlatos megszárítva porrá zúzni, és ételek ízesítéséhez
használni. A pisztricgomba fákon, diófán, almafán jelenik meg. A ragadós bocskorosgomba ritka fajta, májustól októberig terem.
Erdőben, parkokban, kertekben, szántóföldeken, korhadó szerves anyagon él, akár komposzton, fűrészporon is – mondta Varga
Kálmán.

– Ha valakinek szakmai tanácsra van
szüksége, hová fordulhat?
– Sajnos most már szakemberhiány miatt
sincs állandó ügyelet Marosvásárhelyen. Sepsiszentgyörgyön szakvizsgát lehet tenni a
nemzetközi nyári táborok idején, természetesen azt megelőzően alaposan fel kell készülni. Míg voltak okleveles szakembereink,
kértük a város vezetőségét, hogy legalább
szombatonként és vasárnaponként biztosítsanak egy kis helyiséget, de nem voltak hajlandók erre, a gombavizsgálat terén nem lehetett
kiegyezni.
– Maros megyében milyen mérgező gombákkal találkozhatunk ebben az időszakban?
– Mifelénk tavasszal a pókhálós gombák,
a papsapkagomba, a kertekben megjelenő susujka okozhat enyhe mérgezési tüneteket. A
hatásuk 3 órán belül jelentkezik, így időben
kerülhet sor orvosi beavatkozásra. A gyilkos
galóca elfogyasztása rendkívül veszélyes,
mivel jóval később jelentkeznek a mérgezési
tünetek, akár 6–36 óra is eltelhet, annyi idő
alatt pedig már felszívódik a sejtekben, súlyos vese- és májkárosodást okozhat.

Fotó: Nagy Tibor
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A szüzességi vizsgálatok betiltását követelik civil szervezetek

Három év alatt
927 vizsgálat
A szüzességi vizsgálatok törvényen kívül helyezéséért indított társadalmi kampányt május 30-án a
Nőkkel Szembeni Erőszak Megelőzéséért és Megfékezéséért hálózat (VIF) – a News.ro hírportál közlése szerint.

A húsz civil szervezetet tömörítő szövetség internetes aláírásgyűjtési kampányában arra hívja fel a figyelmet, hogy Romániában az igazságügyi orvostani intézetek többségénél
továbbra is a „kérésre” végzett szolgáltatások listáján szerepel
az úgynevezett kétujjas, invazív eljárás, annak ellenére, hogy
az Egészségügyi Világszervezet (WHO) az emberi jogokat
sértő, diszkriminatív, orvosi szempontból nem releváns, barbár eljárásként elítélte a szüzességi vizsgálatot.
A VIF azt követeli az egészségügyi és az igazságügyi minisztériumtól, hogy sürgősen kezdeményezzenek törvénymódosítást az igazságügyi orvostani intézetekben végzett
szüzességi vizsgálat betiltása érdekében.
A DeNetestat (nem vizsgálható) elnevezésű társadalmi
kampányban Iulia Rugina filmrendező videója azt a megaláztatást és lelki traumát igyekszik tudatosítani, amelyet a vizsgálat elvégzése az erre (általában a szülők által) kényszerített,
többnyire kiskorú áldozatok számára jelent.
A Dela0.ro oknyomozó portál által összegyűjtött adatok
szerint Romániában hat regionális igazságügyi orvostani intézet működik. 2018 és 2021 között a bukaresti, marosvásárhelyi, kolozsvári, craiovai és jászvásári igazságügyi orvostani
intézet 927 szüzességi vizsgálatot végzett. A temesvári intézettől nem kaptak összesítést. Az esetek 85 százalékában a
„páciens” kiskorú volt.
A portál megkereste az orvostani intézetek 30 megyei kirendeltségét, és 25 olyan kirendeltséget talált, amelyeknél kérésre, 40-50 lejért elvégezhető a szüzességi vizsgálat. Kettő
közülük – a Bihar és a Mehedinţi megyei – arra is felhívta a
figyelmet: „ha a kiskorú nem szűz”, akkor erről értesíteniük
kell a rendőrséget.
Öt megyei kirendeltség – a Fehér, Szeben, Arad, KrassóSzörény és Hunyad megyei – azt válaszolta, hogy nem vállalják már a szüzességi vizsgálat elvégzését. (MTI)
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gyermek szorongással küzdött, és lelki,
érzelmi szaktanácsadásra szorult. A romániai iskoláskorú gyerekek 41 százaléka funkcionális analfabéta, a tavalyi
tanévben a korai iskolaelhagyó, 7 és 17
év közötti kiskorúak száma 286 ezer
volt – sorolta a civil szervezet.
Az alapítvány a 2017 óta hivatalos
munkaszüneti nappal megünnepelt június elsejére időzítette közleményét. A
kormány, a minisztériumok és a települési önkormányzatok többsége nyílt
napok, vetélkedők, játékos sportrendezvények és családi programok megszervezésével igyekezett a gyermekek
kedvében járni. (MTI)
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bántalmaznak (41,5 százalékukat), 1,5
millió kiskorút szegénység és társadalmi kirekesztés fenyeget, 26,2 százalékuknak nincs az otthonában vécé és
fürdőszoba.
Az Európai Unió 15 év alatti leányanyáinak 45 százaléka Romániából származik, a csecsemőhalandóság aránya
pedig 5,6 ezrelékes a 3,4 ezrelékes európai uniós átlaghoz képest. Romániában a hivatalos nyilvántartásokban több
mint 76 ezer olyan hátrahagyott gyermek szerepel, akinek legalább egyik, és
21 ezer, akinek mindkét szülője külföldre ment dolgozni.
2021-ben minden harmadik romániai
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A Mentsétek Meg a Gyermekeket! (Salvaţi Copiii!) gyermekmentő
alapítvány
lesújtó
statisztikai adatok közzétételével figyelmeztette június elsején
a döntéshozókat arra, hogy a
gyermeknap megünneplésén túlmenően számos súlyos problémára kell megoldást találniuk a
felnövekvő nemzedék egészsége, jóléte, nevelése és biztonsága érdekében.

MAGAD

NEM FÉR
TÖBB BELE

ket. Az állatkertben egészségügyi felügyeletet biztosítanak. A különböző
egyesületek által meghívottak mellett a
szervezők várják mindazokat, akik hasonló helyzetben vannak, hogy közösen
töltsenek el egy „áloméjszakát” az állatkertben. (v.gy.)

A romániai gyermekek helyzetére figyelmeztetnek
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betekinthetnek a pavilonokba, ahol
meglepetéssel készülnek a gondozók.
Az oroszlánház mellett arcfestés, a majomház mellett állatorvosi bemutató, az
állatkert bejáratánál pedig fotózási lehetőség lesz; a kecskék kifutója mellett
terepautózással is várják a résztvevő-
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Dreamnight at Zoo – Áloméjszaka az állatkertben
Június 10-én, pénteken 18 órától a
marosvásárhelyi állatkertben ingyenes
látogatást és foglalkozást szerveznek
beteg, fogyatékos gyerekeknek, családtagjaiknak és kísérőiknek. A rendezvény neve sem véletlen: Dreamnight at
Zoo – Áloméjszaka, ami jelzi, hogy a
hátrányos helyzetűeknek szeretnének
ezáltal feledhetetlen élményt nyújtani
az állatkertben.
Marosvásárhelyen az állatkert ötödik
alkalommal szervezi meg ezt a rendezvényt a fogyatékkal élő és a krónikus
beteg gyerekek és családjuk, kísérőik
számára. Először 1996-ban a rotterdami állatkertben rendezték meg az
Áloméjszakát, azóta a világ 288 állatkertje csatlakozott a kezdeményezéshez. A bejáratnál kutyabemutató lesz,
majd a vezetett látogatás során a belépők megismerkedhetnek az állatkert lakóival. Az állatsimogatóban közelebb
kerülhetnek a jószágokhoz, majd sorra
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Június 2-i rejtvényünk megfejtése: A tavasz évszaka, amikor a lány elmegy ibolyázni, és gólyahírrel tér vissza.
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Románia BoszniaHercegovinától is kikapott

George Puca is elhibázott egy nagy helyzetet

Magyar vereség Olaszországban

Fotó: FRF

Románia a második mérkzését is elvesztette a labdarúgó Nemzetek
Ligája B divíziójának 3. csoportjában.
A találkozó a kedveztlen idjárási körülmények miatt 20 perces késéssel kezddött. A bosnyákok gyztes gólját Prevljak szerezte a 68. percben. A házigazdák már a 65. percben is betaláltak, azonban támadó
szabálytalanság miatt a bíró nem adta meg.
Edward Iordnescu irányításával így továbbra is nyeretlen a román csapat, azonban sok jobb játékot produkált most, mint Montenegró ellenében.
Az edz módosított a kezdcsapat összetételén, s bár öt védt állított az
els tizenegybe, ennek ellenére a játékosok tetszetsen adogattak, és több
helyzetet is kialakítottak. Gólt azonban nem sikerült szerezniük.
Románia számára most két hazai mérkzés következik: június 11-én
Finnország, három nappal késbb pedig Montenegró vendégeskedik majd
a bukaresti Rapid-stadionban.
Jegyzkönyv
Labdarúgó Nemzetek Ligája, B divízió, 3. csoport, 2. forduló: BoszniaHercegovina – Románia 1-0 (0-0)
Zenica, Bilino polje stadion. Vezette: Sascha Stegemann (német).
Gólszerz: Prevljak (68.).
Sárga lap: Prevljak (67.), Duljevic (90+4.), illetve Burc (67.).
Bosznia-Hercegovina: Šehi – Suši , Ahmedhodži , Sani anin, ivi
(67. Olašinac) – Prci (46. Hadžiahmetovi ), Cimirot, (46. Pjani ),
Gojak – Stevanovi (81. Beši ), Džeko (46. Prevljak), Duljevi .
Románia: Ni – Manea (80. Hanca), Rus (74. Tnase), Chiriche,
Burc, Camora – M. Marin, Cicâldu, R. Marin (74. Alibec) – Maxim
(74. Ivan) – Puca (74. Popescu).

A csoport állása
1. Finnország
2. Bosznia-Hercegovina
3. Montenegró
4. Románia
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Adrian Rus távozhat
a Fehérvár FC-tl
Adrian Rus távozhat a magyar labdarúgó NB I-ben szerepl Fehérvár FC-tl, írja a Nemzeti Sport a playsport.ro értesülése alapján. A
román válogatott futballista az elz idényben 26 bajnokin lépett pályára, és már két ajánlat is befutott érte. A svájci Grasshoppers és a
spanyol másodosztályba kiesett Levante is szívesen látná, a sportoldal
szerint a spanyol klub már 2021 óta figyeli a középs védt, és a játékosmegfigyelk több mérkzését is a helyszínen nézték végig. A Levante hároméves szerzdést kínált Rusnak, évi 270 ezer eurós
fizetéssel. A spanyol csapat a feljutás érdekében, a svájci a biztos bennmaradás reményében tervezi ersíteni a keretét, a két ajánlat közel van
egymáshoz – áll a beszámolóban.

A magyar labdarúgó-válogatott 2-1-re kikapott az tékrészben. Volt is néhány ígéretes vendégakció, viEurópa-bajnok olasz csapat vendégeként a Nemzetek szont ez felkínálta a lehetséget a hazai kontrákra.
Ligája A divíziójának második fordulójában kedden. Egy ilyen végén Politano a keresztlécet találta telibe.
Egy kisebb vihar után nagyszer futballidben kez- A magyar együttes bátrabb játéka így is kifizetdött,
ddött a találkozó, amelyen Dibusznak már a második mert egy jobb oldali akció végén öngóllal sikerült szépercben dolga akadt egy szögletet követen, de Man- píteni: a 61. percben Fiola jobb oldali beadásába roszcini fejese nem okozott gondot neki, mivel a labda kö- szul nyúlt bele a becsúszó Mancini, így a labda a saját
zépre érkezett. Az els percekben a magyar csapat kapujába pattant (2-1). Bár a játék képében nem volt
nem igazán tudta megtartani a labdát, az olaszok benne az egyenlítés, mégis volt rá lehetség, Sallai
pedig több veszélyes akciót vezettek, azonban a ve- lövését azonban Donnarumma kitolta a keresztléc
zetést nem tudták megszerezni, mert a vendégek vé- alól.
A hajrában a magyarok mindent megtettek az
delme a már-már megszokott stabilitást és
szervezettséget mutatta. Amikor kiszabadult a szorí- egyenlítés és ezáltal a pontszerzés érdekében, de az
tásból Marco Rossi együttese, akkor nagyon jó helyen olaszok magabiztosan megrizték minimális elnyüharcolt ki szabadrúgást, Szoboszlai viszont 18 méter- ket a lefújásig, st, egy ízben még Dibusznak kellett
védenie Locatelli veszélyes próbálkozását. Az olasz
rl kétszer is a sorfalba ltt.
A helyzet késbb sem változott, a Squadra Azzurra válogatott az els félidben nyújtott jobb teljesítménagy meznyfölényben futballozott, Dibusznak el- nyével gyzött, a második játékrész nagy részében
ször a félid derekán kellett bravúrral hárítania, ami- már egyenrangú ellenfele volt a magyar csapat.
A magyar együttes egy-egy gyzelemmel és verekor ismét Mancini fejelt kapura egy bal oldali
szögletet követen. A szórványos magyar támadások séggel a második helyen áll a csoportjában, a szomegyikébl aztán Donnarummát is megdolgoztatták, bati harmadik fordulóban pedig az eddig nyeretlen és
akinek Sallai lövését kellett vetdve védenie. Az ola- veretlen németeket fogadja a Puskás Arénában.
szok elssorban a bal oldalon voltak veszélyesek Spinazzola révén,
Mestermérleg
s éppen a római széls újabb betörése elzte meg a hazaiak ve* Marco Rossi (Magyarország): „Az els félidben nem tudtuk érzet gólját, amelyet Barella vényre juttatni, amit elterveztünk. Kevésnek bizonyult a három nap a
szerzett: a 30. percben Spinazzola két mérkzés között, mert így alig tudtunk dolgozni. Nem feküdt nepasszából, 18 méterrl kiltte a künk az olaszok pozíciós játéka, szerettük volna lelassítani ket a köjobb fels sarkot (1-0).
zéppályán és a szélekre kényszeríteni ket, de ez nem igazán sikerült.
A szünetig hátralév idben
A második félidre rendeztük a sorokat, akkor jól mozogtunk. A veresem változott a játék képe, többnyire a magyar térfélen zajlottak ség ellenére büszke vagyok a csapatra. Tudnunk kell, hol a helyünk,
az események, ráadásul két zicce- nem várhatjuk el, hogy Anglia legyzése után feltétlenül nyerjünk a
rük is volt az azúrkékeknek, akik regnáló Európa-bajnok ellen is. Nem szabad túl nagy nyomást helyezni
az elst még elszórakozták, de a a csapatra, és ez igaz a következ, németek elleni összecsapásra is.“
másodikat már nem, így megdup* Roberto Mancini (Olaszország): „Gyorsan játszottunk, jól védelázták az elnyüket: a 45. percben
Politano szép csellel tisztára ját- keztünk, megpróbáltuk már a magyar térfélen megszerezni a labdát,
szotta magát a jobb oldalon, kö- ez gyakran sikerült is. Elkerülhettük volna, hogy gólt kapjunk, és nem
zépre adására jó ütemben érkezett is az öngól miatt voltam mérges, hanem a középpályán elvesztett labda
Pellegrini, aki 10 méterrl az üres miatt. A történtek kicsit megfogták a játékosainkat, némi félelem volt
kapuba gurított (2-0).
bennük, nehogy egyenlítsen a magyar csapat. Giacomo Raspadori és
Térfélcserét követen a maga- Nicolo Barella kiemelked teljesítményt nyújtott, egyébként pedig ez
biztos vezetésük birtokában vala- a fiatalokkal teli válogatott még sokat javulhat. Sok van benne, s bár
melyest visszavettek a tempóból hosszú az út, jó úton indult el. A fiatalok friss ert jelentenek, de még
az olaszok, ezt kihasználva a ma- nem érzik, hogy egy csapat lennének.”
gyar csapat többször és bátrabban
indult meg elre, mint az els jáJegyzkönyv
Labdarúgó Nemzetek Ligája, A
divízió, 3. csoport, 2. forduló:
Olaszország – Magyarország
2-1 (2-0)
Cesena, Dino Manuzzi Stadion, 15 ezer néz, vezette:
Sandro Schärer (svájci).
Gólszerzk: Barella (30.), Pellegrini (45.), illetve Mancini
(61., öngól).
Sárga lap: Barella (64.), Cristante (90+2.), illetve Schäfer
(71.).
Olaszország: Donnarumma –
Calabria, Mancini, Bastoni,
Spinazzola (75. Dimarco) –
Pellegrini (66. Locatelli), Cristante, Barella (84. Tonali) – Politano (75. Belotti), Gnonto,
Raspadori (84. Zerbin).
Magyarország: Dibusz – Lang,
Orbán, Szalai A. – Nego (58.
Fiola), Nagy Á. (58. Styles),
Schäfer (87. Vancsa), Nagy Zs.
(81. Bolla) – Sallai, Szoboszlai
– Szalai Á. (87. Ádám).

Az A divízió 3. csoportjának állása
1. Olaszország
2. Magyarország
3. Németország
4. Anglia

2
2
2
2

Nagy Zsolt (j) és az olasz Davide Calabria

Nemzetek Ligája-eredményjelz
* A divízió:
1. csoport, 1. forduló: Horvátország –
Ausztria 0-3, Franciaország – Dánia 1-2; 2.
forduló: Ausztria – Dánia 1-2, Horvátország
– Franciaország 1-1;
2. csoport, 1. forduló: Csehország – Svájc
2-1, Spanyolország – Portugália 1-1; 2. forduló: Csehország – Spanyolország 2-2, Portugália – Svájc 4-0;
3. csoport, 1. forduló: Magyarország –
Anglia 1-0, Olaszország – Németország 1-1;
2. forduló: Olaszország – Magyarország 2-1,
Németország – Anglia 1-1;
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4. csoport, 1. forduló: Lengyelország –
Wales 2-1, Belgium – Hollandia 1-4;
* B divízió:
1. csoport, 1. forduló: Örményország – Írország 1-0;
2. csoport, 1. forduló: Izrael – Izland 2-2;
2. forduló: Izland – Albánia 1-1;
3. csoport, 1. forduló: Finnország –
Bosznia-Hercegovina 1-1, Montenegró – Románia 2-0; 2. forduló: Finnország – Montenegró 2-0, Bosznia-Hercegovina – Románia
1-0;
4. csoport, 1. forduló: Szerbia – Norvégia

0-1, Szlovénia – Svédország 0-2; 2. forduló:
Szerbia – Szlovénia 4-1, Svédország – Norvégia 1-2;
* C divízió:
1. csoport, 1. forduló: Litvánia – Luxemburg 0-2, Törökország – Feröer 4-0; 2. forduló: Feröer – Luxemburg 0-1, Litvánia –
Törökország 0-6;
2. csoport, 1. forduló: Ciprus – Koszovó
0-2, Észak-Írország – Görögország 0-1; 2.
forduló: Ciprus – Észak-Írország 0-0, Koszovó – Görögország 0-1;
3. csoport, 1. forduló: Kazahsztán – Azer-

1
1
0
0

1
0
2
1

0
1
0
1

3-2
2-2
2-2
1-2

4
3
2
1

Fotó: MTI/Illyés Tibor

bajdzsán 2-0, Fehéroroszország – Szlovákia 0-1; 2. forduló: Fehéroroszország –
Azerbajdzsán 0-0, Szlovákia – Kazahsztán
0-1;
4. csoport, 1. forduló: Grúzia – Gibraltár
4-0, Bulgária – Észak-Macedónia 1-1; 2. forduló: Gibraltár – Észak-Macedónia 0-2, Bulgária – Grúzia 2-5;
* D divízió:
1. csoport, 1. forduló: Lettország – Andorra 3-0, Liechtenstein – Moldova 0-2; 2.
forduló: Lettország – Liechtenstein 1-0, Andorra – Moldova 0-0;
2. csoport, 1. forduló: Észtország – San
Marino 2-0; 2. forduló: San Marino – Málta
0-2.
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MAROS MEGYEI TANÁCS

KÖZLEMÉNY
A Maros Megyei Tanács 2022. június 30-án versenyvizsgát szervez – toborzás útján – a Gazdasági Igazgatóság – Transilvania Motor Ring komplexum ügyintéző-karbantartó szolgálata keretében a következő betöltetlen szerződéses állások elfoglalására:
1. referens, IA fokozat – egy állás;
2. referens, I. fokozat – egy állás;
3. szakképzett munkás, I. fokozat– egy állás.
Általános követelmények:
A betöltetlen állást elfoglalhatja az a személy, aki teljesíti a következő feltételeket:
a) román állampolgár, vagy az Európai Unióhoz vagy az Európai Gazdasági Térséghez tartozó ország állampolgára, és romániai lakhellyel rendelkezik;
b) ismeri a beszélt és írott román nyelvet;
c) az életkora megfelel a törvényes előírásnak;
d) teljes cselekvőképessége birtokában van;
e) az egészségi állapota megfelelő a megpályázott állás betöltésére, amit a családorvos vagy az illetékes egészségügyi intézmény által kiállított bizonylattal tud igazolni;
f) teljesíti a tanulmányi, esetenként a szolgálati időre vonatkozó feltételeket vagy más sajátos követelményeket, a meghirdetett állás követelményei
szerint;
g) nem volt jogerősen elítélve emberiesség ellen elkövetett, az állam vagy hivatalos szervek elleni, szolgálati vagy szolgálattal kapcsolatos bűncselekmény miatt, illetve az igazságügyi eljárások megakadályozása, csalás, korrupciós bűncselekmények szándékos elkövetése miatt, ami összeférhetetlenséget eredményezne.
Sajátos követelmény:
A jelentkezőnek a versenyvizsgán való részvételéhez meg kell felelnie az összes, alább felsorolt feltételnek:
A IA fokozatú referensi állás esetében a követelmények:
- középfokú iskolai végzettség, érettségi diploma;
- munkahelyi régiség legalább 7 év.
A I. fokozatú referensi állás esetében a követelmények:
- középfokú iskolai végzettség, érettségi diploma;
- munkahelyi régiség legalább 4 év;
A I. fokozatú, szakképzett munkás állás esetében a követelmények:
- közép- és/vagy általános iskolai végzettség;
- szakmai régiség legkevesebb 9 év.
A versenyvizsga lebonyolításának körülményei:
Az IA fokozatú referensi és I. fokozatú referensi állások esetében a versenyvizsga írásbeli vizsgából és interjúból áll.
Az I. fokozatú szakképzett munkási állás esetében a versenyvizsga gyakorlati vizsgából és interjúból áll.
Az írásbeli vizsga 2022. június 30-án 10 órától lesz a Maros Megyei Tanács Marosvásárhely, Győzelem tér 1. szám alatti székhelyén.
A gyakorlati vizsga június 30-án 13 órától lesz a Transilvania Motor Ring komplexum Nyárádtő, Cserged község, Fő út 1/G szám alatti székhelyén, a vizsgáztató bizottság által meghatározott terv alapján, amely a következő értékelési kritériumokat foglalja magába:
a) alkalmazkodóképesség;
b) nehéz helyzetek kezelésének képessége;
c) gyakorlati követelmények teljesítésének képessége;
d) kommunikációs készség;
e) a gyakorlati próba költségvetési keretének megfelelő kezelése.
Az interjú a gyakorlati vizsgától számított legtöbb négy munkanapon belül lesz.
Az interjúnak a dátumát, időpontját és helyét a gyakorlati próba eredményeinek a kifüggesztésével egy időben fogják közölni.
A beiratkozáshoz szükséges iratokat június 21-éig lehet benyújtani.
A versenyvizsgára jelentkezők a vizsgadossziét a tanács székhelyén nyújthatják be: Győzelem tér 1. szám, Marosvásárhely, Maros megye – Doris Radu,
a humánerőforrás-részleg tanácsosa, tel.: 0372-651-234, e-mail-cím: radu.doris@cjmures.ro
A jelentkezéshez a következő dokumentumokat kell benyújtani:
a. beiratkozási kérvény, a szervező közhatóság vagy közintézmény vezetőjének címezve;
b. a személyi igazolvány vagy bármilyen más irat másolata, ami a törvény szerint tanúsítja a személyazonosságot;
c. a végzettséget igazoló bizonyítványok és szakképesítést igazoló iratok, valamint más iratok másolatait, amelyek bizonyítják, hogy a jelölt szakmai
felkészültség szempontjából megfelel a követelményeknek;
d. a munkakönyv másolata vagy esetenként azok az igazolások, amelyek igazolják a munkahelyi régiséget, a szakmai gyakorlatot és/vagy a szakképzettségnek megfelelő régiséget;
e. a büntetlen előéletet bizonyító okirat vagy saját felelősségre tett nyilatkozat, amelyből kitűnik, hogy nincs olyan büntetése, ami összeférhetetlenséget eredményezne a megpályázott állással;
f. a családorvos vagy egy illetékes egészségügyi intézmény által kiállított orvosi igazolás, amely 6 hónapnál nem régebbi, és amellyel igazolja, hogy az
egészségi állapota megfelelő;
g. önéletrajz.
A bizonylat, amellyel a jelentkező az egészségi állapotát igazolja, kötelező módon kell tartalmazza az iktatószámot, a kibocsátás időpontját, a kibocsátó
elnevezését és tisztségét, az Egészségügyi Minisztérium által megállapított szabványnyomtatvány szerint.
Abban az esetben, ha az iratcsomó átvizsgálása alkalmával elfogadott jelentkező az e) pontban előírtak szerint saját felelősségre nyilatkozik, hogy
büntetlen előéletű, legkésőbb a vizsga első próbájának kezdetéig köteles kiegészíteni az iratcsomót a büntetlen előéletét bizonyító okirattal.
A b) – d) pontoknál előírt iratok eredeti példányait is be kell mutatni, a másolatok hitelességének bizonyítására.
Az IA fokozatú referensi és az I. fokozatú referensi állás könyvészete:
1. A Maros Megyei Tanács 2019.01.31-i 7. számú határozata, módosítva a Maros Megyei Tanács 2019.11.28-i 149. számú határozatával, mely a tanács
szakapparátusának szervezési és működési szabályzatára vonatkozik;
2. A Maros Megyei Tanács 2019.09.23-i 148. számú határozatának 1. számú melléklete, kiegészülve a Maros Megyei Tanács 2022.03.24-i 37. számú határozatával, mely a Transilvania Motor Ring komplexum használati és bérbeadási díjainak a szabályzatára vonatkozik;
3. A 98/2016. sz., közbeszerzésről szóló törvény I. és II. fejezete, az utólagos kiegészítésekkel.
Péter Ferenc
ELNÖK

Paul Cosma
FŐJEGYZŐ

2022. június 9., csütörtök ______________________________________________ HIRDETÉS _________________________________________________ NÉPÚJSÁG
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Eladási közlemény

A Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal a székhelyén
(Marosvásárhely, Dózsa György utca 1–3. szám)
június 21-én 11 órai kezdettel
nyilvános árverésen
értékesíti az alábbi cég ingó javait, a költségvetéssel szembeni adóssága behajtása céljából:
EXCAVO GAZ INSTALATII KFT., adószám 35735978, székhelye:
Mezőszabad 58. szám, Maros megye
– 1900 köbcentis Seat Cordoba személygépkocsi, 2000-es gyártmány,
alvázszáma VSSZZ6KZYR105717, rendszáma MS-83-EGY, dízel,
400.000 km-ben, működésképtelen, legalább egy éve nem volt megindítva, elhanyagolt, a karosszéria deformálódott, a festék pattogzik
le róla, az első lökhárító törött, a ködlámpák hiányoznak, a jobb első
sárhányó nincs lefestve, a jobb oldali külső tükör le van törve, nincs
légzsákja. Kikiáltási ár 833 lej + 19% héa.
A kikiáltási ár a becsérték 50%-a, de eladható a kikiáltási árnál kevesebbért is, de nem kisebb összegért, mint a becsérték 25%-a (negyedik árverés).
Carolina Aurelia Cîmpeanu hivatalvezető-helyettes
Dumitru Adrian Ghira osztályvezető

FONTOS TELEFONSZÁMOK

Az Azomureş fennállásának
60. évfordulója alkalmából
meghívjuk önöket, hogy
látogassák meg cégünk
telepét, platformját.
A nyílt nap lehetőséget nyújt
a cégvezetéssel való
párbeszédre, illetve arra,
hogy betekintést nyerjenek
a mintegy 2500 alkalmazott
munkájába, feladatkörébe.

A látogatókat szeretettel várjuk 2022. június
18-án, szombaton 10.00–15.00 óra között a
Cinema City moziba (4-es szoba, Promenada
Mall) a tevékenységünkről szóló rövid bemutatóra, majd az ezt követő beszélgetésre, ahol
lehetőség nyílik kérdéseket feltenni és válaszokat kapni.
A látogatók belépését a telepre tömegközlekedéssel biztosítjuk, a buszok a Promenada Mall
parkolójából indulnak. A belépés 7 éven felüliek számára engedélyezett. Hogy a szervezés
gördülékenyen történjen, kérjük, jelezze részvételi szándékát és látogatásának pontos idejét
az office@azomures.com e-mail-címre vagy a
0372-482-205 telefonszámon.

Tóték – a Tamási Áron Színház vendégelőadása
Június 13-án, hétfőn 19 órától a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház
Tóték című előadását tűzte műsorra. Rendező Bocsárdi László. Az előadás román felirattal követhető. Jegyvásárlás a Nemzeti Színház nagytermi jegypénztáránál (nyitvatartás hétköznapokon 9 és 19 óra között, telefonszám: 0365-806-865), a helyszínen előadás előtt egy órával. Online jegyvásárlás:
https://tm.biletmaster.ro/hun/Event/44003641/Totek

A Spectrum Színház előadásai
A Spectrum Színház szervezésében június 16-án, csütörtökön este 7 órától lesz látható a Fonó zenekar és
hagyományőrző vendégeinek az előadása Tanúhegyek – Az el nem feledett magyar népzene száz esztendeje
címmel a Maros Művészegyüttes marosvásárhelyi székházában. Jegyek a helyszínen kaphatók, de előzetes
regisztráció szükséges a 0757-059-594-es és a 0744-301-875-ös telefonszámon. A belépő ára 25, illetve 20
lej. Június 19-én, vasárnap délután 5 órától a színház Jarry Übü a király című avantgárd drámáját játssza.
Helyfoglalás a 0744-301-875-ös telefonon. A péntekre tervezett Covid 19 című előadás betegség miatt elmarad.

Bemutatkoznak a tizenegyedikesek
Tavaly a járványügyi kényszerhelyzet miatt megszakadt a 2018-ban elkezdett sorozat, de most ismét közönség elé állnak a Marosvásárhelyi Művészeti Líceum képzőművészeti tagozatának XI. osztályos diákjai. A
Dr. Bernády György Közművelődési Alapítvány kezdeményezésére évről évre ilyenkor, tanév végén közös
kiállításon bizonyíthatják tehetségüket. A Communitas Alapítvány támogatta tárlat megnyitója június 9-én,
csütörtökön délután 5 órakor lesz a Bernády Ház emeleti galériájában. A Kolumbán-Kántor Zita irányító tanár
válogatta munkák ez alkalommal is tükrözik, Marosvásárhelyen továbbra is jó kezekben van a művészutánpótlás nevelése.

Gurubi Ágnes a Gemmában
A Gemma Book Café meghívottja június 11-én 17.30-kor Gurubi Ágnes magyarországi író, újságíró. A
négy kiadást megért nagy sikerű regény, a Szív utca szerzőjével Daray Erzsébet beszélget női sorsokról, hiányzó férfiakról, szerelemről, anyaságról, családi örökségről. A beszélgetésbe a közönség is bekapcsolódhat.

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

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

• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése
• Prefektúra
• RDS–RCS

- 0740-083-077
- 0365/404-664
- 0265/266-801
- 0365/400-401
- 0365/400-404

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

- 0265/215-702
- 0265/208-888
- 0265/208-800
- 08008 208-888
• Áramszolgáltató vállalat
- 0800-801-929
- vidék
- 0265/929
• Delgaz Grid
- 0265/200-928
- 0800/800 928
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625
• Vasútállomás
- 0265/236-284
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119
- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek,
- 0745-606-215
koszorúk
- 0745-606-269
és halottszállítás
- 0758-047-604
• Maros megyei RMDSZ
- 0265/264-442
- 0265/262-907

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

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
MAGÁNCÉG MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐT alkalmaz. Az
angol- és románnyelv-tudás kötelező. Érdeklődni a következő telefonszámon: 0723-244-200. (sz.-I)
Alkalmazunk FÉRFI MUNKAERŐT TEJFELDOLGOZÓ
ÜZEMBE, a csomagolórészlegre. Érdeklődni lehet a következő telefonszámon: 0744-163-329, délelőtt 8 órától 15 óráig. (66563)
A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó vállalja
a felelősséget!

ADÁSVÉTEL
RABLAPROGRAMBA illő autót vásárolok, az elszállítását és forgalomból való törlését vállalom. Tel.
0748-882-828. (16170-I)

MINDENFÉLE
VÁLLALUNK: festést, meszelést, tetőkészítést, tetőjavítást, belső javítást,
szigetelést polisztirénnel, elszállítunk
törmeléket és egyéb anyagot, készítünk kerítést. Nyugdíjasoknak 10%
kedvezmény. Tel. 0750-678-803.
(16151-I)

TETŐFEDŐ KFT. vállal tetőkészítést,
tetőjavítást, ácsmunkát, bádogosmunkát, szigetelést, meszelést, bármilyen kis javítást. Tel. 0746-972-003,
Fülöp Hunor. (16176-I)

VÁLLALUNK: háztetőkészítést cserépből, Lindab lemezből, kisebb javítást, kerítéskészítést, meszelést,
szigetelést. Nyugdíjasoknak 10%
kedvezmény. Tel. 0754-634-559,
Csaba. (16177-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést lemezből,
cserépből; ácsmunkát, teraszkészítést, garázsfelújítást, külső-belső szigetelést, meszelést, bármilyen kisebb
javítást és mindenféle más munkát.
Tel. 0747-508-707, Misi. (16221-I)

VÁLLALUNK bármilyen kerítésjavítást és kerítéskészítést, kerítéspucolást, kerítésfestést bármilyen színre,
lambériázást, víkendházkészítést,
bármilyen tetőjavítást és bármilyen
szigetelést. Tel. 0712-294-471.
(16222-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Mindenkinek hálásan köszönjük,
akik ISTVÁN FERENCET utolsó
útjára elkísérték, részvétüket
fejezték ki, fájdalmunkban velünk
voltak és virággal búcsúztak tőle.
Gyászoló szerettei. (16218-I)
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A Szeléna szalon
varrónőt alkalmaz.

Feladatai: esküvői ruhák méretre igazítása; uszályfelgombolás kialakítása (nem ruha készítése, csak módosítások a ruhákon); menyasszonyok kiszolgálásában való
segítségnyújtás.
Munkaprogram: hétfőtől péntekig, napi 8 óra.
Kérjük, hogy önéletrajzzal jelentkezzenek szalonunkban
Marosvásárhelyen, az 1918. December 1. sugárút
124-126. szám alatt, hétfőn 14-19 óra között,
illetve beküldhetik a következő e-mail-címre:
office@szelena.ro vagy messengeren:
https://www.facebook.com/salon.szelena/ .

A CETATE PRODUCTION KFT.

újonnan nyíló SEGESVÁRI VARRODÁJÁBA munkatársakat keres a következő beosztásba:
varrónő – 10 szabad hely
Kezdés: 2022. szeptember 1.
Elvárások: pontos munkavégzés, rugalmasság, varrási tapasztalat
Amit kínálunk:
· Próbaidőben 1.800 lej fix alapfizetés
· 20 lejes ételjegy minden ledolgozott munkanapra
· A próbaidő letelte után versenyképes bérezés teljesítményarányosan (alapfizetés + prémium)
· Modern munkakörülmények
Érdeklődni munkanapokon 8-15 óra között a 0752-243584-es telefonon, illetve az önéletrajz elküldhető a
csa@cetateproduction.ro e-mail-címre.

