
Társulások ideje 
Metropoliszövezet, ADI Ecolect, ADI Aqua Invest, készülőben a 

fejlesztési kistérségi egyesület a tömegszállításra (autóbuszjáratok), 
illetve a HÉV típusú, azaz a helyi érdekeltségű vasút kiépítésére. 
Maros megyében egyébként 26 kistérségi fejlesztési társulásról ad 
hírt a megyei önkormányzat weboldala, ami igen dicséretes. Jelzi a 
kisrégiók összefogását a pályázati esélyek növelése céljából, és leg-
többször sikeresek is a Leader egyesületek, egész komoly összegeket 
képesek lehívni az uniós alapokból. Ezek kedvezményezettjei nem- 
egyszer kisvállalkozók, gazdálkodók vagy akár az önkormányzatok, 
amelyek a pályázati pénzekből megvásárolt eszközökkel, munkagé-
pekkel a településgazdálkodást fejlesztik. A leghangsúlyosabb sze-
repe a huszonhatos csapatban kétségkívül a központi fejlesztési 
régiónak van, amely Brassó, Fehér, Hargita, Kovászna és Szeben 
megyét tömöríti. A gyulafehérvári központtal működő egyesületen 
keresztül történő pályáztatással eurómilliókat lehet lehívni, a vál-
lalkozói szférának is segítséget jelentenek a pályázati tájékoztatók. 
Lassú, bonyolult, nehézkes folyamat a pályáztatás, a bürokráciával 
átszőtt közigazgatás rugalmatlan, a pénz kevés a projektek számához 
képest, így aztán gyakran prioritást kell felállítani, avagy mond-
hatni: a politikai hátszéllel megsegített tervek lehetnek a nyerők.  

Míg a mikrorégiós egyesületek viszonylag jól működnek, az évek-
kel ezelőtt létrehozott metropoliszövezet mintha megkövesedett 
volna, képtelen ellátni azt a feladatot, amire létrehozták. A kezdeti 

A világjárvány nehéz helyzetbe hozta azokat az intézménye-
ket, amelyeknek a kulturális kínálata befogadásához legin-
kább fizikai jelenlétre van szükség. Ilyen helyzetben vannak 
a múzeumok is, s bár a világ több táján népszerűek lettek a 
virtuális kiállítások, mégsem nyújtották azt az élményt, mint 
a személyes tapasztalat. Az orosz–ukrán háború pedig olyan 
gazdasági válságot idézett elő, amely korlátozta a forráso-
kat, ilyenkor általában a kultúra költségvetését faragják le, 

hiszen azt állítják a döntéshozók, hogy vannak fontosabb te-
rületek az életben, ahol nagyobb szükség van a pénzre. 
Mindez nem kerülte el a Maros Megyei Múzeumot sem, ennek 
ellenére azt tapasztalhattuk, hogy tavaly sikerült néhány 
színvonalas kiállítást bemutatni.  

Hídjavítás Nyárád-
szentlászlón 
Szeptember végéig kell felújítani a 
Nyárád-hidat Nyárádszentlászlón, a 
megyei úton. A rég várt munkálat ide-
jére a forgalmat viszont el kell majd te-
relni, ami esetenként akár több tíz 
kilométer többletet jelent majd a gép-
kocsivezetőknek. 

____________2. 
Azonosították 
a Szamos utcai 
rablókat 
Január 17-én, kedden a Maros Megyei 
Rendőr-felügyelőség bűnügyi nyomo-
zóirodájának munkatársai 30 napos 
előzetes letartóztatásba helyeztek egy 
férfit súlyos rablás elkövetésének gya-
nújával, és a marosvásárhelyi rendőr-
ségi fogdába vitték. 

____________4. 
A szülők külföldön, 
a gyerekek itthon 
Tavaly június végén 12.706 olyan 
gyermeket tartottak nyilván Romániá-
ban, akiknek mindkét szülője külföldön 
dolgozott – derült ki az Országos 
Gyermekvédelmi és Örökbefogadási 
Hatóság (ANPDCA) által közzétett 
adatokból. A valós szám azonban 
ennek a többszöröse lehet, ugyanis 
nagyon sok szülő nem tesz eleget a 
törvény által előírt kötelezettségének, 
és nem jelenti távozási szándékát a 
hatóságoknak. 

____________5.

2023. január 19., csütörtök  
LXXV. évfolyam  
15. (21286.) sz.  
Ára: 4 lej  
(előfizetőknek 1,88 lej) 

Vajda György

(Folytatás a 3. oldalon)

Megújulás útján a megyei múzeum  

Koncepcióváltás  

Kézműves foglalkozás a mikházi római fesztiválon.       Fotó: Vajda György

Antalfi Imola

Ne feledje 
idejében 

megújítani  
előfizetését! 
Ha előfizet,  

biztosan 
kézhez kapja, 

féláron! 

(Folytatás a 9. oldalon)

Az Optika Optofarm újabb akciót hirdet minden  

nyugdíjas ügyfele számára:  
50%-os kedvezménnyel 

kaphatók a közellátó műanyag monofokális  lencsék  
2023. január 31-ig a marosvásárhelyi Köztársaság tér 5.  

és Dózsa György utca 64–68. szám alatti üzletekben.  
A régi árakkal dolgozunk, nem drágítottunk! 

Keressen minket  
Marosvásárhelyen, Szászrégenben és Szovátán! 

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



Szeptember végéig kell felújítani a Nyárád-hidat 
Nyárádszentlászlón, a megyei úton. A rég várt 
munkálat idejére a forgalmat viszont el kell majd 
terelni, ami esetenként akár több tíz kilométer 
többletet jelent majd a gépkocsivezetőknek. 

Évek óta figyelemmel kísérjük a 151D jelzésű megyei 
úton levő Nyárád-híd állapotát, és időnként a hatóságok fi-
gyelmét is felhívtuk a kérdésre. A megyei tanács ügykeze-
lésébe tartozó híd felújítása régóta a tervek között szerepel, 
végül tavaly ősszel meg is kötötték a kivitelezési szerző-
dést. A vállalkozó elkezdte a terep előkészítését, továbbá a 
terelőút kialakítását. 

Életveszélyes állapotok 
A beruházás évek óta sürgős, miután az 1971-ben épült 

betonhíd komoly károsodásokat szenvedett, mivel átadása 
óta sosem javítottak rajta, miközben a Nyárádtő–Ákos-
falva–Székelytompa közötti megyei út fontos szerepet tölt 
be a nyárádmenti közúti közlekedésben. A 35,5 méter hosz-
szú, összesen 9,8 méter széles híd támfalai és tartópillérei 
repedezettek, a híd átívelő vasbeton gerendái rég elváltak 
a támpillérektől, ezáltal rések tátonganak az úttesten, a gya-
logosjárda egy 4 méteres darabja leszakadt a hídról, az épít-
mény vasbeton korlátai tönkrementek, hiányosak, 
balesetveszélyesen állnak a folyóvíz fölött. 

A Maros Megyei Tanácsnak mint ügykezelőnek többévi 
tervezési és forrásbiztosítási időszak után sikerült tavaly 
szeptember 29-i hatállyal kivitelezőre bízni a híd felújítását. 
Az egyéves szerződés végére egy olyan építmény átadását 
várják, amelyre legkevesebb ötvenöt évre garanciát vállal-
nak. A műszaki terv szerint a híd korlátait és gyalogjárdáit 
lebontják, a meglévő vasazathoz erősítve újakat építenek. 
A támfalakat kibontják, ha szükséges, az alapjaikat újjáön-

tik vagy megerősítik, az építményt szigetelik, sőt lehetsé-
ges, hogy az egyik támfalat szélesíteni vagy újjáépíteni is 
kell majd. A híd tartópilléreit is megtisztítják, javítják, a híd 
vasbeton gerendáit is megtisztítják, tömítik, a hidat leszi-
getlik, szegélyköveket, korlátot szerelnek, majd aszfalttal 
bortják a járófelületeket. A híd övezetében kőkosaras part-
védelmi munkálatot, majd tereprendezést végeznek a Nyá-
rádon. 

Kerülni kell 
A beavatkozás miatt a forgalom elterelésére van szükség, 

ezért a kivitelező már el is kezdte a munkálatokat. A Nyá-
rádszereda–Szováta felé irányuló nehézforgalmat Ákosfal-
vánál elterelik a Marosvásárhely–Székelytompa útvonalra, 
ami akár harminc kilométeres többletet is jelent a gépko-
csivezetők számára. Az Ákosfalva felől érkező könnyűfor-
galmat a híd közelében Szentháromságra terelik (44. számú 
községi út), ahol az első, balra tartó utcán (közvetlenül a 
híd után) kell majd eltérni a katolikus templom irányába, 
majd a települést elhagyva a Vécke-csatorna mellett egy 
meglévő úton kell szinte Kisadorjánig haladni, ahol a 38. 
számú községi út elérésével kell visszatérni Nyárádgálfal-
vára a megyei útra. Ugyanúgy a Nyárádszereda irányából 
érkezőknek is Nyárádgálfalván az adorjáni letérőnél kell 
balra fordulniuk a 38. számú községi útra, majd Kisadorján 
elérése előtt jobbra fordulva, Szentháromságon áthaladva 
tudnak visszajutni a megyei útra, amennyiben Ákosfalva 
irányába szeretnének tovább haladni. Mindez 6 kilométer 
kitérőt jelent.  

A kivitelező elkezdte már a terelőút kialakítását, Szent-
háromságon aszfaltúton, a település és az adorjáni községi 
út között pedig felújított, kövezett úton lehet majd haladni. 
A kimondott hídfelújítási munkálatok az időjárás függvé-
nyében várhatóan a tavasszal kezdődnek el, addig a közúti 
forgalom továbbra is Nyárádszentlászlón halad át. 

Ma SÁRA és MÁRIÓ, holnap 
FÁBIÁN és SEBESTYÉN 
napja. 
FÁBIÁN: latin eredetű, a Fabius 
nemzetségből való férfit jelöli.  
SEBESTYÉN: a görög magasz-
tos, fenséges szóból ered, nálunk 
latin közvetítéssel a Sebastianus 
rövidült alakja rögzült. 

Felújított iskolák avatóünnepsége 
Kerelőszentpál községben 

Kerelőszentpál község önkormányzata és a búzásbese-
nyői Dósa Dániel Általános Iskola vezetősége január 20-
án, pénteken déli 12 órakor tartja a község felújított 
tanintézeteinek avatóünnepségét a kerelőszentpáli iskolá-
ban. A vendégeket 11.30-tól fogadják, 12 órakor a jelen 
lévő lelkészek megáldják az épületet, majd a szalagátvá-
gás után rövid séta következik a megújult iskolában. A kö-
szöntőbeszédek 12.45-től hangzanak el az iskola 
sporttermében, felszólal Simon István polgármester, Kele-
men Hunor miniszterelnök-helyettes, Cseke Attila fejlesz-
tési, közigazgatási és közmunkaügyi miniszter, Péter 
Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke, Mara Togănel pre-
fektus és Sabin Păşcan Maros megyei főtanfelügyelő. 

Ökumenikus imahét Marosvásárhelyen 
Marosvásárhelyen január 15-én, vasárnap megkezdődött 
az ökumenikus imahét, amelynek anyagát a Minnesotai 
Egyházak Tanácsa állította össze. 19-én, csütörtökön (ma) 
a Szent Kozma és Damján római katolikus templomban 
Lőrincz István református lelkész hirdeti az igét, 20-án, 
pénteken a Keresztelő Szent János-plébánián Benkő Mi-
hály református lelkész, 21-én, szombaton a Gecse utcai 
templomban Balázs Ferenc római katolikus plébános szol-
gál. A zárónapon, január 22-én, vasárnap a Vártemplom-
ban Szénégető István római katolikus plébános hirdeti 
Isten igéjét. Az alkalmak minden este 6 órakor kezdődnek. 

Helyi termelők vására 
Január 20-án, pénteken 8 és 19 óra között kerül sor a helyi 
termelők idei első vásárára (Local Farmers’ Market) a ma-
rosvásárhelyi Petry Látványműhely és Múzeum udvarán, 
a Rákóczi lépcső alatti kisutcában. A kínálatból ez alka-
lommal sem hiányoznak majd a hentes- és tejtermékek, 
mézek, lekvárok, szörpök, gyümölcslevek, pálinkák, borok, 
zöldségek, gyümölcsök, teák, valamint az ékszerek, a házi 
készítésű kozmetikai szerek és az ajándéktárgyak.  

12 napos terápiás program  
A Bonus Pastor Alapítvány február 6–17. között tartja az 
idei első 12 napos terápiás programot a magyarózdi terá-
piás otthonban szenvedélybetegek és felnőtt hozzátarto-
zóik számára. Mindazok jelentkezését várják, akik 
változtatni szeretnének alkohol-, játék- vagy társfüggőség-
gel terhelt életmódjukon. Jelentkezni, további tájékoztatást 
kérni a programról január 30-ig lehet Marosvásárhelyről és 
környékéről McAlister Magdolnánál a 0752-246-814-es te-
lefonszámon.  

A nyomkövető karkötőtől akart 
szabadulni 

Egy marosvásárhelyi férfi, akit a rendőrség családon belüli 
erőszak miatt távoltartásra és nyomkövető elektronikus kar-
kötő viselésére kötelezett, agresszíven viselkedve igyeke-
zett megszabadulni a nyomkövetőtől, ezt a hatóságnak az 
eszköz azonnal jelezte. Az erőszakoskodót, aki a rendőr-
ség érkezésekor öngyilkossággal is fenyegetőzött, 30 
napra előzetes letartóztatásba helyezték.  

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó 

VALUTAÁRFOLYAM 
BNR – 2023. január 18.

1 EUR 4,9355
1 USD 4,5455

100 HUF 1,2467
1 g ARANY 279,6949

IDŐJÁRÁS 
Változékony idő, eső  
várható 
 Hőmérséklet 

max. 13 0C 
min.   7 0C

Megyei hírek 

19., csütörtök 
A Nap kel  

8 órakor,  
lenyugszik  

17 óra 7 perckor.  
Az év 19. napja,  

hátravan 346 nap.

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS! 
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő  

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

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

Gligor Róbert László

Mesedélután a gyermekkönyvtárban 
A Maros Megyei Könyvtár gyermekrészlegén január 19-
én, csütörtökön (ma) 18 órakor Tekei Erika, az Erdélyi Ha-
gyományok Háza munkatársa mesedélutánra várja a 
gyermekeket. 

Nincs más név – újévi keresztény 
zenefesztivál 
Első alkalommal kerül sor január 21-én, szombaton 17 
órakor a marosvásárhelyi Kultúrpalota nagytermében a 
Nincs más név újévi keresztény zenefesztiválra. A rendez-
vény központi témája a gondviselés. Fellépő zenekarok: a 
szászrégeni Sofár, a székelyudvarhelyi Fundamentum, a 
marosvásárhelyi Reménység és a magyarországi PZM 
együttes. Igét hirdet Lukács Vilmos István református lelki-
pásztor. A belépés ingyenes.  

A kultúra hete hétvégi rendezvényei 
A Studium Prospero Alapítvány szervezésében idén ja-
nuár 15–22. között zajlik Marosvásárhelyen a kultúra heti 
rendezvénysorozat. 20-án, pénteken 11 órakor könyvbe-
mutatóval egybekötött gyermekfoglalkozásra kerül sor, a 
Tóbiás és Galagonya prevenciós mesekönyvekkel ismer-
kedhetnek meg az érdeklődők a Studium Hub (Bolyai tér 
15. szám) látványkávézóban. 17 órakor a Studium Hub 

nagy konferenciatermében Bányai Réka A mikházi és 
szárhegyi ferences kolostorok régi könyvei című munkáját 
mutatják be, ennek kapcsán ismeretterjesztő előadás is 
lesz. 18 órakor az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány 
dísztermében (Sáros utca 1. szám) ifjúsági táncház kez-
dődik. 21-én, szombaton 11 órakor a Studium Hub nagy 
konferenciatermében dr. Pokorny László Négy évszak 
gyógynövényei a Maros mentén címmel tart vetített képes 
előadást. 15 órakor a látványkávézóban PetőfiLátó 200 
címmel a Látó folyóirat Petőfi-számát ismertetik, majd 17 
órakor Vass Norbert Mindenki! – koncertek, történetek a 
beat és a rock aranykorából című kötetét mutatják be. 22-
én, vasárnap 16 órakor a Keresztelő Szent János-plébá-
nián Barabás Kisanna Fasípok és színes üvegdarabok (J. 
I. Vest orgonája és Cristoph Türcke ólmozott üvegablakai 
a plébániatemplomban) címmel tart előadást. 

Szárhegy 2022 – tárlatnyitó  
A Gyergyószárhegyi Alkotóközpont tavalyi művésztelepei-
nek válogatott anyagából nyílik kiállítás január 19-én, csü-
törtökön (ma) a marosvásárhelyi Bernády Házban. A tárlat 
a hosszú ideje kialakult együttműködés keretében állít 
ilyenkor, év elején a megyeszékhely közönsége elé a 
nemzetközi művésztelepen előző esztendőben készült al-
kotásokból egy reprezentatív gyűjteményt. Az évi három 
szárhegyi táborban átlagban 40-45 vizuális művész dolgo-
zik. Munkáikat a kiállítás kurátora, Ferencz Zoltán ajánlja 
az érdeklődők figyelmébe.  

RENDEZVÉNYEK

Hídjavítás forgalomeltereléssel Nyárádszentlászlón 

Fél évszázad alatt veszélyesen tönkrement a híd, felújítása elodázhatatlan lett                   Fotó: Gligor Róbert László
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nagy lendületet kifullasztották a politikai csatározások, 
igazából semmilyen nagy metropoliszövezeti működőké-
pes nagyberuházás nem történt. Újabb lendülettel egye-
lőre az igényfelmérés zajlik. Pedig a megfogalmazott cél: 
„a települések közös érdekeinek azonosítása és projektek 
kidolgozása a harmonikus fejlődés érdekében, a fejlett-
ségi különbségek mérséklése, hatékony közszállítás meg-
teremtése, az ivóvízellátás és szennyvízelvezetés 
biztosítása”. Mindenki eldöntheti, ezekből mit sikerült 
megvalósítani.  

A megye önkormányzataiból összeálló Ecolect társu-
lás által lebonyolított hulladékgazdákodási projekt a  
2-es, a legnagyobb és legfontosabb övezet esetében de-
rékba tört, és a dolgok vége még nem látszik… 

Készülőben egy újabb kistérségi társulás, amely a me-
gyeszékhely és a peremtelepülések tömegszállítását hi-
vatott megoldani. Eleinte mindig ott a remény: hátha ez 
hatékonyabb lesz, mint a „nagytestvér”.  

Románia átvette az EBESZ biz-
tonsági bizottságának elnökségét 

Ezt a megbízatást Románia az Európai Biztonsági és 
Együttműködési Szervezet (EBESZ) soros elnöksé-
gének kérésére vette át, amelyet idén Észak-Mace-
dónia tölt be. A mandátum a 2023-as évre szól. 
Bogdan Aurescu külügyminiszter szerint ez a megbí-
zatás Románia aktív szerepvállalásának elismerése 
az EBESZ-en belül, amely az európai béke, biztonság 
és együttműködés biztosítására törekszik. Mandá-
tuma idején Románia támogatja a szervezet célkitű-
zéseinek megvalósítását az emberkereskedelem 
elleni küzdelem, a határigazgatás és a terrorizmus el-
leni küzdelem területén. Az EBESZ elnökségével 
együttműködve Románia fokozott figyelmet fog fordí-
tani a részt vevő államok által vállalt kötelezettségek 
teljesítésére, és elősegíti a transznacionális bizton-
sági fenyegetések elleni küzdelemre irányuló nemzet-
közi erőfeszítések megerősítését. Románia 2015-ben 
és 2016-ban is betöltötte az EBESZ biztonsági bizott-
ságának elnökségét. (Agerpres) 

Három emberéletet követelt 
egy munkabaleset 

A Gorj megyei Jilţ külszíni bányánál történt munka-
baleset okainak kivizsgálását kérte Nicolae Ciucă 
miniszterelnök. A kormányfő részvétét fejezte ki a 
balesetben elhunytak hozzátartozóinak. Mint 
mondta, az energiaügyi minisztérium és a munka-
ügyi tárca is vizsgálatot indított a baleset okainak és 
körülményeinek felderítésére. A Jilţ felszíni bányaki-
termelésen kedd délután történt a három emberéle-
tet követelő munkabaleset. A rendőrség 
tájékoztatása szerint a Mătăsari településhez tartozó 
bányánál egy munkásokat szállító teherautó 51 éves 
sofőrje elvesztette uralmát a jármű fölött, amikor 
annak a szállítószalag fölött vezető hídon kellett 
volna áthaladnia. A teherautó mintegy 3 métert zu-
hant a hídról. A balesetben életét vesztette három 
férfi, tízen megsérültek. Az Olténiai Energetikai 
Komplexum (CEO) vezetősége szerdán bejelentette, 
hogy leváltották a külszíni bánya tevékenységéért 
közvetlenül felelős három igazgatót. (Agerpres) 

Csökkent a Robor 
A keddi 7,31 százalékról 7,30 százalékra csökkent 
szerdán a lejalapú hitelek törlesztőrészletét befolyá-
soló három hónapos bankközi hitelkamatláb 
(ROBOR) – közölte a Román Nemzeti Bank (BNR). 
A múlt év elején 3,02 százalékos volt a ROBOR, 
2023 elején pedig 7,56 százalékon állt. A jelzáloghi-
telesek esetében alkalmazott hat hónapos bankközi 
hitelkamatláb a keddi 7,58 százalékról 7,57 száza-
lékra csökkent, a 12 hónapos ROBOR pedig 7,94 
százalékról 7,93 százalékra mérséklődött. (Agerpres) 

Vámhivatalnokok 
és határrendészek előzetesben 

Vesztegetés elfogadása és befolyással való üzérke-
dés gyanúja miatt őrizetbe vette a korrupcióellenes 
ügyészség (DNA) a borsi és a sculeni-i határátkelő-
hely több vámhivatalnokát és határrendészét. A DNA 
szerdai közleménye szerint a sculeni-i határátkelő-
hely (Iaşi megye) négy vámhivatalnokát és a borsi 
határrendészet négy rendőrét vették őrizetbe, és 
kérik az előzetes letartóztatásukat. Ugyanebben az 
ügyben bűnvádi eljárás indult a Iaşi–Sculeni, a 
Stânca, az Albiţa, az Oancea és a Sculeni határátke-
lőhely személyzetének további 15 tagja ellen, őket 
hatósági felügyelet alá helyezték. A vádhatóság sze-
rint 2021-ben és 2022-ben az érintett 23 határren-
dész és vámhivatalnok több ízben is 20 és 250 euró 
közötti összegeket kért és kapott olyan egyénektől, 
akik árut vagy utasokat szállítottak a Moldovai Köz-
társaság és az Európai Unió országai között. A ke-
nőpénz fejében a gyanúsítottak eltekintettek a 
vámköteles termékekre, illetve az EU-n kívüli szemé-
lyeknek az unió területén való tartózkodására vonat-
kozó szabályoktól. Az ügyben 31 helyszínen végzett 
házkutatást kedden a DNA, Iaşi, Vaslui, Botoşani, 
Galac, Neamţ és Bihar megyében. (Agerpres) 

Ország – világ 

Társulások ideje 
(Folytatás az 1. oldalról)

Románia a külföldi befektetők kedvelt célpontja 
Kelet-Európában 

A Világbank előrejelzése szerint a román gazdaság 
várhatóan 2030-ig folyamatosan nőni fog – jelen-
tette ki kedden Nicolae Ciucă miniszterelnök, aki a 
Romániában befektető külföldiek tanácsa fennállá-
sának 25. évfordulója alkalmából tartott ünnepsé-
gen vett részt.  

Kifejtette, hogy 2000-től tavalyig nyolcszor fordult elő, 
hogy Romániának volt a legnagyobb gazdasági növekedése az 
Európai Unióban. Ez a növekedés meglátszik az egy főre eső 
bruttó hazai termékben (GDP), amely 1669 dollárról 14 825 
dollárra nőtt a vizsgált időszakban. Úgy vélte, hogy Románia 
gyors ütemben dolgozta le a gazdasági lemaradást, hiszen a 
vásárlóerő-paritáson kifejezett egy főre eső GDP alapján már 
2021-ben elérte az EU átlagának 74 százalékát.  

Nicolae Ciucă emlékeztetett, hogy Romániának 80 milliárd 
euró áll a rendelkezésére az uniós helyreállítási alapból, vala-
mint a 2021–2027-es uniós költségvetésből, így van miből fi-

nanszíroznia a fejlesztéseket. A kormányfő azt is megemlítette, 
hogy a hatóságok és a külföldi befektetők párbeszédének kö-
szönhetően a tavalyi első tíz hónapban a külföldi közvetlen tő-
keberuházások értéke elérte a 9,4 milliárd eurót, és egész évre 
várhatóan eléri a 11 milliárd eurót, ami 2 milliárd euróval ha-
ladja meg a 2008-as, eddig történelmi csúcsnak tekintett szin-
tet.  

Hozzátette: az újonnan létesített külföldi tőkéjű vállalatok 
száma a tavalyi első tíz hónapban 30 százalékkal, 6175-re nőtt 
2021 azonos időszakához képest. A kormányfő emlékeztetett, 
hogy az idén a román állami költségvetésből a GDP 7,22 szá-
zalékát, vagyis 112 milliárd lejt fordítanak beruházásokra.  

Nicolae Ciucă szerint Románia a külföldi befektetők kedvelt 
célpontja Kelet-Európában, így a befektetők számára legvon-
zóbb 32 országról készült felmérésben Románia a 16. helyen 
végzett, megelőzve Magyarországot és Csehországot, illetve 
megközelítette Lengyelországot. (MTI) 

Tavaly több mint 12 ezer külföldi 
kért menedékjogot  

Romániától tavaly 12 368 külföldi állampolgár kért 
menedékjogot, a legtöbben, 4398-an Ukrajnából ér-
keztek – közölte kedden a bevándorlási hivatal 
(IGI). 

Ez csaknem 30 százalékos növekedés a 2021-ben regisztrált 
9591 menedékkérelemhez képest és több mint duplája a 2020-
as adatnak (6158). 

Az ukrán állampolgárokat az indiaiak (1486), a banglade-
siek (1364), a szíriaiak (1313) és a pakisztániak (803) követik 
a menedékkérők sorában. 

A legtöbb menedékkérelmet az IGI temesvári (6109), radóci 
(3700), bukaresti (1004) és máramarosi (991) kirendeltsége 
regisztrálta. 

A menedékjog iránti kérelmet bármely külföldi állampolgár 
benyújthatja, aki Románia területén vagy valamelyik határát-
kelőhelyen tartózkodik. Egy személy attól a pillanattól kezdve 
minősül menedékkérőnek, amikor írásban vagy szóban jelzi 
az illetékes hatóságoknak, hogy a román állam védelmét kéri 
– idézte a IGI közleményét az Agerpres hírügynökség. 

A Romániába érkezett ukrajnai menekültek helyzetéről múlt 
héten átfogó összegzést tett közzé a román kormány illetékese. 
Mădălina Turza államtanácsos beszámolója szerint az Orosz-
ország indította háború kezdete óta 3 millió 242 ezer ukrán ál-

lampolgár lépte át a román határokat, közülük 107 241 maradt 
Romániában, közülük 47 851 gyermek.  

Románia 103 773 tartózkodási engedélyt adott ki a háború 
elől menekülő, átmeneti védelemben részesülő, menedékes-
ként elismert ukrán állampolgároknak. A román hatóságok 
2022. március 19. óta adnak személyi számot és tartózkodási 
engedélyt az ukrajnai menekülteknek, a háború elől menekü-
lők átmeneti védeleméről szóló, március 4-én elfogadott eu-
rópai uniós határozat alapján. Az ukrajnai menekülteknek az 
IGI bocsát ki fényképes tartózkodási engedélyt. 

Az államtanácsos beszámolója szerint mindössze 5007 
ukrán állampolgárnak van hivatalosan bejegyzett munkaszer-
ződése Romániában, a csaknem 48 ezer ukrán gyermek közül 
pedig kevesebb mint 4000-et írattak be romániai iskolákba. 
Turza szerint ez azzal is összefüggésben áll, hogy – állítása 
szerint – Ukrajna nem ismeri el a más európai országokban 
végzett tanulmányokat. 

Románia a háború kezdete óta 106 millió eurót (naponta 353 
ezer eurót) költött a területén tartózkodó ukrán menekültek el-
szállásolására és étkeztetésére, a menekültválság kezelése 
pedig több mint félmilliárd euróba került, amiből 200 millió 
eurót a nemzetközi partnerek – elsősorban az ENSZ intézmé-
nyei – fedeztek. (MTI)

Izraeli raktárakból szállítanak Ukrajnába lőszert 
Izraeli stratégiai fegyverraktárakból szállítanak Uk-
rajnába lőszert az amerikaiak – jelentette az izraeli 
média szerdán. 

Az Egyesült Államok Izraelben őrzött tüzérségi lőszerkész-
leteket használ fel Ukrajna fegyverellátására. Noha Izrael kö-
vetkezetesen elutasítja Ukrajna kérését fegyverek szállítására, 
és mindeddig megtagadta a Vaskupola légvédelmi rendszer át-
adását Ukrajnának, az országból érkezik amerikai katonai tá-
mogatás Ukrajnába az orosz agresszióval szembeni 
védekezéshez. 

A Haarec című újság hírportálja szerint a tüzérségi lőszerek 
ellátásának folyamatossága érdekében Washington tavaly Je-
ruzsálemhez fordult, hogy izraeli stratégiai tartalékokból szál-
líthassanak Kijevnek. 

Az amerikai védelmi miniszter Beni Ganz akkori izraeli vé-
delmi miniszternek javasolta a szállításokat az izraeli raktá-
rakból, s ezt Jaír Lapid volt miniszterelnök jóváhagyta, miután 
megkapta a védelmi tisztviselők jóváhagyását, akiknek fontos 

volt a további jó kapcsolatok ápolása az Egyesült Államokkal. 
Izrael mindeközben következetesen visszautasította az izraeli 
fegyverszállítási kéréseket azon aggodalmára hivatkozva, 
hogy Moszkva felbőszítése veszélyeztetheti Izrael cselekvési 
szabadságát Szíriában, ahol Jeruzsálem, az orosz hadsereggel 
egyeztetve, rendszeresen csapásokat mér iráni érdekeltségű 
célpontokra, valamint a közvetlen fegyverátadással veszélynek 
teheti ki a jelentős oroszországi zsidó közösséget is. 

Izrael ennek ellenére több millió amerikai dollár értékben 
járult hozzá az ukrán háborús erőfeszítésekhez, legutóbb 20 
generátor Kijevbe szállítását jelentették be. Korábban felállí-
tott egy tábori kórházat, és jelentős humanitárius segélyszál-
lítmányokat biztosított. 

Az 1973-as jom kippuri háború után az Egyesült Államok 
azért hozott létre stratégiai fegyverraktárakat Izraelben, hogy 
ezekből az amerikai haderő közel-keleti hadműveleteit segít-
sék, valamint Izrael számára is biztosítsák az utánpótlást konf-
liktus esetén. (MTI) 

Január végén növényvédelmi drónpilótaképzés indul 
Magyarországon 

Január 30-án indul a növényvédelmi drónpilótakép-
zés Szarvason a Magyar Agrár- és Élettudományi 
Egyetem (MATE) és az ABZ Drone Kft. együttműkö-
désében – közölte a felsőoktatási intézmény az MTI-
vel. 

A szakképesítés megszerzésével lehetőség nyílik növény-
védelmi monitorozás és növényvédelmi kezelések drónnal tör-
ténő elvégzésére.  

A képzési tematika nemcsak a növényvédelmi, térinforma-
tikai, jogi és repüléstechnikai ismereteket tartalmazza, hanem 
kiegészül a MATE Szent István Biztonságkutató Központja 
által oktatott, a kritikus infrastruktúrák és létfontosságú rend-
szerek védelmével kapcsolatos drónos alkalmazásokkal is.  

Az elméleti képzés, a számítógépes térinformatikai munka-
állomások a MATE kedden átadott öntözésfejlesztési bemu-
tató gazdaság és képzési központjában, a szarvasi Halászati 
Kutatóintézet (HAKI) területén lesznek.  

A hiánypótló képzésre szépszámú az érdeklődő – mondta a 
beruházás átadóján Gyuricza Csaba rektor. „Növényvédelmi 

drónpilótaképzésben egyetem ilyen mélységig még nem vett 
részt piaci partnerrel közösen” – jegyezte meg. Török Gyula, 
az ABZ Drone Kft. ügyvezetője az egyetem által kiadott köz-
lemény szerint a képzéssel kapcsolatban közölte, a dél-alföldi 
régióban ez az első növényvédelmi drónpilótaképzés, amelyre 
éves szinten akár 250 hallgatót is tudnak fogadni. A cég hét 
éve foglalkozik a drónok mezőgazdasági felhasználásával, és 
több mint 500 drónpilótát képeztek ez idáig. 

Bozán Csaba projektvezető, a MATE Öntözési és Vízgaz-
dálkodási Kutatóközpontjának vezetője az MTI-nek elmondta, 
a végzett drónpilóták az általuk felvett adatokat ki is tudják 
majd értékelni, így „léphetnek egyet a precíziós gazdálkodás 
irányába”. Amihez még persze talajszintű adatokra is szükség 
van – jegyezte meg. 

Napjainkban a drónok szerepe vitathatatlan; mezőgazda-
sági, építőipari, biztonságtechnikai, valamint rend- és polgár-
védelmi felhasználásuk egyaránt kiemelt fontosságú, ezért a 
képzésen szerezhető tudás piaci értéke is rendkívüli – közölte 
az egyetem. (MTI) 
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Kedden este több mint három 
órán keresztül küzdöttek a lán-
gokkal egy szászrégeni építő-
ipari vállalatnál keletkezett tűz 
oltásánál. 

Január 17-én, kedden este 7 óra 
körül a Ierbuşului utcai, építőanyagot, 
térköveket és járdaszegélyeket gyártó 
vállalatnál tűz ütött ki, amit 22.40 óra-
kor sikerült eloltani. 

A szászrégeni és marosvásárhelyi 
hivatásosak mellett a környékbeli ön-
kéntes tűzoltók is részt vettek az oltás-
ban. 50 tűzoltó küzdött a lángokkal, 
amelyek hozzávetőleg 1000 négyzet-
méternyi területen terjedtek el, és fenn-
állt a veszély, hogy a szomszédos 
épületekre is átcsapnak. A helyszínre 
rendelt tartálykocsik mellett mentőautó 
is volt, a sármási és libánfalvi önkéntes 
tűzoltók bevetésével, valamint a Kas-
tamonu vállalat logisztikai támogatá-

sával igyekeztek megakadályozni a 
lángok terjedését. Megkeresésünkre 
Căluşeri Adriana Maria sajtószóvivő 
elmondta, hogy a tűz lehetséges okát a 
szakemberek még vizsgálják. Tény, 
hogy a termelési részlegen nagy telje-
sítményű gépek és berendezések vol-
tak, egy esetleges rövidzárlat sem 
kizárt. A tetőszerkezetben, az irodák 
nagy részében és a termelési eszközök-
ben okozott kárt a tűz, amelynek idő-
pontjában a termelés szünetelt, senki 
sem tartózkodott az egységben. 

A Maros megyei katasztrófavédelmi 
felügyelőség tájékoztatása szerint a 
tűzoltók felkutatták az esetleges rejtett 
tűzfészkeket, emberáldozat nincs. 

Január 16–17-én a Maros megyei 
Horea Katasztrófavédelmi Felügyelő-
ségen 125 vészhelyzetet regisztráltak: 
két tűzesetet, négy egyéb vészhelyze-
tet, egy közúti balesetet és 118 
SMURD orvosi küldetést jegyeztek. A 
legsúlyosabb tűzeset a szászrégeni, 
építőanyagokat gyártó vállalatnál volt. 

Január 17-én, kedden a Maros Megyei 
Rendőr-felügyelőség bűnügyi nyomozóiro-
dájának munkatársai 30 napos előzetes le-
tartóztatásba helyeztek egy férfit súlyos 
rablás elkövetésének gyanújával, és a ma-
rosvásárhelyi rendőrségi fogdába vitték. 

Január 10-én a marosvásárhelyi rendőrség bűn-
ügyi osztálya hivatalból indított eljárást, azt köve-
tően, hogy a közösségi oldalon közzétettek egy 
videófelvételt, amelyen egy nőt brutálisan bántal-
mazott egy férfi és egy nő Marosvásárhelyen, a 
Szamos utcában. 

A nyomozás során kiderült, hogy január 8-án az 
esti órákban egy férfi és egy nő erőszakos cselek-
ményeket követett el, és kirabolt az utcán egy 31 
éves nőt. 

A felvételeken látható volt, amint az áldozatot 
követő férfi váratlanul hatalmas csapást mért a 

nőre, aki a földre zuhant, ezt követően pedig a férfi 
tettestársa, egy nő elkezdte rugdosni. A felvételek 
hosszadalmas elemzését követően január 17-én, 
kedden sikerült a nyomozóknak azonosítaniuk a 
bűncselekmény elkövetésével gyanúsított maros-
vásárhelyi illetőségű személyeket, egy 23 éves fér-
fit, valamint egy 31 éves nőt, és három helyszínen 
házkutatást tartottak.  

A rendőrség sajtóosztálya tájékoztatott, hogy a 
két agresszor közül az egyiket, a 23 éves férfit ja-
nuár 17-én őrizetbe vették. Kérdésünkre, hogy 
miért nem vették őrizetbe a tettestársat is, azt vála-
szolták, hogy az ügy kivizsgálásának nyomozati 
szakasza zajlik, és súlyos rablás bűntette miatt foly-
tatnak eljárást. Feltételezhető, hogy a tettestársat is 
előállítják. A rendőrség szerint a büntetőeljárás 
során a vizsgált személyeket megilleti az ártatlan-
ság vélelme, a büntetőeljárási törvénykönyv által 
biztosított eljárási jogok és garanciák.

Fotó: Maros megyei tűzoltóság

Fotó:Nagy Tibor

Pálosy Piroska

Szer Pálosy Piroska

Azonosították a Szamos utcai rablókat 
Egyik agresszor őrizetben 

Új beruházás Marosvécsen 

Több mint ötven tűzoltó a keddi bevetésen  
Tűz egy szászrégeni 

vállalatnál 

„Minden magyar közösségre odafigyelünk, 
élhetőbbé tesszük településeinket, mert 
hisszük, hogy a szülőföldön kell és lehet 
jövőt építeni” – fogalmazott Kelemen 
Hunor miniszterelnök-helyettes.  

„Erdély három magyarlakta településén indí-
tunk új beruházást, a helyi közösségeknek építünk 
olyan létesítményeket, amelyek a közösségi 
életet, a kikapcsolódást, a sportolást és a művelő-
dést szolgálják, amelyek a közösségünket gyara-
pítják.  

A fejlesztési minisztérium biztosítja a szükséges, 
24,7 millió lejes finanszírozást” – nyilatkozta 
Cseke Attila RMDSZ-es fejlesztési miniszter. 

A csíkszentmihályi sportterem és a szentjobbi 
kultúrotthon mellett a marosvécsi tornatermet kor-
szerűen  felszerelik, és 102 személy befogadására 
alkalmas lelátót is építenek hozzá.  A sportlétesít-
ményt több sport gyakorlására szerelik és festik fel, 
a pálya mellett korszerű öltözők, zuhanyzók lesz-
nek a tanárok és diákok számára egyaránt.  

 (RMDSZ-tájékoztató) 

Elég sokáig haboztam, hogy megírjam, el-
mondjam-e. Hiszen halálhíre megrázott, ren-
geteg búcsúztatót, nekrológot, sebtiben 
összeszedett értékelést, gyorsmérleget lehe-
tett olvasni pályájáról, filozófusi, politikusi 
életéről. Mindkét oldalról. Nem minden fa-
nyalgás nélkül. 

Mégis valamennyi méltatója és tegnapi 
méltatlankodója, ellenfele meghajolt briliáns 
elméje előtt. Fogalom volt gyermek- és fel-
nőttélete folyamán. 74 évig ő az örök Gazsi. 
Ex aequo et bono. Primus inter pares. Illet-
tek személyiségéhez az efféle latin fogalmak, 
hiszen kortársaitól elrugaszkodva tudott la-
tinul és görögül. (Hallgatott néhány félévet 
a bukaresti tudományegyetemen.) Nagyszerű 
vitatkozó volt, gyakran szerepelt a képernyőn 
a médiában. Szőcs Géza egykori barátja, 
majd ellenfele – már csak közös kolozsvári-
ságuk okán is – pályaképének felrajzolása, 
hogy csak az egyik utóbbi teljesítményére 
utaljak, a maga nemében klasszikus gyász-
beszéd volt. A 21. század klasszicista szabá-
lyai szerint elmondott parentatio. 
Szabálytalanul zseniális.  

TGM művelt volt, túlművelt. Olvasott, túl-
ságosan sok könyvet olvasott, vesézett ki, 
írásai három-négy vaskos kötetet tennének 
ki. Nyilvános szereplései, beszédei, vitaira-
tai, élőszóban kifejezett véleménye számlál-
hatatlan. Úgy érzi a közember. Teljesítménye 
előtt az ellenfél – a politikai, a tudománybéli, 
a pártbeli – most, halálával nagylelkűen és 
irigykedve kalapját leveszi. Ha még hord va-
laki a magyar ugaron véleményt nyilvánító 
kalapot. 

Legtöbben erdélyi filozófusként sorolják 

be. Pedig ennél sokkal szélesebb merítésű 
volt identitása. Magyar – határok nélkül. 
Igaz, a Ceauşescu-rendszer kíméletlen kriti-
kusa, akinek 1981-ben megtiltották, hogy át-
lépje a két országot sok mindenben 
elválasztó határt. Pedig akkor még édes-
anyja, Erzsi néni a Rákóczi úton élt, a 21. sz. 
alatti földszinti lakásában. 

Én úgy gondolom, hiszen gyermekkori ba-
rátom volt, 1955 óta ismertem, hogy minden 
egy betegséggel kezdő-
dött. Akkor aktiválód-
tak azok az értelmiségi 
robbanószerek, raké-
ták, amelyek műveltsé-
gét, jellemét, szellemiségét meghatározták, 
pályára állították. Szívizomgyulladása miatt 
az orvosok egy esztendőre lefektették a 9-10 
éves fiút, s ekkor végzett író apja könyvtárá-
val. Sokszor ültünk szobájában, beszélget-
tünk, mellette a lemezjátszó korongja forgott, 
rajta legtöbbször Bach Chaconne-ja. Túl 
sznobnak hangzik? Pedig bizony isten így 
volt. Megmutatta novelláit, egyre emlékszem, 
melyet a Mátyás szülőházán még mindig lát-
ható emléktábla bronzöntőiről írt. Az utókor-
ról – nem a nagy királyról. Arra ott volt a 
szobor a főtéren. És ő olvasta először verse-
imet. Kíméletlenül leepigonozott. Hálás va-
gyok neki ma már. 

Az egyetemen egy folyosóról nyíltak tan-
termeink a központi épületben, a Farkas ut-
cában. Élénk folyosói szümpozionok folytak, 
nemegyszer idegesen kiszóltak a kari könyv-
tárból, csöndesebb vitatkozásra, hangnemre 
intettek. Több nyelvet beszélt kifogástalanul, 
színesen, magával ragadóan. Angolt és né-

metet, franciát, ezeken elő is adott külföldi 
egyetemeken. A Yale mindenkinél előfordul, 
aki róla, érte tegnap-ma tollat ragadott. A 
mérce. És persze románul. Amikor 1989-et 
követően megszűnt vele szemben a határát-
lépési tilalom, a román demokráciáról, au-
tonómiáról, kisebbségi kérdésről, az 
erdélyiekről tartott izgalmas előadásokat. 
Számos tisztelője, barátja volt Bukarestben 
és Kolozsvárott a legrafináltabb román szel-
lemi munkások között.  

Ellenzéki volt idehaza és Budapesten is. 
Alkatilag. Mikor az Utunknál dolgozott, a 

Babeş–Bolyai egyetem 
– a rossznyelvek sze-
rint, Karinthyt para- 
frazálva, nem ő járt a 
honi főtudományok in-

tézetébe, hanem az egyetem beléje – ugyanis 
nem merte benn tartani tanársegédnek, elő-
adónak, jövendő professzornak, az Utunk 
nyúlt tehát utána, és mentette meg a vidéki, 
teljességgel nem neki való életformától (vég-
zetesen elméleti ember volt – de erről még 
lesz szó). Nem írta le, nem volt hajlandó tol-
lára venni a diktátor nevét. Botrány a ko-
lozsvári pártbizottságon, elbocsátás – 
kitelepülés Magyarországra. Akkoriban mi 
hüledeztünk, ostobán azt gondoltuk, nem be-
csülte meg a helyét, állását, ami mégiscsak 
szülővárosába marasztalta. Tudom, téved-
tünk. Lázadott. Lázadó volt és kritikus. 
Ugyanezt folytatta bátran az Eövös Loránd 
TE filozófia tanszékén, ahonnan szintén el-
bocsátották. A SZETA aktivistája lett, aláírta 
a Chartát és az akkori ellenzéki tiltakozáso-
kat, a kései Kádár-rendszer kritikusa volt, 
nem ájult el a nagyobb kenyértől, az utazás 
szabadabb lehetőségétől, az ötablakos útle-
véltől, amivel Párizsba is eljuthattál. Ő a 

Yale-ig – vendégprofesszorként, meghívott-
ként. Ismerték a nagy vizeken túl, a berlini 
faltól nyugatra is, nem csupán a magyar mé-
diatérben-felhőben. 

Nem volt, nem akart emigráns lenni. Ha-
zajött rendszert váltani, pártosodott, az 
SZDSZ arca volt sokunk számára. Tünteté-
seken vett részt, kiváló mozgósító, érthető 
szónok volt. Szerencsére hordót nem adtak 
alája. Gyakorlatias volt, hiszen a politikai 
élet gyakorlatában megérezte, mikor fulladt 
ki egy mozgalom, egy párt, egy eszme. Hitt 
az elitek demokráciájában. A jelenlegi ma-
gyar állapotokat kritikusan szemlélte. És el-
idegenedése a tehetetlen ellenzéktől 
természetes folyamat eredménye volt. Azé az 
elméleti tudósé, aki a rendszerek és mozgal-
mak, az ideák rejtett természetét elemezni 
képes. És volt bátorsága, tehetsége, türelme 
következtetéseket levonni. Élete végén mar-
xistaként határozta meg magát, de, mint egy-
szer említette nekem Nádor utcai lakásán – 
ritka budapesti találkozásaink egyikén –, ez 
a marxizmus nem az, amit orrba-szájba nyo-
mattak az elmúlt rendszerben, idéztek hibá-
san és hamisan. Az ő marxizmusa a nyugati 
egyetemi tanárok, elit csoportok kivételes 
hobbija. 

Utoljára a Deák téren futottunk össze. Hi-
tetlenkedve mondta: képzelted volna, hogy 
most lesz az ötvenedik érettségi találkozóm? 
Nem tudom, ha elment. De lélekben mindig 
az Unitárius Gimnázium, a Brassai diákja 
maradt. 

Valószínűleg halála után sem nyugszik, 
máris kritikával illette a paradicsomi álla-
potokat, zavarja Péter mennypolitikai ügy-
intéző stílusa vagy Mózes doktrína- és 
vallásalapító gőgje. Hallunk még felőle. 
Nem engedi magát elfeledni. 

Gazsiról sokak után 
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A hivatalos nyilvántartásban szereplő 
12.706 gyermek közül 11.870-et rokonokra, 
bíztak a szülők, a többieket hivatásos neve-
lőszülőknél, nevelőotthonokban vagy más 
családoknál, személyeknél helyezték el a ha-
tóságok. 

Az Országos Gyermekvédelmi Hatóság ta-
valy júniusi adatai szerint további 53.743 
gyereknek egyik szülője dolgozott külföldön, 
illetve 9320 olyan gyermek szerepelt a nyil-
vántartásban, akik esetében az egyedüli csa-
ládfenntartó vállalt munkát idegenben, 
közülük 8257 gyermeket rokonok gondozá-
sában hagytak – számolt be az országos ada-
tokról tavaly decemberben az Agerpres 
hírügynökség. A szakemberek azonban azt ál-
lítják, hogy a statisztika nem reális, és a je-
lenség a valóságban jóval fajsúlyosabb, mint 
amit a hivatalos adatok mutatnak. Ennek az 
lehet az oka, hogy az érintett intézményeknek 
nincs teljes rálátásuk a jelenségre, a szülők 
egy része nem jelenti be külföldi munkavál-
lalását a polgármesteri hivatal szociális osz-
tályán, illetve az iskolában sem mindig derül 
fény arra, ha egy gyerek szülei külföldön dol-
goznak. Ezt támasztják alá a Mentsétek Meg 
a Gyermekeket szervezet 2021 decemberé-
ben közzétett adatai, miszerint több mint 
75.800 romániai gyereknek legalább az egyik 
szülője külföldön dolgozik. Az akkor közölt 
adatok szerint a legtöbb gyereket, 7216-ot 
Suceava megyében hagyott otthon legalább 
az egyik szülője, utána Botoşani (5421), Iaşi 
(4448), Bákó (3569), Neamţ (3527), Prahova 
(3515), Vaslui (3220), Galac (2879), Mára-
maros (2836) és Konstanca (2833) követke-
zett. 

Maros megyében ezer körüli  
a számuk 

Maros megyében az utóbbi években évi 
ezer körül mozog azon gyerekek száma, aki-
nek egyik vagy mindkét szülője távol van. 
2019-ben 1157 gyerek szerepelt a nyilvántar-
tásban, 2020-ban a számuk 1038-ra csökkent, 
2021-ben 869-ra, majd a tavaly ismét nőtt, 
2022. októberig 1107 kiskorút hagytak itthon 
a külföldön dolgozó szülők – tájékoztatott 

Deak Elida, a Maros Megyei Gyermekvé-
delmi Igazgatóság igazgatóhelyettese. Mint 
mondta, a legtöbb gyereket rokonokra bíztak 
a szülők távollétük idejére, 21 kiskorú a vé-
delmi rendszerbe került. Településekre le-
bontva, a megyeközpontban 170 gyerek 
szerepel a hatóságok nyilvántartásában, ezt 
követi Csatófalva 95, Bátos, valamint Gör-
gényszentimre egyenként 51 gyerekkel, majd 
Mezőzáh, Nagysármás, Segesvár és Déda kö-
vetkezik.  

Sokan nem tesznek eleget törvényes 
kötelezettségüknek 

Sok szülő a mai napig sincs tisztában 
azzal, hogy külföldi munkavállalás esetén 
nem elegendő valamelyik, általa megbízha-
tónak vélt családtagra, ismerősre bízni a 
gyermekét, hanem kötelező a szülői felügye-
leti jog ideiglenes átruházása, amennyiben 
mindkét szülő vagy az egyedüli családfenn-
tartó szülő külföldön vállal munkát. Deak 
Elida hangsúlyozta, a 2004. évi 272-es gyer-

mekvédelmi törvény értelmében a külföldre 
való távozás előtt legalább 40 nappal írásban 
be kell jelenteni a polgármesteri hivatal szo-
ciális osztályán a külföldi munkavállalási 
szándékot, és megnevezni azt a személyt, aki 
a távollét idején gyakorolhatja a szülői fel-
ügyeleti jogot. A felügyeleti jog átruházását 
a területileg illetékes bíróság mondja ki, leg-
több egyéves időtartamra. Az ideiglenes fel-
ügyeleti jogot családtagokra lehet átruházni, 
nagyszülőkre, nagybácsira, nagynénire, uno-
kaöcsre, unokahúgra, bátyra vagy nővérre. A 
megbízottnak nagykorúnak kell lennie, és 
rendelkeznie kell a gyermek neveléséhez 
szükséges erkölcsi és anyagi háttérrel. 
Ugyancsak a törvény értelmében 500-tól 
1000 lejig terjedő pénzbírsággal sújthatók 
azok a külföldön dolgozó szülők, akik hiva-
talos felügyelet nélkül hagyják gyermeküket 
– mutatott rá az igazgatóhelyettes.  

A hatóságok nem győzik hangsúlyozni, 
mennyire fontos a gyerek szempontjából az, 
hogy a szülők hivatalosan is kinevezzenek 
egy gyámot, aki távollétük alatt a gyerek 
gondját viseli, hiszen ez védettséget, bizton-
ságot nyújt a gyereknek. Például ha táborba, 
osztálykirándulásra megy, külföldre kirán-
dul, kórházba kerül, orvosi beavatkozásra van 
szüksége, iskolai problémái vannak, pszicho-
lógiai tanácsadásra van szüksége, illetve hi-
vatalos ügyek, személyi igazolvány és más 
iratok, különböző támogatások, segélyek in-
tézése esetén. 

Érdeklődésünkre, hogy mi az oka annak, 
hogy egyes gyerekek a védelmi rendszerbe 
kerülnek, Deak Elida elmondta, nem minden 
szülő értesíti a hatóságokat a távozásáról, és 
előfordul, hogy olyan személyre bízzák a 
gyereket, aki vagy anyagi gondok miatt nem 
tud gondoskodni róla, vagy erkölcsi szem-
pontból nem alkalmas erre, elhanyagolja a 
kiskorút, így családorvos, egészségügyi in-
tézmények vagy éppen a rendőrség révén jut 
a gyermekvédelmi igazgatóság tudomására 
egy-egy ilyen eset, és amennyiben az ellen-
őrzések nyomán úgy ítélik meg, hogy a kis-
korú nem megfelelő körülmények között 
nevelkedik, kiemelik abból a környezetből, 
és bekerül a védelmi rendszerbe. 

Hozzátette, egy, 2015-ben napvilágot látott 
kormányhatározat értelmében a polgármes-
teri hivatalok szociális osztályai az adott te-
lepülésen figyelemmel kell kísérjék azokat a 
gyerekeket, akiknek a szülei külföldön dol-
goznak, hogy megfelelően gondoskodnak-e 
róluk azok, megfelelőek-e a körülmények, 
ahol laknak, illetve hogy nincsenek-e visel-
kedésbeli, tanulási problémáik. A törvény azt 
is előírja, hogy a polgármesteri hivatal szoci-
ális osztálya kell értesítse az iskolapszicho-
lógust ezekről a helyzetekről, hogy az 
odafigyelhessen az illető kiskorúakra, és 
megpróbálja elejét venni az esetleges prob-
lémáknak. 

Az itthon hagyott gyerekek többsége 
10-17 év közötti 

Az igazgatóhelyettes szerint Maros me-
gyében a nyilvántartásukban szereplő gyere-
kek közül legtöbben (32 százalék) 10-13 év 
közöttiek, ezt követi a 14-17 éves korosztály, 
ami 28 százalékot tesz ki. 38 olyan két év 

alatti gyerekről tudnak, akiknek a szülei kül-
földön vállaltak munkát. 

Deak Elida megjegyezte, az esetek nagy 
részében iskoláskorú gyerekekről van szó, a 
megbízott rokonok nem mindig ugyanazon a 
településen laknak, ahol a gyerek addig élt és 
iskolába járt, így gyakori, hogy a szülők tá-
vozásakor minden megváltozik körülötte: a 
családi közeg, a lakhely, az iskola, a környe-
zet, amit megszokott, és mindez megviselheti 
a kiskorút, ezért van nagy szükség a pszicho-
lógusok segítségére. Ugyanakkor a pedagó-
gusok szerepe is kiemelt fontosságú, hiszen 
amennyiben viselkedésbeli változásokat ész-
lelnek a gyereknél, vagy romlik a tanulmányi 
átlaga, előfordul, hogy ők értesítik a gyerek-
védelmi igazgatóságot, az intézmény pedig 
felveszi a kapcsolatot az iskolapszichológus-
sal, valamint a polgármesteri hivatal szociális 
osztályával. 

Nappali központok az itthon maradt 
gyerekeknek 

A Mentsétek Meg a Gyermekeket szerve-
zet évek óta hangoztatja, hogy a szüleik nél-
kül nevelkedő gyerekek nagy száma 
szükségessé teszi egy országos szolgáltatási 
hálózat kialakítását a védelmük érdekében. A 
szervezet számos településen indított ilyen 
szolgáltatásokat, amelyek révén több ezer 
gyerek, de a szüleik, illetve a nevelésükkel 
megbízott felnőttek is segítséget kaphatnak. 

A külföldön dolgozó szülők itthon maradt 
gyerekeinek a támogatását célozzák azok a 
nappali központok, amelyeket a szervezet 
működtet négy Maros megyei iskolában is. 
Marosvásárhelyen, a meggyesfalvi negyed-
ben a Serafim Duicu tanintézetben 2015 óta 
biztosítják ezeket a szolgáltatásokat, 2021-
ben pedig újabb három központot nyitottak 
egy uniós projekt keretében: Marosszentan-
nán, a marosvásárhelyi 7-es iskolában, vala-
mint Segesváron. A négy központban 
összesen 140 gyerek részesül a szervezet 
szakemberei által biztosított szolgáltatások-
ban – tudtuk meg Cristina Panteától, a Ment-
sétek Meg a Gyerekeket Maros megyei 
fiókjának programfelelősétől. A nappali köz-
pontokban a gyerekek iskola után egyéni és 
csoportos tanácsadásban részesülnek, szabad-
idős foglalkozásokon vesznek részt, segíte-
nek nekik a házi feladatok elkészítésében, és 
meleg ebédet kapnak. 

Cristina Pantea rámutatott, azt tapasztalják, 
hogy a szülők távozása sok esetben megviseli 
a gyerekeket, főleg a kisebbek érzik úgy, 
hogy elhagyták őket, sok szülő nem is beszéli 
meg velük, hogy egy időre elmegy az ország-
ból, mi történik majd azalatt, hanem csupán 
közlik velük, hogy pár nap múlva távoznak. 
Előfordul, hogy a helyzet hatására viselke- 
dészavarok jelentkeznek a gyerekeknél, 
egyesek agresszívebbek lesznek, vagy nem 
tudnak összpontosítani az iskolában, esetleg 
csökken az iskolai teljesítményük. De min-
denik nappali központban pszichológus áll a 
gyerekek rendelkezésére, illetve az online 
adta lehetőségeket kihasználva, igyekeznek 
tartani a kapcsolatot a szülőkkel, és tanácso-
kat adni nekik, hogy miként tudnak segíteni 
a gyerekeiknek.

Menyhárt Borbála

Szerkesztette: Menyhárt Borbála

Deak Elida                                                Fotó: Nagy Tibor

 Fotó: Mentsétek Meg a Gyerekeket szervezet
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A valós számok jóval nagyobbak, mint a hivatalos adatok 
A szülők külföldön, a gyerekek itthon 

Tavaly június végén 12.706 olyan gyermeket tartottak nyilván Romániában, 
akiknek mindkét szülője külföldön dolgozott – derült ki az Országos Gyermek-
védelmi és Örökbefogadási Hatóság (ANPDCA) által közzétett adatokból. A 
valós szám azonban ennek a többszöröse lehet, ugyanis nagyon sok szülő nem 
tesz eleget a törvény által előírt kötelezettségének, és nem jelenti távozási 
szándékát a hatóságoknak, csupán szóbeli megegyezés alapján bízza rá va-
lakire a gyerekét. A Mentsétek Meg a Gyermekeket szervezet tavaly közzétett 
adatai alapján több mint 70 ezerre tehető azon kiskorúak száma, akiknek 
egyik vagy mindkét szülője külföldön dolgozik.

 Fotó: Mentsétek Meg a Gyerekeket szervezet



A Szent Ágnes Rehabilitációs Központ 
gyógypedagógusból, pszichológusból, szoci-
ális munkásból és mozgásfejlesztésben jártas 
szakemberből álló csapatának kiemelt szol-
gáltatása egy összetett felmérés olyan szülők 
számára, akik gyermekük fejlődésében rend-
ellenességet tapasztalnak, vagy nem biztosak 
abban, hogy a kicsi fejlődése megfelelő 
ütemben halad-e. A felmérésből egyszerűen 
és gyorsan kiderül, van-e egyáltalán gond, 
észlelhető-e eltérés a gyermek fejlődésében. 
Amennyiben igen, a szakemberek azonnali 
beavatkozási programot, fejlesztési terápiát 
biztosítanak a gyereknek, és egyéni vagy cso-
portos beszélgetéseket, tanácsadást a szülők 
számára. 

– A Szent Ágnes Rehabilitációs Központ-
ban első lépésben felméritek a hozzátok 
forduló gyerekeket. Milyen esetekben in-
dokolt ez a felmérés? 

– A leggyakoribb problémák, amelyekkel 
a szülők felkerestek, a megkésett beszédfej-
lődés, különféle viselkedésproblémák és né-
hány esetben a megkésett mozgásfejlődés 
voltak. A felmért gyerekek hatvan százaléká-
nál javasoltuk a fejlesztést, negyven százalé-
kuknál ez nem volt indokolt. Olyan 
helyzetekben ajánlott az összetett felmérés, 
amikor a szülő, a pedagógus, a családorvos 
úgy látja, hogy valamilyen szinten megrekedt 
a gyerek fejlődése. Egyik legszembetűnőbb 
helyzet például az, amikor egy 3 éves gyerek 
bekerül óvodába, és nem beszél, vagy az 
egyéves még nem kezdett el mászni. De akár 
az is egy szembetűnő jel lehet, ha az óvodá-
ban a gyerek nem tud kapcsolatot teremteni 
a többiekkel, nem tudja, hogyan játsszon 
velük, viselkedésproblémák lépnek fel, köny-
nyen kiborul, nem képes alkalmazkodni az 
egyes helyzetekhez. Ezek olyan jelek, ame-
lyek nem feltétlenül utalnak valamiféle fo-
gyatékosságra, de valószínűleg van valami a 
háttérben, ami kiváltja ezeket a tüneteket.  A 
Gyulafehérvári Caritas berkeiben már 2005 
óta működik a Korai Nevelő és Fejlesztő 
Központ, ahol elsősorban az egészséges gye-
rekek fejlődésének a nyomon követésére fek-
tetjük a hangsúlyt, de a foglalkozások során 
gyakran szűrünk ki fejlődési rendellenessé-
geket. Ugyanakkor több ízben fordultak hoz-
zánk olyan családok, amelyek gyermeke 
eltérő fejlődést mutat,  a mozgásfejlesztés 
terén pedig dolgoztunk fogyatékkal élő gye-
rekekkel is, de a hangsúly nem ezen volt. El-
lenben az elmúlt 3 év tapasztalata az, hogy 
egyre több család jelentkezik eltérő fejlődésre 
utaló jeleket mutató gyerekekkel, illetve 
olyanok is megkerestek, akiknek a gyereke 
már rendelkezik fogyatékossági besorolással 
is. Ez az igény szülte a nappali foglalkoztató 
központ létrejöttét, megszereztük a működé-
séhez szükséges licencet, és próbáltunk pá-
lyázati forrásokat is lehívni, hiszen csak a 
szülői hozzájárulásokból nem lehet egy ilyen 

központot fenntartani. Egy pályázat kereté-
ben a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal 
is támogatta a központ elindítását. 

– Mi állhat a különféle fejlődési rendelle-
nességek, problémák hátterében? 

– Kezdünk felfedezni egy párhuzamot a 
járványhelyzet szülte bezártság és a fejlődési 
görbék alakulása között. Nagyon furcsa je-
lenség, de a szeptember óta tartó felmérések 
során szinte mindenik hozzánk forduló család 
részéről elhangzik, hogy a bezártság miatt 
sokkal több időt töltöttek a gyerekek a digi-
tális eszközök előtt. Sajnos ennek következ-
tében beszűkülhet a játéktevékenység, illetve 
bizonyos szinten a fejlődésben is megrekedés 
léphet fel.  Ugyanakkor a járványhelyzettől 
függetlenül is sokkal nagyobb veszélyforrást 
jelent a mai gyerekekre nézve a digitális 
világ. Túlzás azt állítani, hogy ezek a ténye-
zők valamiféle fogyatékossághoz vezetnek, 
ellenben az tény, hogy például a megkésett 
beszédfejlődés hátterében részben ez is állhat. 
Ugyanakkor a szülők is tájékozottabbak, és 
egyre többen közülük, amint észrevesznek bi-
zonyos jeleket, szakemberhez fordulnak, 
hogy kiderítse, áll-e a háttérben valamiféle 
probléma vagy sem. Tudni kell, hogy minél 
korábban felismerünk egy fejlődésbeli lema-
radást, és minél előbb elkezdődik a terápiás 
folyamat, annál jobbak az esélyek a gyerek 
fejlődésére. Fontos, hogy ennek a folyamat-
nak a szülő szerves része, hiszen a minden-
napokban ő van a gyerekkel, és a fejlesztés 
alatti tevékenységeket fontos beépíteni az ott-
honi életbe. 

– Milyen életkorú és milyen típusú fejlő-
dési rendellenességekkel küszködő gyere-
keket fogadtok? 

–  0-7 éves korosztályú, megkésett vagy el-
térő fejlődésű, sajátos nevelési igényű gyere-
keket és családjukat célozzák meg a 
tevékenységeink; dolgozunk autizmus-spekt-
rumzavarral küzdő gyermekekkel, megkésett 

beszéd- vagy mozgásfejlődésű gyermekek-
kel, részképességzavarral küzdő gyerekekkel, 
valamint halmozottan sérültekkel. 

A korán megkezdett komplex segítség-
nyújtás javít a gyermek állapotán, a család 
életminőségén, hozzájárulhat a gyermek kor-
társ közösségbe való zökkenőmentesebb be-
illeszkedéséhez. A korai életszakasz érzékeny 
és fogékony időszak. Minél korábban derül 
fény az esetleges lemaradásokra, és kezdődik 
meg a korai fejlesztési, terápiás folyamat, 
annál valószínűbb, hogy megelőzhető a má-
sodlagos problémák kialakulása. 

– Miben is áll az állapotfelmérés, illetve 
mi történik a továbbiakban? 

– A felmérés több alkalmat magába foglaló 
folyamat, ezalatt próbáljuk a gyermeket 
minél jobban megismerni. Ennek érdekében 
a felmérés része a szülővel való beszélgetés, 
a gyerek kötetlen játéktevékenység közbeni  
megfigyelése és egy vagy több fejlődési te-
rületre lebontott célzott felmérés. Így a fel-
mérési folyamat 3-4 alkalomra is kiterjedhet, 
ami akár másfél hónapig is elhúzódhat. Ezt 
követően egy kiértékelő beszélgetésen meg-
fogalmazzuk a szülőknek a javaslatainkat; 
amennyiben fejlődésbeli elmaradást állapí-
tunk meg, javasoljuk a célzott fejlesztést – ez 
gyógypedagógiai, pszichológiai és szenzo-
motoros területet foglalhat magában. A fej-
lesztő tevékenységekre gyerek-szülő 
párosban kerül sor, ugyanakkor a szakember 
tanácsokkal is segíti a szülőket abban, hogy 
mit építsenek be az otthoni életbe. A tapasz-
talat az, hogy sok esetben a gyereknek több 
területen van szüksége fejlesztésre, jelenleg 
is több gyerek esetében komplex fejlesztő 
csomagot biztosítunk – dinamikus szenzoros 
integrációs terápiát (DSZIT) tartunk, gyógy-
pedagógiai fejlesztést, a szülőknek segítő be-
szélgetést, a családnak szociális munkás által 
nyújtott támogatást. Ugyanakkor vannak 
helyzetek, amikor a felmérés során azt a kö-
vetkeztetést vonjuk le, hogy nem indokolt a 
fejlesztés, mivel a gyerek fejlődése a korának 
megfelelő stádiumban van, gyakran mindösz-
sze segítő beszélgetéseket ajánlunk a szülők-
nek. 

– Mekkora igény mutatkozik a Szent 
Ágnes Központ szolgáltatásai iránt, hány 
gyerekkel dolgoztok? 

– Ez a szám állandóan változik, az utóbbi 
fél évben negyven gyereket mértünk fel, je-
lenleg is többen vannak a felmérés különböző 
szakaszaiban. Több gyereket pedagógus irá-
nyított hozzánk, de van olyan is, akit család-
orvos vagy szakorvos, gyermekpszichiáter, 
pszichológus. A mozgásbeli elakadás inkább 
az 1 év alatti korosztályt jellemzi, a többiek, 
akikkel dolgozunk, zömében másfél év és 4 
év közöttiek. Jelenleg a Szent Ágnes Rehabi-
litációs Központban dolgozó szakemberek: 
gyógypedagógusok, pszichológus, szociális 
munkás. A pszichológus kolléganőm a moz-
gáskompetencia területén szakosodott, vala-
mint DSZIT-terapeuta is. A szociális munkás 
feladata is kiemelt fontosságú, hiszen összes-
ségében kell látnunk a család helyzetét, ő az, 
aki kimegy terepre a családhoz, illetve segíti 
a fogyatékossági besorolást igazoló iratok be-
szerzési folyamatát, amikor szükséges. 

– A halmozott fogyatékkal élő gyerekek 
esetében az időben elkezdett, megfelelő 
fejlesztés hozhat-e javulást az állapotuk-
ban? 

– Ez azon múlik, hogy mi az a mérce, amit 
elvárunk tőle. A fejlődési görbe egyértelműen 
nem lesz olyan felfelé ívelő, mint egy más tí-
pusú fejlődési rendellenességgel küszködő 
gyereknél, ellenben, ha azt szeretnénk elérni 
például, hogy ránk figyeljen, hogy elfordítsa 
a fejét, hogy meg tudja támasztani magát, 
hogy meg tudja fogni a kanalat, akkor igen. 
Mindazt, ami egy normál fejlődésű gyereknél 
automatikusan kialakul, egy halmozottan sé-
rült gyereknél le kell bontani egészen 
aprócska lépésekre. 

– A felmérés, illetve a fejlesztő tevékeny-
ségek mellett a központ munkatársai idő-
szakos programokat is szerveznek. 
Kiemelnél néhányat? 

– A koraszülöttek és fogyatékkal élők vi-
lágnapjához kötötten például családi napokra 
került sor az elmúlt fél évben, amelyek jó le-
hetőséget biztosítottak az ismerkedésre, egy-
más támogatására. Szintén a világnapok 
apropóján érzékenyítő programsorozatokat is 
szerveztünk, amelyek segítették a résztvevő-
ket, hogy együttérzőbbé, segítségnyújtásra 
fogékonyabbá váljanak a koraszülöttek, fo-
gyatékkal élők és családjuk iránt. Műhely-
munka-sorozatra is sor került a tanulási zavar, 
autizmus, megkésett beszédfejlődés, koraszü-
löttség és szakemberek közötti együttműkö-
dés témakörében, amely érintett családokat, 
pedagógusokat és szakembereket célzott 
meg. Szintén érintett családok és pedagógu-
sok számára alap- és haladó szintű mozgás-
kompetencia-fejlesztési, azaz kinesztetikai 
képzéseket is szerveztünk. 

A Gyulafehérvári Caritas Szent Ágnes 
Központját azok a szülők kereshetik fel ösz-
szetett felmérés végett, akik 0–7 éves gyere-
ket nevelnek, és gyermeküknél az alábbi 
jelek egyikét vagy akár többet is tapasztal-
nak: 

– mozgása megkésett, koordinálatlan, túl-
ságosan lassú vagy suta (pl. kúszás, mászás, 
forgás, felülés, járás esetén); 

– közel 3 éves, és még nem beszél; 
– nem tudja kifejezni szükségleteit, igé-

nyeit, érzeteit (pl. éhes, szomjas, fázik, fáj-
dalma van, zavarja valami), és nem tud 
segítséget kérni; 

– érzékeny a hangokra, zajokra, ízekre, 
szagokra, színekre, fényre (pl. a csillogó-vil-
logó, nagyon fényes tárgyak vonzzák vagy 
éppen kiborítják); 

– figyelme szétszórt; 
– nem figyel, ha nevén szólítják; 
– nem érti meg az utasításokat és amit 

mondanak neki: a szülőnek olyan érzése 
lehet, „mintha a falakkal beszélne”; 

– nem érti a szabályokat; 
– agresszív megnyilvánulásai vannak: 

hisztériás vagy dühroham vesz erőt rajta, erő-
szakossá, agresszívvé válik többnyire olyan 
esetekben, amikor valamilyen oknál fogva 
nem tudja kifejezni szükségleteit, igényeit – 
viselkedése kihívást jelent a környezetének; 

– gyakran túlpörög: ez jellemző lehet moz-
gására, viselkedésére egyaránt; 

– társaival nem játszik, vagy ha igen, akkor 
lehetnek agresszív megnyilvánulásai (pl. el-
veszi a gyerekek játékát); 

– válogatós: nem fogad el olyan ételeket, 
amelyeket korábban szeretett, csak pépeset 
vagy csak darabosat eszik, nem kóstol meg 
új ízeket; 

– koraszülött.

Menyhárt Borbála

Új szolgáltatások a Gyulafehérvári Caritas Szent Ágnes Központjában 
Eltérő fejlődésű, valamint fogyatékkal élő gyerekekkel dolgoznak 

Összetett felméréssel, fejlesztő terápiával és kisgyermekes családokat segítő 
programokkal kezdte meg tevékenységeit szeptemberben a Gyulafehérvári 
Caritas újonnan létrejött Szent Ágnes Rehabilitációs Központja, amelynek a 
célja, hogy támogatást nyújtson olyan szülők számára, akik 0–7 év közötti 
koraszülött, fejlődésében megkésett, eltérő fejlődésű vagy fogyatékkal élő 
gyermeket nevelnek. A központban zajló tevékenységekről, a leggyakoribb 
problémákról, amelyekkel a szakemberekhez fordulnak, Mezei Borbálával, a 
központ vezetőjével beszélgettünk. 
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Mezei Borbála



Finom farsangi fánk 

Szükséges hozzá: 1 kg finomliszt, 5 tojássárgája, 0,5 l tej 
(melegen), 3 dkg élesztő, 10 dkg vaj (olvasztva), 10 dkg por-
cukor, 1 citrom reszelt héja, kevés só, olaj a sütéshez, egy 
üveg sárgabaracklekvár, porcukor a tetejére.  

Másfél deciliter langyos, cukros tejben futtassuk fel az 
élesztőt. Egy tálban az 5 tojássárgát a 10 dkg porcukorral, a 
reszelt citromhéjjal jól kikeverjük. Fokozatosan hozzáada-
goljuk az átszitált finomlisztet és a csipet sót, a felolvasztott 
vajat és a meleg tejet. Az egészet jól összekeverjük, az igazi 
az, ha fakanállal dolgozzuk össze. Addig kell dolgozni vele, 
amíg a tészta hólyagos nem lesz, és elválik a táltól. Ekkor 
lisztezzük be egy kicsit, és tiszta konyharuhával letakarva, 
meleg helyen körülbelül 1 órát kelesszük, amíg duplájára 
nem dagad a tészta. Kiborítjuk egy lisztezett deszkára, és kö-
rülbelül 1,5 cm vastagra kinyújtjuk. Ezután fánkszaggatóval 
szaggassuk ki a fánkokat, majd lisztezett konyharuhára te-
gyük át, és hagyjuk kelni még kb. fél órát. Az ujjunkkal egy 
kicsit nyomjuk be a fánkok közepét. Forró olajba a fánkokat 
belehelyezzük, fedővel letakarjuk, majd ha megfordítottuk, 
fedő nélkül sütjük tovább. Eperhabbal vagy porcukorral meg-
hintve, rácsorgatott baracklekvárral, még forrón tálaljuk. Az 
eperhabhoz a megmaradt tojásfehérjéket pici sóval, 15 dkg 
porcukorral kemény habbá verjük, majd amikor a hab össze-
állt, egy nagy üveg lekvárt keverünk hozzá. 

Tejbegríztorta birsalmasajttal 
8 dl tejből, 2 dl vízből, csipetnyi sóval, 3 tasak vaníliával, 

10 dkg porcukorral, óvatosan adagolva a búzadarát, vastag 

tejbegrízt főzünk. Még forrón hozzákeverünk 2 evőkanál kó-
kuszreszeléket, 1 egész tojást és diónyi vajat. Egy keskeny 
tepsit vízbe mártunk. A vizes formába öntjük a tejbegrízt, és 
jól kihűtjük. Kiborítjuk, felszeleteljük, és birssajtszelettel tá-
laljuk. 

Narancsos karamellkrém 

60 dkg cukrot felolvasztunk, óvatosan, hogy ne égjen oda. 
Miután a tűzről levesszük, kb. 5 percet állni hagyjuk. 5 dl 
szobahőmérsékletű zsíros, cukrozatlan tejszínt (32%) óvato-
san hozzáadunk, majd 1 nagy narancs lereszelt héjával foly-
tonosan kevergetjük kis lángon, amíg a cukor teljesen 
elolvad. Ekkor hozzáadunk 45 dkg hideg, felkockázott vajat, 
és kb. 25 percig folytonosan kavargatva összefőzzük a masz-
szát. Legvégül 1 evőkanál sót keverünk hozzá, és üvegekbe 
töltjük. Akár önmagában, forró tejben, kávéban, sütikhez, tor-
tákhoz, palacsintákhoz, fánkhoz használható. 

Különleges mákos pite 

18 dkg vajból, csipetnyi sóból, 20 dkg lisztből, 1 tojásból 
tésztát gyúrunk (cukrot nem adunk hozzá). A piteformát ki-
vajazzuk. Kinyújtjuk a tésztát, belehelyezzük, megszurkál-
juk, és 2 evőkanál darált keksszel megszórjuk. 20 dkg darált 
mákot, 1 üveg meggydzsemet (jó darabosan főzöm mindig), 
1 citrom reszelt héját, 3 dl cukrozott sűrített tejet, 2 tasak va-
níliát mixerrel krémesítünk, formába töltjük, és 180 fokon 40 
perc alatt készre sütjük. (A tetejét aszalt vörös áfonyával dí-
szítem.) 

Jó étvágyat kívánok! 

 Fotó:  Horaţiu Suciu Facebook-oldala

Rózsa Enikő 
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Enikő receptjei 

Elvégezték az idei év első szívátültetését 
Marosvásárhelyen 

Elvégezték kedden az idei év első szívát-
ültetését a marosvásárhelyi szív-érrend-
szeri és transzplantációs intézetnél 
(IUBCVT). Országos viszonylatban is ez 
volt idén az első ilyen beavatkozás. 

A IUBCVT szív- és érsebészeti osztályát vezető 
Horaţiu Suciu orvos elmondta, egy Krassó-Szö-
rény megyei, 54 éves férfi kapott új szívet. A páci-
ens súlyos szívelégtelenségben szenvedett, 
hozzávetőlegesen két éve volt várólistán. 

A beültetett új szerv a bukaresti egyetemi sür-
gősségi kórházból érkezett, a rohammentő szolgá-
lat helikopterével szállították Marosvásárhelyre. A 

szívtranszplantáció mintegy négy órán át tartott, és 
sikerrel végződött – mondta a beavatkozást vezető 
Horaţiu Suciu. 

A szakember hozzátette, az volt idén az első  
szívátültetés Marosvásárhelyen, de bíznak benne, 
hogy sokat el tudnak még végezni, mert hosszú a 
várólista, a marosvásárhelyi és a bukaresti köz-
pontban is sokan várnak az életmentő új szervre. 
Technikai szempontból a IUBCVT-nél már „rutin-
nak” számít a beavatkozás, tavaly mégis csak 
három szívátültetést tudtak végezni, elsősorban a 
donorok csekély száma miatt – magyarázta. 
(Agerpres) 

Tavaly 369 szervátültetést 
végeztek Magyarországon 

Tavaly 369 szervátültetést vé-
geztek Magyarországon a négy 
egyetemi városban működő hét 
szervtranszplantációs központ-
ban; 313 esetben elhunyt do-
norból és 56 esetben élő 
donorból eltávolított szervvel – 
derül ki az Országos Vérellátó 
Szolgálat (OVSZ) Transzplantá-
ciós Igazgatósága MTI-hez el-
juttatott közleményéből. 

A transzplantációs várólistán tavaly 
1764 beteg fordult meg, 451 új beteg 
került fel várólistára, az év végén 
pedig 1255 beteg várakozott élet-
mentő szervátültetésre. A transzplan-
tált betegek várakozási ideje a 
májátültetés esetében volt a legrövi-
debb, 0,75 év. Tüdő- és szívátültetésre 
átlagosan 0,96 és 1,61 évig várakoz-
tak. A kombinált vese- és hasnyálmi-
rigy-átültetés esetében 2,64 év, 
valamint a vesetranszplantációnál 3,82 
év volt az átlagos várakozási idő – 
írták. 

Az összegzés szerint a 369 szervát-
ültetésből 246 veseátültetés volt, ebből 
a műtétből a legtöbbet a Semmelweis 
Egyetem Sebészeti, Transzplantációs 
és Gasztroenterológiai Klinikáján vé-
geztek; 94 esetben elhunyt, 40 esetben 
élő donorból származó vesével. 

A Debreceni Egyetem Klinikai 
Központ Sebészeti Intézetének 
Transzplantációs Tanszékén 29 el-
hunyt donoros, öt élő donoros vese-
műtét volt. A Pécsi Tudományegyetem 
Sebészeti Klinika Transzplantációs 
Osztályán 43, a Szegedi Tudomány-
egyetem Sebészeti Klinika Transz- 
plantációs Osztályán 35 vesetransz- 
plantációt végeztek tavaly. 

Szívátültetést 40 alkalommal hajtot-
tak végre tavaly a két hazai szívt-
ranszplantációs központban: 33 
műtétet a Semmelweis Egyetem Vá-
rosmajor Szív- és Érgyógyászati Kli-
nikáján, hetet pedig a Gottsegen 
György Országos Kardiovaszkuláris 
Intézetben végeztek. 

Az Országos Onkológiai Intézet bá-
zisán működő Semmelweis Egyetem 
Mellkas-sebészeti Klinikán 12 tüdőát-
ültetést végeztek tavaly, míg két-két 
esetben történt kombinált vese- és has-
nyálmirigy-átültetés a Semmelweis 
Egyetemen és a Pécsi Tudományegye-
temen. 

Májtranszplantációra 67 esetben ke-
rült sor tavaly. 

A tájékoztatás szerint az OVSZ ta-
valy 192 donorjelentést fogadott 49 
kórházból, végül 122 donáció valósult 
meg elhunyt szervdonorból 42 kórház-
ban. Agyhalottból 373 szerv, élő do-
norból pedig 56 szervet távolítottak el 
transzplantációs céllal. 

Közölték: tavaly az Eurotransplant 
együttműködésben 69 külföldi donor-
szerv beültetése történt meg Magyar-
országon, ezek közül 43 vese, 17 máj 
és 9 szív volt. A hazai szervátültetések 
22 százaléka külföldi szervvel történt 
– tették hozzá. 

Kiemelték: Magyarországon 2022-
ben ismét elkezdett emelkedni a szerv-
donációs és ennek következtében a 
szervtranszplantációs aktivitás is, ami 
a koronavírus-járvány miatt korláto-
zott volt világszerte. 

Az első magyarországi szervátülte-
tés 60. jubileumi évében rekordszámú, 
56 élő donoros veseátültetés történt 
Magyarországon. (MTI) 



(Folytatás január 5-i lapszámunkból) 
Claryssa nővér mélyen hallgatott, és várta 

a történet folytatását. Heloysa tekintete a 
messzi múltat fürkészte, így egy ideig mintha 
az emlékeit olvasta volna, némán merengett. 

– Tudja, Claryssa, váratlanul érkeztünk – 
törte meg a csendet az apátnő. – Öröm és cso-
dálkozás vett körül. Abélard a feleségeként 
mutatott be a szüleinek! Ilyen különös volt a 
lánykérés – nevette el magát Heloysa. 

Az ismerkedés és a hosszú beszélgetések 
csupán néhány napig tartottak. Egy este Abé-
lard megfogta kedvese kezét, és szülei elé 
állt. 

– Atyám és anyám! Vissza kell mennem 
Párizsba, de őt a gondjaitokra bízom – és ma-
gához ölelte Heloysát. – Veszélyes útra lépek, 
de végig kell járnom, nem tehetek másképp. 
Távollétemben ő legyen a gyermeketek. Sze-
ressétek úgy, mint engem. Viseljétek gondját, 
mint kisgyerekként nekem. És ha velem 
bármi történne, ő legyen helyettem a gyer-
meketek. 

És másnap Abélard könnyes búcsú után 
visszatért Párizsba. Minő hírek fogadták! Az 
egész város arról beszélt, hogy eltűnt a nagy 
filozófus, de nyoma veszett a kanonok féltve 
nevelt unokahúgának is. Az összefüggést 
mindenki látta, és leginkább Fulberttel kap-
csolatban nevettek nagyokat. Csodamód a 
szerelmeseket jobban megérti a világ, mint a 
dühöngőket… Azt is beszélték, hogy a lány 
eltűnése óta a kanonok nem mer emberek 
közé menni, de naphosszat sír és jajgat. 

Abélard első útja Fulberthez vezetett. 
Tudta, hamarabb kell megérkeznie, mint a 
visszatérésének híre, így meglepheti az öre-
get. 

– Üdvözlöm önt! – állt a kanonok elé Abé-
lard. – Ha életet akar menteni, akkor ne lár-
mázzon, maradjon veszteg, és hallgasson 
végig! A mi szeretett Heloysánk messze 
innen, atyám házában tartózkodik. Jobbnak 
tartottam kiszabadítani őt ebből a pokolból, 
amelyet ön épített köréje. Atyám házában 
mindaddig biztonságban van, amíg engem 
bántódás nem ér. De tudja meg, Fulbert, hogy 
atyám és testvérem keresztes lovagok, akik 
az ön és az önhöz hasonló gondolkodásúak 
miatt mesterei a fegyverforgatásnak és a gyil-
kolásnak. Önök szervezik a keresztes hábo-
rúkat, én a békét hirdetem, de maguknak 
háború kell. Ha engem itt baj érne, akkor He-
loysa is azon fegyverek közé kerül, melyeket 
épp Krisztus szolgái adtak a keresztesek ke-
zébe. Remélem, ért a szavakból, Fulbert! To-
vábbá tisztázni szeretném, ön engem 
ostobának és szamárnak nevezett, mert fizet-
tem az itt lakásért. Ehelyett ön volt naiv és 
kapzsi, uram. Az arany csillogása elvakította 
az elméjét. Én aranyat és tudást adtam, de 
Heloysa szerelmét kaptam cserébe. Azt is 
tudnia kell, hogy Heloysa nemsokára édes-
anya lesz. Ha ön el szeretné kerülni a szé-
gyent, akkor beleegyezik, hogy ő 
házastársam legyen. A házasságot viszont ti-
tokban kell tartania! 

Fulbert tehetetlen volt Abélard előtt, ő is és 
a rokonsága is beleegyezett a házasságba. 
Mikor eljött az ideje, Heloysa világra hozta 
gyermekét, akit Astralabiusnak nevezett el. 
Ahogy a gyerek annyira nőtt, hogy nélkülöz-
hette édesanyját, Abélard jegyesét visszavitte 
Párizsba. A kisfiút a tudós nővére gondjaira 
bízták. 

Heloysa folyton a házasság ellen érvelt. 
Megemlítette, hogy a házasok között akarat-
lanul feszültségek keletkezhetnek, és az csak 
ártana annak a magasztos szerelemnek, mely-

ben éltek. Továbbá megemlítette, hogy egy 
filozófus tudósnak nagy hátrányt jelentene a 
munkájában a körülötte zajongó család, a 
gyerekek sírása, az azokkal való törődés. Há-
zasságon kívül még őszinték az érzések, de 
házasként már kényszerből kellene egymás 
mellett maradniuk a feleknek, és ez szintén 
az eddig tapasztalt odaadó szerelem rovására 
lenne. És még sokáig érvelt Heloysa, de Abé-
lard hajthatatlan maradt, mert csakis a házas-
ságkötéssel tudta féken tartani Fulbert 
kanonokot. 

Titokban visszaérve Párizsba egy hajnali 
időpontban, csupán néhány megbízható barát 
jelenlétében megköttetett a házasság. Ezután 
külön-külön távoztak a felek, és csak nagy 
ritkán és leplezve találkoztak, nehogy nyil-
vánvalóvá váljon a titok. Talán ez volt az 
egyik legkülönösebb házasság a világon. 

Fulbert azonban nem nyughatott, hogy 
szeretett unokahúgát most már a házassági 
kötelék is máshoz kötötte. Gonosz tervet 
szőtt Abélard ellen; hogy kellemetlenséget 
okozzon neki, kifecsegte a titkos házasságot. 
Heloysa hazugnak és szószegőnek nevezte 
ezért őt, mire a kanonok durván bántalmazta 
a nőt, akit egykor rajongásig szeretett. 

A bosszúvágy tovább hatalmasodott Ful-
bert és rokonsága körében. Nem elégedtek 
meg azzal, hogy ártottak a tudós hírnevének, 
még nagyobb gonoszságra vetemedtek. Két 
gyilkost béreltek fel, majd Abélard szolgáját 
is megvesztegették, hogy egy éjjel rászaba-
dítsa a két gazembert a gyanútlan tanítóra. Az 
életét kímélték ugyan, de mint egy malacot, 
megcsonkították, hogy többé ne nevezhesse 
magát férfinak. Arról is gondoskodtak, hogy 
reggelre már tudja az egész város, hogy Abé-
lard ezután már semmit sem ér a házasságá-
val, mert úgysem élvezheti a társas élet 
gyönyöreit… És kárörömmel élvezték He-

loysa könnyeit és a szerencsétlenné tett tudós 
szégyenét. Azt gondolta Fulbert, hogy így 
talán mégis megtarthatja maga mellett Heloy-
sát. 

Abélard még elért annyit, hogy a három 
gonosztevő közül kettőt elfogtak. A bérgyil-
kost tettéért megvakították, az áruló szolga 
meg urának sorsában osztozott, őt is meg-
fosztották férfiasságától. És hogy Fulbert se 
maradjon ki a meglepetésből – a biztonság 
kedvéért –, előbb Heloysa, majd Abélard is 
fogadalmat tett, és kolostorba vonult. Így  
végérvényesen az utolsó reménye is elillant 
Fulbertnek, hogy a gyönyörű nő a közelében 
maradhasson. 

Hogy mennyi könny áztatta Heloysa és 
Abélard szemét ebben az időszakban, csak a 
Jóisten tudja. Azonban mindketten – hitüknek 
köszönhetően – megértették, hogy bár szám-
talan könnyet hullattak, mégis ez az út veze-
tett a szellemi-lelki-hitbeli tökéletesség 
irányába. 

 Abélard attól fogva csak a tudománynak 
élt. Ellenfelei legnagyobb bosszúságára olyan 
hévvel és tehetséggel dolgozott, hogy min-
denkit elhomályosított maga körül. A tiszta 
erkölcs élharcosává vált, és bizony kemény 
szavakkal illetett környezetében mindenkit, 
aki a Szentírás tiszta erkölcse ellen vétett. Ta-
nítványok serege tódult hozzá, hogy hallgas-
sák előadásait. Ha ezelőtt pénzért tanított, 
most mindenkinek ingyen lehetővé tette a ta-
nulást. E tettével ellehetetlenítette ellenfeleit. 

– Látja, Claryssa, mennyire igazságos az 
Isten! A hitetlen ember csak a szenvedést és 
a könnyeket látná mindebben, de akinek már 
mustármagnyi hite van, az rádöbben, hogy az 
Úr a szenvedést és a gyalázatot is a javunkra 
fordítja. 

Áldassék az Úr neve, aki letöröl minden 
könnyet!

Szilágyi Mihály 
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Január 12-i rejtvényünk megfejtése: Leginkább a természetet, bizonyos fokig a gyakorlatot kell követned. 

Egy ógörög filozófus nevét  
és egyik intelmét idézzük  

a rejtvény fősoraiban.
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Mise a rózsáért – Lacrimosa (könnyezve) 



Ötvös Koppány-Bulcsúval, a 
Maros Megyei Múzeum igazgatójá-
val arról beszélgettünk, hogy mi-
ként sikerült átvészelni ezt a 
válságos időszakot, illetve milyen 
jelentősebb események szervezé-
sére készülnek, és számba vettük a 
különböző, folyamatban levő pro-
jektek, programok kivitelezését is.  

– A kiállítások látogatottságá-
nak tükrében milyen évet zárt a 
Maros Megyei Múzeum?  

– 2022-ben (az előző évhez vi-
szonyítva) sikeresebb esztendőt zár-
tunk. Visszatornáztuk magunkat a 
Covid–19 világjárvány előtti idő-
szakra, remélem, hogy a jelenlegi 
gazdasági válság ellenére az idén is 
tudjuk tartani ezt a szintet, sőt 
igyekszünk olyan kiállításokat, ren-
dezvényeket és múzeumpedagógiai 
tevékenységeket szervezni, ame-
lyekkel még több látogatót von-
zunk. A kiállításokat illetően tavaly 
jó évet zártunk, hiszen annak elle-
nére, hogy a természettudományi 
osztály be van zárva, tíz kiállításunk 
volt. Ezek közül kiemelném a buda-
pesti Magyar Kereskedelmi és Ven-
déglátóipari Múzeummal közösen 
létrehozott, a Kárpát-medencei sör-
gyártásról és fogyasztásról szóló ki-
állításunkat, amelyet a 
marosvásárhelyi Vészi Tibor és W. 
Szabó Péter magángyűjteményével 
is kiegészítettünk, így a Bürger-féle 
sörgyárról is tudtunk információk-
kal szolgálni. Ez egy új koncepció, 
amelynek az a célja, hogy a partner-
kapcsolatok által elhozott kiállításo-
kat olyan tárgyakkal, infor- 
mációkkal egészísük ki, amelyek 
valamilyen helyi történethez, múlt-
hoz kötődnek. Nagy érdeklődés 
övezte a pálosokról szóló, szakma-
ilag színvonalas kiállítást, amely a 
Magyar Nemzeti Múzeum vándor-
kiállítása volt, és Budapest után 
hozták el hozzánk, majd innen Szé-
kelyudvarhelyre költözik. Kiemel-
ném a Maros megyeiek az első 
világháború lövészárkaiban című – 
a néprajzi részlegen levő – kiállítá-
sunkat, amely elnyerte a Pulszky 
Társaság – Magyar Múzeumi Egye-
sület által 2010-ben alapított, évente 
adományozott Év Kiállítása díj el-
ismerő oklevelét. Mint ismeretes, 
kategóriájában a negyedik helyre 
került. Ez az elismerés felér egy, a 
filmszakmából ismert Oscar-díjra 
jelöléssel, és erre büszke vagyok 
munkatársaim nevében is. Kiemel-
ném a Kultúrpalota kiállítótermei-
ben tavaly megrendezett két 
jelentős képzőművészeti kiállítást 
is, az Erdély Művészeti Központtal 
közösen szervezett tárlatot, ame-
lyen az alkotók Marosvásárhelyhez 
és Kolozsvárhoz való kötődését 
hoztuk előtérbe (1920 és 1990 kö-
zött), illetve a Pittner Olivér-tárla-
tot, amelyen nagyon sok 
magángyűjteményből származó, a 
nagyközönség előtt első alkalom-
mal látható festményt állítottunk ki. 
És itt feltétlenül meg kell említe-
nem Szűcs György és dr. Salat 

Csaba nevét, Salat doktor valóságos 
társkurátora volt a kiállításnak, kol-
légáimmal együtt.  

– A kiállítások sorozatánál ma-
radva, a múzeum már meghir-
detett néhány tervezett tárlatot. 
Mi várható még az idén? 

– Január 17-én megnyílt a Buda-
pesti Néprajzi Múzeum gyűjtemé-
nyéből származó Síppal, dobbal, 
didzseriduval… című kiállítást a 
Történeti és Régészeti Osztály 
székhelyén (várban). A kiállítás 
anyaga a székelyudvarhelyi Haáz 
Rezső Múzeumból érkezik Maros-
vásárhelyre. Májusban lesz Bara-
bási Albert László Bostonban élő 
hálózatkutató kiállítása, amelyet 
Csíkszeredából hozunk Marosvá-
sárhelyre, és ígéretet kaptunk arra 
is, hogy a kutató jelen lesz a meg-
nyitón, és tárlatvezetést is vállal. A 
Kultúrpalotában pedig a Pittner Oli-
vér-kiállítás után Theodor Pallady 
ismert román festőművész munkái-
ból nyílik tárlat, illetve tárgyaltunk 
arról, hogy ősszel Mircea Cantor, 
Párizsban élő romániai származású 
kortárs képzőművész alkotásait ki-
állíthatnánk. A művész felesége ma-
rosvásárhelyi, így ajánlotta fel a 
család, hogy társunk lesz a művész-
hez kötődő rendezvény szervezésé-
ben.  

Nemrég egy gyűjtést is meghir-
dettünk, amelynek célja az, hogy a 
Kultúrpalotában meglévő Bernády-
kiállítást felújítsuk. Van egy sikeres 
pályázatunk, amelyből finanszíroz-
hatjuk a kiállítás újragondolását. 
Nemcsak a városépítőt, hanem az 
embert, a családfőt, a politikust is 
szeretnénk ezáltal előtérbe helyezni. 
Továbbra is várjuk a volt polgár-
mesterhez kötődő tárgyak, emlékek 
felajánlását.  

Az idén tavasszal a várbeli rész-
legünkön megnyitjuk a 17. századi 
várostörténeti állandó kiállításun-
kat. Továbbá azt is tervezzük, hogy 
ugyanitt a múzeumunk gyűjtemé-
nyében levő fegyverekből is létre-
hozunk egy tárlatot, aminek 
kapcsán az évszázadok során a me-
gyénkben lezajlott csatákra is kité-
rünk. Év végére pedig egy izgalmas 
saját kiállítás lesz: a jeddi terelőút 
leletmentési feltárásakor előkerült 
torzított koponyás hun, illetve  
gepida sírokban talált leleteket mu-
tatjuk be. A kiállítás kurátora mun-
katársunk, Bereczki Sándor 
kutatásvezető lesz, aki egy magyar-
országi pályázaton nyert támogatás-
sal állítja össze a tárlatot. Emellett 
hozzáfogunk egy állandó megyei 
régészeti és történeti kiállítás kon-
cepciójának a kidolgozásához, ami 
a várban levő épületünk felső szint-
jén lesz, a díszterem kivételével, 
amelyet konferenciák szervezésére 
szánunk. Itt a látogatók szemelvé-
nyeket láthatnak majd a megye ré-
gészeti emlékeiből és egyes 
történeti eseményeiről. 

– Amint többször említettük la-
punkban is, több EU-s pályázat 
által támogatott beruházási 
program is folyamatban van, 

gondolok itt elsősorban a ter-
mészetrajzi részleg épületére és 
a Kultúrpalota felújítására.  

– A Maros Megyei Tanácsnak 
négy olyan, az EU által támogatott 
projektje van, amelyek haszonélve-
zője a múzeum. Ezek közül kettő-
nek – a természetrajzi részleg 
épülete és a Kultúrpalota – felújítá-
sát az idén december 31-ig be kell 
fejezni. A természetrajzi részleg 
esetében az épület felújítása, az ud-
varon levő új épület és a kaktuszház 
megépítése lezárult. Folyamatban 
van az állandó kiállítás kivitelezése. 
Elkészült az arculati terv, amelyet 
nemsokára elfogadunk, ezután 
megkezdődik a kivitelezése, a búto-
rok, tárlók megvásárlása, a kiállított 
tárgyakat kísérő szövegek, háttérké-
pek elkészítése stb. A pályázatból 
még volt lehetőségünk kiállítási tár-
gyakat és különböző felszereléseket 
is vásárolni. A Kultúrpalota hely-
zete egy kicsit bonyolultabb. Végre 
– több sikertelen közbeszerzési ki-
írás után – sikerült megbízható ki-
vitelezőt találni. A munkálatok jól 
haladnak. A megyei tanács, illetve a 
múzeum részéről megbízott építés-
vezető rendszeresen követi a mun-
kafázisokat. A főhomlokzat kő- és 
mozaikelemeinek restaurálása 
80%-ban elkészült. Hozzáfogtak az 
ablakok és a fémelemek felújításá-
hoz. Tudni kell, hogy a fakeretes 
ablakokról és nem a vitráliákról van 
szó. Azt is tudni kell, hogy az épület 
nagyrészt pirogránitból készült, ami 
külön kihívást jelent a munkások-
nak. A tetőzet csupán 25%-a cserép, 
a többi bádog, aminek a cseréje 
újabb gondot okozhat. Szerencsére 
az eredeti Zsolnai-cserép nagy része 
jó állapotban van, a megrongálódot-
takat viszont kicseréljük, informá-
cióim szerint az újakat hamarosan 
leszállítják a Zsolnai cserépgyárból. 
Reméljük, hogy a szakemberek szá-
raz időszakban hozzáfoghatnak a 
tető teljes feljavításához, aztán át-
térhetnek a főtéri homlokzat javítá-
sára is. A legnagyobb gond azonban 
az épületgépészet felújítása, hiszen 
közel 110 éves vezetékeket kellene 
kicserélni. A vízhálózat olyan ere-
deti vascsövekből áll, amelyeknek 
a mérete nem azonos a napjainkban 
használtakkal, ezért évente külön 
rendelésre készítik el a cserére 
szükséges mennyiséget – ami nem 
része a projektnek –, ennek ellenére 
igyekszünk minden évben mintegy 
40-60 méter fővezetéket kicserélni. 
Ezenkívül fel kell újítani a villany-
hálózatot. A régi kábelek több he-
lyen a freskók mögött haladnak, így 
ezeket csak restaurátori munka 
során lehet lecserélni, ami hosszú és 
igen nagy odafigyelést igénylő fo-
lyamat. Természetesen kábelcsator-
nákat helyezünk majd el, hogy ne 
kelljen meghibásodás esetén újra 
kibontani a falakat. Érdekes kihívás 
lesz a Tükörterem felújítása. Ennek 
hamarosan nekifognak, de nem zár-
juk be a termet. A Kultúrpalota tel-
jes felújítását az idén december 
31-ig be kell fejezni.  

– Beszéltünk arról a két tervről, 
amelynek a határideje az év 
vége. Említette, hogy van még 
kettő, amelynek kivitelezése 
csak most kezdődött el.  

– Az első a múzeum székházának 
a felújítására vonatkozik. Az épület 
hőszigetelésére kaptunk támogatást, 
ami azt jelenti, hogy nyílászárókat 
cserélnek, szigetelik a falakat, és 
napelemes fűtésrendszerrel egészí-
tik ki a meglévőt. Jelzem, hogy van 
egy projektünk manzárdosításra, de 
ennek összege nem fért bele a támo-
gatási keretbe, így, bár nem mond-
tunk le a kivitelezésről, jegeljük az 
elképzelést. A másik ilyen projekt a 
mikházi régészeti parkra vonatko-
zik. Itt felújítjuk a parasztportákat, 
két csűrt építenünk, amely külsősé-
gében hagyományos lesz, de bent 
korszerű berendezésekkel látjuk el. 
Az egyik kutató-, míg a másik láto-
gatóközpont lesz. És harmadik ob-
jektumként, formájában és 
méreteiben – belül modern formá-
ban – figyelembe véve a Velencei 
Charta és az ICOMOS (nemzetközi 
műemlékvédő szervezet) előírásait, 
Mikházán visszaépítjük a római 
castrum egyik saroktornyát. Fontos, 
hogy megfeleljünk a nemzetközi 
előírásoknak, ugyanis az UNESCO 

világörökség részének akarják nyil-
vánítani a római limest, és a jelölés-
nél fontos, hogy betartsuk a 
kritériumokat. Tudomásom szerint 
az egykori Dacia területéről 8 lelő-
helyet terjesztenek  majd fel. Remé-
lem, az egyik helyszín Mikháza 
lesz. Emellett felújítjuk a két idődo-
bozban (time box) levő kiállítást is. 
Az említett projektek kivitelezési 
határideje 2026.  

 – A múzeum költségvetésének 
fontos tétele a műtárgyvásár-
lás. Tervezik-e valamilyen na-
gyobb tárgy beszerzését az 
idén? 

– A műtárgyak vásárlásáról a mú-
zeum  szaktanácsadó testülete dönt. 
A tavaly kifizettünk néhány, az 
előző időszakban hozzánk jutott tár-
gyat. Számunkra az a fontos, hogy 
Maros megyéhez kötődő tárgyakat, 
illetve olyanokat is vásároljunk, 
amelyek szakmai szempontok sze-
rint kiegészítik a már meglévő gyűj-
teményünket. Természetesen várjuk 
a felajánlást, az adományokat, hi-
szen egyik kiemelt célunk a tárgyak 
megőrzése, konzerválása. A vásár-
lás elég hosszú folyamat, de ezzel 
mindig foglalkozunk. Nem tudom 
megmondani, hogy mi kerül a há-
lónkba, hiszen figyeljük a piacot, és 
szükség esetén megtesszük a lépé- 
seket, ha érdekel valamilyen fonto-
sabb műtárgy. Legutóbb Bálint 
Zsigmond ismert marosvásárhelyi 
fotóművész anyagának egy részét 
vásároltuk fel, egy másik részét a 
gyűjteményének adományozta. Fel-
dolgozása folyamatban van, és azt 
is szeretnénk, hogy valamikor kiál-
lítást is szervezzünk elsősorban 
néprajzi témájú munkáiból. To-
vábbra is fogadunk hasonló fotókat, 
egyéb műtárgyakat.  

– Vannak olyan múzeumi tevé-
kenységek, amelyek kevésbé 
látványosak, de hasznosak, 

mint például a tárgyak restau-
rálása, leltározása, a kutató-
munka és a régészeti ásatások.  

– Valóban, munkánk 80%-át teszi 
ki a restaurálás, a leltározás, a kuta-
tás. Tavaly három műhelymunkát 
szerveztünk külföldi szakértőkkel 
(festmény-) vászon, fa és üvegikon-
restaurálás terén, ami igen hasznos 
volt kollégáink számára. Mi több, 
tavalytól egy újabb kollégánk kerá-
miarestaurálással foglalkozik, ami 
nagy segítség, hiszen tonnaszámra 
kerül hozzánk régészeti jellegű ke-
rámia, de a néprajzi részlegen is je-
lentős gyűjtemény van, amit 
folyamatosan fel kell újítani. Ezen-
kívül más jellegű szakmai konfe-
renciákat szerveztünk, munka- 
társainknak kiadványaik, könyveik, 
publikációik jelentek meg, ami ter-
mészetesen növeli, öregbíti hírne-
vünket a szakmai berkekben.  

A múzeum munkatársai terv- és 
leletmentő ásatásokat végeznek. A 
tervásatás olyan kutatás, amelyet bi-
zonyos, már korábban beazonosított 
lelőhelyeken végzünk. Az idén két 
ilyen helyszínen lesz régészeti 
munka. Folytatjuk Mikházán a 
római castrum feltárását, illetve 
hozzáfogunk Mezősámsondon Er-
dély talán legjelentősebb őskori te-

lepének – a Coţofeni kultúrához 
(bronzkorszak, i. e. 3500-2500) tar-
tozó lelőhely – archeológiai kutatá-
sához. A leletmentést az építési 
munkálatokat végző kivitelezők ren-
delik meg. Ez a jegyeladás mellett a 
múzeum fontos jövedelemforrása. A 
munkálatokat nem tudjuk előre beü-
temezni, hiszen a megrendelőktől 
függenek. Tavaly Segesváron, a vár-
ban, a keresdi kastélyban, Marosvé-
csen a csatornahálózat kiépítése előtt, 
Körtvélyfáján a református, illetve 
Fületelkén a szász erődtemplom fel-
újítási munkálatait megelőzően ku-
tattak régészeink. Az idén a 
Marosvásárhely–Jászvásár autópálya 
első – a Nyárádmentén haladó – sza-
kaszának, Segesvár és Szászrégen te-
relőútjainak tervezett nyomvonalán 
lesznek leletmentő ásatások.  

– Mindezek mellett fontos teret 
nyert a múzeum életében a pe-
dagógiai tevékenység is.  

– Ez a koncepcióváltásunk másik 
iránya, ugyanis azt szeretnénk, 
hogy ezáltal a múzeum iránt érdek-
lődő, kínálatunkra fogékony közön-
séget neveljünk ki. A Kultúr- 
palotában van két termünk, ahol 
erre szakosodott kollégáink román 
és magyar nyelven foglalkoznak 
gyerekekkel. Tudomásunk szerint a 
júniusban indított foglalkozásokon 
eddig közel ezer gyerek vett részt. 
Hasonló foglalkozások vannak pél-
dául Mikházán a római fesztiválon 
is. Ezért is szervezünk tárlatvezetést, 
de volt már filmvetítés is, szóval 
olyan kiegészítő rendezvények, 
amelyekkel szeretnénk növelni a 
múzeumunk látogatottságát, és hogy 
ezáltal egyre több embert szólítsunk 
meg, hiszen ahogy a színház nincs 
közönség nélkül, úgy a múzeum is 
többet ér látogatókkal. Reméljük, 
hogy az idén is kínálatunkkal jelen-
tősen növelhetjük látogatóink tábo-
rát. 
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(Folytatás az 1. oldalról)

Ötvös Koppány-Bulcsú    Fotó: Mariş Cristian 

A Magyar Művészeti Galéria megnyitója a Kultúrpalotában                              Fotó: Henn Attila

Múzeumok éjszakája, 2022           Fotó: Henn Attila 
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Lékai Máté szerint borzalmasan játszott a magyar kézi-
labda-válogatott hétf  este, amikor 27-20-ra kikapott Portu-
gáliától az olimpiai kvalifikációs világbajnokság 
csoportkörének harmadik fordulójában, Kristianstadban. 

„Teljesen maga alatt volt mindenki. Lehet, hogy fejben, 
mentálisan nem voltunk ott. Székely Márton volt az egyetlen, 
aki kiemelked en játszott, de együtt sírunk, együtt nevetünk. 
Ezek is mi vagyunk, sajnos tudunk így is játszani. Nagyon 
akartunk nyerni, de ma csak ennyire voltunk képesek” – nyi-
latkozta a Ferencváros irányítója, akinek három kapura lö-
vése volt, de gólt nem szerzett. 

A magyarok – akiknek a legjobb hét közé jutás a céljuk – 
múlt csütörtökön 35-27-re nyertek a Koreai Köztársaság 
ellen, szombaton hatgólos hátrányból 30-28-ra legy zték Iz-
landot, csoportjuk harmadik helyén végeztek, és két pontot 
vittek magukkal a középdönt be. A göteborgi csoportban teg-
nap, lapzárta után az Európa-bajnok Svédországgal meccsel-
tek, majd pénteken Brazíliával, vasárnap pedig a Zöld-foki 
Köztársaság együttesével találkoznak. 

„Borzalmasan játszottunk az elejét l fogva, a legrosszabb 
rémálmainkban sem gondoltuk volna, hogy ilyen teljesít-
ményt fogunk nyújtani, pedig mindannyian tudjuk, milyen 
fontos mérk zés volt” – folytatta a hétf  esti találkozó érté-
kelését Lékai. 

Sipos Adriánt már a 48. másodpercben végleg kiállították, 
mert eltalálta az egyik portugál játékos arcát. Az irányító err l 
azt mondta, nyilván nem jött jókor, hogy a legelején piros 

lappal kiszórták az egyik védekez játékosukat, de lehet, hogy 
akkor sem nyerik meg a mérk zést, ha Sipos végig a pályán 
lett volna. „Egyszer en nem találtuk a kulcsát annak, hogy 
gólokat tudjunk l ni. Amikor odakerültünk, akkor is elhibáz-
tuk a helyzeteket, amikor közelebb tudtunk volna kerülni, 
akkor is belehibáztunk” – bosszankodott Lékai. 

Hozzátette, bízik benne, hogy valahogy fel tudnak állni a 
következ  három mérk zésre, kiadják magukból, ami bennük 
van, és ennél sokkal jobb játékra lesznek képesek. 

Szita Zoltán úgy értékelt: rengeteget hibáztak támadásban, 
pedig a helyzetek kialakításával nem volt nagy probléma. 
Hozzáf zte, az ellenfél kapusa kifejezetten jól felkészült a 
magyarokból, de k sem nyújtottak megfelel  teljesítményt. 
„A probléma forrása a befejezés volt, semmi nem jött össze, 
de nem szabad rágódnunk, mert van még három nagyon fon-
tos és kiélezettnek ígérkez  mérk zésünk” – nyilatkozta a 
balátlöv , akinek négy lövése volt, de gólt  sem dobott. 

A beálló Sipos Adrián elmondta, rossz szándékú megnyil-

vánulást nem nagyon tapasztalt a csapattársai részér l a por-
tugálok elleni mérk zésen beszedett korai piros lapja miatt, 
de nagyon rossz volt számára kívülr l nézni a meccset, hiszen 
a lelátóról semmilyen módon, egy szóval sem tudott segíteni 
a többieknek. 

„Ezt megélni az egyik legborzalmasabb dolog, nagyon 
bánom és nagyon sajnálom, de próbáltam már a meccs után 
egyb l lezárni, miután megvolt a megbeszélésünk az edz k-
kel. Ezt nem lehet egyik napról a másikra kiheverni, viszont 
muszáj kiheverni, hiszen profi sportolók vagyunk”– magya-
rázta. 

Hozzáf zte, inkább támadásban voltak nagyobb problémái 
a csapatnak hétf n, hiszen nagyon nehezen tudtak gólt sze-
rezni. Megjegyezte, a kapus Székely Mártonon kívül mintha 
fejben nem lettek volna ott megfelel en. „Kívülr l úgy lát-
tam, még a szerencse sem volt mellettünk, mert a kipattanó 
labdák is a portugálokhoz kerültek. Bármennyire szerettük 
volna, nem tudtuk visszahozni a meccset” – mondta.

Lékai Máté, a magyar, valamint Alexandre Cavalcanti (b) és Alexis Borges (j), a portugál válogatott játékosai a férfikézilabda olimpiai kvalifikációs világbajnokság 
harmadik fordulójában, a D csoportban játszott Magyarország–Portugália mérk zésen a svédországi Kristianstadban 2023. január 16-án. 
Fotó: MTI/Kovács Tamás. 

Tovább menetel a címvéd  Dánia 
A címvéd  Dánia százszázalékos teljesítménnyel jutott 

tovább a csoportkörb l az olimpiai kvalifikációs kézilabda-
világbajnokságon, mivel a harmadik forduló keddi játék-
napján 34-21-re legy zte Tunéziát. A dánoknak ez volt 
sorozatban a 22. veretlen vb-meccsük. Mióta napra ponto-
san hat évvel ezel tt, 2017. január 17-én a magyar váloga-
tott legy zte ket, 21 siker és egy döntetlen a mérlegük, és 
egyre közelebb állnak Franciaország 25 veretlen vb-meccs-
b l álló csúcsának megdöntéséhez. 

Eredmények, csoportkör, 3. (utolsó) forduló: 
* E csoport: Szerbia – Katar 34-24, Németország – Al-

géria 37-21. A végeredmény: 1. Németország 6 pont, 2. 
Szerbia 4, 3. Katar 2, 4. Algéria 0. 

* F csoport: Norvégia – Hollandia 27-26, Argentína – 
Észak-Macedónia 35-26. A végeredmény: 1. Norvégia 6 
pont, 2. Hollandia 6, 3. Argentína 2, 4. Észak-Macedónia 0. 

* G csoport: Horvátország – Marokkó 36-24, Egyiptom 
– Egyesült Államok 35-16. A végeredmény: 1. Egyiptom 
6 pont, 2. Horvátország 4, 3. Egyesült Államok 2, 4. Ma-
rokkó 0. 

* H csoport: Dánia – Tunézia 34-21, Bahrein – Belgium 
30-28. A végeredmény: 1. Dánia 6 pont, 2. Bahrein 3, 3. 
Belgium 2, 4. Tunézia 1. 

IFFHS: A Flamengo volt 2022 legjobb klubcsapata
A brazil CR Flamengo végzett az élen a 2022-es világ-

ranglistán a labdarúgás történetével és statisztikáival foglal-
kozó nemzetközi szervezetnél (IFFHS). 

A szerdán nyilvánosságra hozott lajstrom élcsoportjában 
a Flamengo mögött közvetlenül egy másik brazil együttes, a 
2021-es gy ztes Palmeiras áll, míg a dél-amerikaiakat három 
angol gárda, az FC Liverpool, a Chelsea FC és a Manchester 
City követi. A legjobb tízben helyet kapott még a legutóbb 
Bajnokok Ligája-gy ztes Real Madrid, két portugál alakulat, 
az SL Benfica és a FC Porto, s a kilencedik pozíciót szerezte 
meg a három magyar válogatott játékost – Gulácsi Pétert, 
Willi Orbánt és Szoboszlai Dominikot – foglalkoztató német 
csapat, az RB Lipcse. 

A Bundesliga-els  Bayern München ezúttal csak 11. lett, 
s a „vert mez nyben” végzett többek között a Paris Saint-
Germain (16.), az Internazionale (18.), az FC Barcelona 
(20.), az Ajax (47.), az Atlético Madrid (52.), a Manchester 
United (53.) és a Juventus (70.). 

Az els  százban 12 brazil, nyolc olasz, hét-hét angol és 
spanyol, illetve hat-hat argentin, francia és német csapat ka-
pott helyet. 

Az IFFHS 1991 óta készíti el és teszi közzé az évi klub-
rangsort.

Európai focikörkép 
* Angol Premier Liga, 7. forduló: Fulham – Chelsea 

2-1; 20. forduló: Aston Villa – Leeds United 2-1, Brigh-
ton & Hove Albion – Liverpool 3-0, Brentford – Bour-
nemouth 2-0, Chelsea – Crystal Palace 1-0, Everton – 
Southampton 1-2, Manchester United – Manchester 
City 2-1, Newcastle United – Fulham 1-0, Nottingham 
Forest – Leicester 2-0, Tottenham – Arsenal 0-2, Wol-
verhampton – West Ham United 1-0. Az élcsoport: 1. 
Arsenal 47 pont/18 mérk zés, 2. Manchester City 
39/18, 3. Newcastle United 38/19. 

* Spanyol La Liga, 17. forduló: Osasuna – Mallorca 
1-0, Celta Vigo – Villarreal 1-1, Cádiz – Elche 1-1, Ge-
tafe – Espanyol 1-2, Girona – Sevilla 2-1, Real Socie-
dad – Athletic Bilbao 3-1, Valladolid – Rayo Vallecano 
0-1, Almería – Atlético Madrid 1-1. Az élcsoport: 1. FC 
Barcelona 41 pont/16 mérk zés, 2. Real Madrid 38/16, 
3. Real Sociedad 35/17. 

* Olasz Serie A, 18. forduló: AS Roma – Fiorentina 
2-0, Atalanta – Salernitana 8-2, Empoli – Sampdoria 
1-0, Torino – Spezia 0-1, Inter – Hellas Verona 1-0, Sas-
suolo – Lazio 0-2, Napoli – Juventus 5-1, Udinese – Bo-
logna 1-2, Cremonese – Monza 2-3, Lecce – AC Milan 
2-2. Az élcsoport: 1. Napoli 47 pont, 2. AC Milan 38, 
3. Juventus 37 (27-12), 4. Inter 37 (38-24). 

* Francia Ligua 1, 18. forduló: Ajaccio – Reims 
0-1, Auxerre – Toulouse 0-5, Clermont – Stade Rennes 
2-1, Troyes – Olympique Marseille 0-2, Lorient – AS 
Monaco 2-2, Nantes – Lyon 0-0, Nice – Montpellier 
HSC 6-1, Paris St. Germain – Angers 2-0, Strasbourg – 
Lens 2-2, Brest – Lille 0-0; 19. forduló: AS Monaco – 
Ajaccio 7-1, Toulouse – Brest 1-1, Montpellier HSC – 
Nantes 0-3, Olympique Marseille – Lorient 3-1, Lyon 
– Strasbourg 1-2, Lille – Troyes 5-1, Lens – Auxerre 
1-0, Angers – Clermont 1-2, Reims – Nice 0-0, Stade 
Rennes – Paris St. Germain 1-0. Az élcsoport: 1. Paris 
St. Germain 47 pont, 2. Lens 44, 3. Olympique Marse-
ille 42. 

Álomtizenegyek Dél-Amerikából és Európából 
Az IFFHS 2022-es álomcsapataiban két kivétellel csupa olyan játékos kapott helyet, akik szerepeltek a tavaly év végi 

katari világbajnokságon. 
A dél-amerikaiak top tizenegyébe nem kevesebb, mint hét futballista került be a vb-aranyérmes argentin nemzeti együt-

tesb l, míg a legjobb nyolc között búcsúzó brazil válogatottból négy játékost szavaztak be a kontinentális elitalakulatba. 
Az európaiak álomtizenegyét ugyanakkor öt ország képvisel i alkotják, köztük négy az argentinok elleni dönt t bün-

tet kkel elveszít  franciáktól, s kett  a vb-bronzérmes horvátoktól. Az „igazi kakukktojás” a vb-re ki nem jutott norvég 
válogatott er ssége, Erling Haaland, aki els sorban az angol klubcsatában, a Manchester Cityben nyújtott góler s játékával 
szorított magának helyet az „euroválogatottban”. Részben kilóg a sorból Karim Benzema, a Real Madridnak a legutóbbi 
Aranylabdát kiérdemelt francia támadója is, aki papíron tagja volt a nemzeti válogatottnak, de sérüléséb l csak a vb 
közben épült fel, s a Katarban végül másodikként végzett együttesben nem jutott szóhoz. 

A 2022-es álomcsapatok: 
* Dél-Amerika: Emiliano Martínez (Argentína) – Cristian Romero (Argentína), Thiago Silva (Brazília), Nicolas Ota-

mendi (Argentína) – Enzo Fernández (Argentína), Casemiro (Brazília), Neymar (Brazília), Rodrigo De Paul (Argentína) 
– Lionel Messi (Argentína), Julian Álvarez (Argentína), Vinicius Jr. (Brazília); 

* Európa: Thibaut Courtois (Belgium) – Denzel Dumfries (Hollandia), Josko Gvardiol (Horvátország), Virgil van Dijk 
(Hollandia), Theo Hernández (Franciaország) – Luka Modric (Horvátország), Kevin De Bruyne (Belgium), Antoine  
Griezmann (Franciaország) – Erling Haaland (Norvégia), Karim Benzema (Franciaország), Kylian Mbappé (Franciaország).

2022 legjobbjai a nemzetközi szervezetnél 
1. Flamengo (brazil) 299 pont 
2. Palmeiras (brazil) 284 
3. Liverpool (angol) 273           
4. Chelsea (angol) 250 
5. Manchester City (angol) 248 
6. Real Madrid (spanyol) 247 
7. Benfica (portugál) 228 
8. Porto (portugál) 224 
9. Leipzig (német) 220 
10. PSV Eindhoven (holland) 215,5 



LAKÁS 

GRAND hotel melletti, négyszobás, 
két fürdőszobás, nagy erkélyes, búto-
rozott lakás kiadó 400 euró havi áron. 
Tel. 00-36-20-934-3907. (18428-I) 

MINDENFÉLE 

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

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

VÁLLALUNK: tetőjavítást, mesze-
lést, festést, szigetelést, bármilyen ki-
sebb javítást. Tel. 0756-596-889, 
Bence. (18316-I) 

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

CÉG 10% kedvezménnyel vállal ház-
tetőkészítést, tetőjavítást, cserépfor-
gatást, építkezési, beltéri munkát stb. 
Tel. 0774-574-527. (18459-I) 

FAMETSZÉS, favágás, permetezés. 
Tel. 0770-621-920. (18459-I) 

MEGEMLÉKEZÉS 

Kegyelettel és fájó szívvel 
emlékezünk LÉNÁRT ICURA 
született NAGY ILONA 
halálának 24. évfordulóján.  
Szerettei és bánatos férje, 
István. (14563-I)

A megújuló energia, a körfor-
gásos gazdaság, a bevándor-
lás és az online biztonság is 
szerepelnek az Európai Parla-
ment 2023-as napirendjén. A 
kriptovaluták, a mesterséges 
intelligencia, a félvezetők és 
az adatmegosztás is a Parla-
ment asztalán lesz az idén. 

Az EP a fiatalokat a június 9-10-
én Strasbourgban és online megren-
dezett 2023-as Európai Ifjúsági 
Találkozóra invitálja, hogy közösen 
gondolkodjanak és vegyenek részt 
Európa jövőjének alakításában. 

A képviselők még januárban el-
fogadják a mesterséges intelligencia 
jogi keretéről szóló álláspontot, 
amelynek célja, hogy az uniós érté-
kekkel összhangban közös szabá-
lyozási és jogi alapot vezessenek be 
erre vonatkozóan.  

Februárban a fogyasztók vé-
delme, valamint a piaci manipulá-
ció és a pénzügyi bűnözés elleni 
biztosítékok érdekében napirendre 
kerülnek a kriptovalutákra vonat-
kozó szabályok. 

A képviselők dolgozni fognak az 
adattörvényen is, amely közös sza-
bályokat hoz létre az adatok meg-
osztásának szabályozásáról.  

A világjárvány okozta globális 
félvezetőhiányt követően a Parla-
ment idén ismerteti álláspontját a 
csipekről szóló törvényről is, 
amelynek célja, hogy az EU rendel-
kezzen az alapvető készségekkel, 
eszközökkel és technológiákkal 
ahhoz, hogy vezető szerepet tölt-
hessen be a területen. A cél a digi-
tális és a zöldátmenet támogatása, a 
termelés fellendítése és az ellátási 
lánc megszakadásának elkerülése. 

Az EP olyan szabályokról is vi-
tázik 2023-ban, amelyek a szponzo-
rált politikai reklámok 
átláthatóságának növelését céloz-
zák, a közvélemény manipulálására 
irányuló kísérleteket megakadályo-
zandó. 

Bevándorlás 
Miután a Parlament és a Tanács 

2022 szeptemberében megállapo-
dott a migrációról és a menekült-
ügyről szóló közös ütemtervről, a 
képviselők a Bizottság új migrációs 
és menekültügyi paktumában sze-
replő javaslatokon dolgoznak majd. 
Ez magában foglalja a bevándorlás 
irányítását, az átvilágítási eljáráso-
kat, a letelepítési keretet és az uniós 
menekültügyi eljárásokat. 

CO2-kibocsátásmentesítés 
Az Európai Parlament továbbra 

is azon dolgozik, hogy a gazdaság 
valamennyi ágazatának szén-dio-
xid-mentesítésével elérje a klíma-
semlegességet. Az Irány az 55%! 
csomagban foglalt célok érdekében 
a képviselők szavaznak majd a sze-
mélygépkocsikra és kisteherautókra 
vonatkozó új CO2-szabványokról, 
az alternatív üzemanyagok infrast-
ruktúrájának kiépítéséről, a belső 
hidrogénpiac új keretéről, a metán-
kibocsátás és a fluortartalmú üveg-
házhatású gázok csökkentéséről, az 
új szabályokról, amelyek megaka-
dályozzák, hogy a vállalatok elke-
rüljék az uniós kibocsátási 
szabályokat, valamint a kibocsátás-
kereskedelmi rendszerre vonatkozó 
ambiciózusabb célkitűzésekről. 

Az EU célja, hogy a kibocsátás-
csökkentés elérése érdekében 2030-
ra 40%-ra növelje a megújuló 
energiák arányát. A Parlament 
emellett ambiciózusabb célokat dol-
goz ki az energiafelhasználás uniós 
szintű csökkentéséről. 

Körforgásos gazdaság 
A körforgásos gazdaság része-

ként a Parlament új, környezetbarát 
tervezési követelményeken dolgo-
zik bizonyos termékcsoportok – 
például konyhai készülékek, számí-
tógépek és szerverek, elektromos 
motorok és gumiabroncsok – eseté-
ben, hogy azok tartósabbá, újrafel-
használhatóbbá és kevésbé 
környezetkárosítóvá váljanak. A 
képviselők a textíliák újrahasznosít-
hatóságának növelését célzó új stra-
tégia szabályain, valamint a 
textilhulladék problémáinak kezelé-
sén és az élelmiszer-pazarlás csök-
kentésén is dolgoznak majd. 

Munkavállalói jogok, 
pénzmosás 

2023 elején a képviselők új sza-
bályokról vitáznak az EU-ban a di-
gitális platformokon keresztül 
dolgozók munkakörülményeinek 
javításáért. Jelenleg az uniós mun-
kajog nem védi ezen dolgozók jo-
gait. A javaslat többek között a 
tényleges munkaszerződéseknek 
megfelelő jogi foglalkoztatási stá-
tusz biztosítását, az átláthatóság 
előmozdítását és javítását, valamint 
a munka méltányosságát és elszá-
moltathatóságát tartalmazza. A Par-
lament a pénzmosás és a 
terrorizmus finanszírozása elleni új 
szabályokat is napirendre tűzi majd.  

Forrás: Európai Parlament 
(Hírek) 

MAGÁNCÉG KÖNYVELŐT alkalmaz. Érdeklődni a következő telefonszámon: 0723-244-200. (sz.-I)
Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A Dicsőszentmártoni Adó- és Pénzügyi Osztály közleménye 
 
2023. február 7-én 12 órai kezdettel az intézmény Köztársaság utca 
30. szám alatti székhelyén  

nyilvános árverést szervez  
az alábbi ingó javak  értékesítésére:  
1. Mercedes A180 személygépkocsi, 2004-es gyártású, kikiáltási ár 
4450 lej,  az ár nem tartalmazza a héát. 
2)  De Rema Ta utánfutó, 2007-es gyártmány, rendszáma MS-10-DPS, 
kikiáltási ár 10.880 lej; az ár nem tartalmazza a héát.  
3) Wiese TA 18 sp utánfutó, 2007-es gyártású, rendszáma MS-24-
DPS, kikiáltási ár 11.622 lej, az ár nem tartalmazza a héát.  
4) De Rema Zanot Tap-105 típusú utánfutó, 2006-os gyártmány, rend-
száma MS-15-DPS, kikiáltási ár 10.880 lej; az ár nem tartalmazza a 
héát.  
A pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó 2015. évi 207-es tör-
vény 250. cikkelye 4. bekezdésének i) pontjánál szereplő előírások ér-
telmében felkérjük mindazokat, akik valamilyen címen jogot formálnak 
a meghirdetett ingóságokra, hogy értesítsék erről a végrehajtót az ár-
verés időpontja előtt.  
A fent említett jogszabály 250. cikkelye 4. bekezdésének j) pontja, va-
lamint  7. bekezdése értelmében a liciten való részvételhez az aján-
lattevők legalább egy nappal az árverést megelőzően nyújtsák be a 
következő iratokat: a vásárlási ajánlatukat, a kikiáltási ár 10%-át kitevő 
részvételi díj kifizetését igazoló iratot – a pénzt a Dicsőszentmártoni 
Kincstárba az IBAN RO02TREZ479506701XXXXXXX számlára kell 
átutalni, címzett a  Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal, Dicsőszent-
mártoni Adó- és Pénzügyi Osztály, adószám 4322696 –, vagy banki  
garancialevelet a kikiáltási ár 10%-át kitevő összegről, az ajánlattevőt 
képviselő személy nevére meghatalmazást, romániai jogi személyek 
a Cégbíróság által kibocsátott bejegyzési okirat másolatát, külföldi jogi 
személyek a bejegyzési okirat román nyelvű fordítását, romániai ma-
gánszemélyek a személyazonossági igazolvány  másolatát, ahhoz, 
hogy a megszabott helyen és időben részt vehessenek az árverésen.   
Az árverésről szóló közlemény  kifüggesztésének időpontja: 2023. ja-
nuár 19. A közleményt kifüggesztik a Dicsőszentmártoni Adó- és Pénz-
ügyi Osztály, a Küküllőszéplaki, a Dicsőszentmártoni  Polgármesteri 
Hivatal, az adós cég székhelyén, és megjelenik a Közpénzügyi Minisz-
térium weboldalán is.    
Bővebb felvilágosítás a székhelyen, az adóbegyűjtő és végrehajtói iro-
dában (Sandor Ioan ellenőr) vagy a 0265/443-312-es telefonszámon.  

Kaisser Adriana osztályvezető 

EP – 2023:  
Megújuló energiaforrások, 

digitális átalakulás, bevándorlás  
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A hirdetési rovatban megjelent  
közlemények, reklámok tartalmáért  

a hirdetésfeladó vállalja a felelősséget!
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A Marosvásárhelyi  
HELYI KÖZSZÁLLÍTÁSI RT. 

versenyvizsgával felvesz:  
1. AUTÓBUSZSOFŐRT 
Részvételi feltételek: 
– D kategóriás hajtási jogosítvány és érvényes szakmai tanúsítvány 

(atestat) 
2. AUTÓVILLAMOSSÁGI/ELEKTROMŰSZERÉSZT 
Részvételi feltétel: 
– autóvillamossági, elektroműszerészi szakképzettség 
3. VILLANYSZERELŐT (villamos hálózatok)  
Részvételi feltétel: 
– villanyszerelői szakképesítés 
Az állás megpályázásához az önéletrajzot, a hajtási jogosítvány  

és az érvényes szakmai tanúsítvány fénymásolatát, a tanulmányokat 
igazoló iratokat, a szakképesítésről szóló bizonyítványokat a cég 

székhelyén kell benyújtani: Marosvásárhelyen, a Béga utca 2. szám 
alatt, hétfőtől péntekig 8-15 óra között,  

vagy a resurseumane@transportlocal.ro e-mail-címre lehet beküldeni.  
További információ a 0754-061-262-es telefonszámon.  

 TÁJÉKOZTATÓ 
Tisztelt páciensek, tájékoztatjuk Önöket, hogy Marosvásárhe-

lyen, a Tulipán utca 25. szám alatt működő MCA Health Care or-
vosi laboratórium rendelkezik a Maros megyei 
egészségbiztosítási pénztári alapból származó összeggel  janu-
árra ártámogatott (ingyenes) orvosi analízisek elvégzésére. 
Ehhez szükséges küldőpapír a családorvostól/szakorvostól.  

Az érdekelteket kérjük, hogy előjegyzés érdekében hívják a 
0365-882-747-es telefonszámot hétfőtől péntekig 7–19 óra között. 

• Romtelecom-tudakozó 
   - információ - 118-932 
   - általános - 118-800 
• Központosított ügyelet  
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,  
Csendőrség, Mentőállomás):  112 
• Rendőrség - 0265/202-305   
• SMURD (betegekkel  
kapcsolatos információk) - 0265/210-110 
• Sürgősségi szolgálat: 
   - gyermekeknek - 0265/210-177 
Marosvásárhelyi  
Polgármesteri Hivatal - 0265/268-330 
GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS,  
otthongondozó szolgálat, 
8–16 óra között: 0736-883-110 
 
• Fogorvosi rendelő - 0265/230-575 
• Optika-Optofarm   - 0265/212-304

- 0265/312 436 
- 0265/250-120 
- 0265/263 351  

• Optolens szemsebészet - 0265/263-351 
•  Marmed - 0265/250-344 
   járóbeteg-rendelő: - 0756-468-658 

- 0729-024-380 
  Labor - 0751-114-307 

e-mail: marmed@marmed.ro, 
www.marmed.ro 

• Dora Optics - 0733-553-976 
• Dora Medicals - 0265/212-971 
• Radiológia, echográfia 

  Dr.  Jeremiás István - 0265/222- 446 
• Emma vendéglő, - 0740-083-077 
  hidegtálak készítése - 0365/404-664 
• Prefektúra - 0265/266-801 
• RDS–RCS - 0365/400-401 

- 0365/400-404 
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-500-929 
  - vidék - 0265/929 
• Delgaz Grid - 0265/200-928 

- 0800/800 928 
• Aquaserv: 
- hideg víz-csatorna - 0265/215-702  
- közönségszolgálat - 0265/208-888 
- központ - 0265/208-800 

- 08008 208-888 
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625 
• Vasútállomás - 0265/236-284 
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés  
(0-24 óra), professzionális balzsamozás 
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119  

- 0744-282-710 
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865 
koporsók, kellékek, - 0745-606-215   
koszorúk - 0745-606-269  
és halottszállítás - 0758-047-604 
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442 

- 0265/262-907 
Méltányos reklámdíj fejében  

állandó szereplője lehet 
a FONTOS TELEFONSZÁMOK  

rovatnak.  
Várjuk jelentkezését   

a 0265/268 854-es telefonon.

FONTOS  TELEFONSZÁMOK 


