
Egy sor előírást kiemelve mutatta be február 29-i sajtótájé-
koztatóján a hónapok óta vajúdó új tanügyi törvény több 
ponton módosított változatát Ligia Deca, a közoktatási tárca 
vezetője. Kiemelte, hogy a jogszabály-tervezet módosítása-
kor figyelembe vették a fontosnak tartott javaslatokat, a vo-
natkozó törvények változásait és a kormánykoalíció 
képviselőinek javaslatait.  

A romániai oktatásügy fontos célja a logikus gondolkodás és az értő 
olvasás fejlesztése. Javítani kell a jelenlegi helyzeten, amikor tíz érett-
ségiző diákból kettőnek nem sikerül a vizsgája. Ahogy azon is, hogy a 
pedagógusok nagyobb számban vegyenek részt a korszerű oktatási mód-
szerek elsajátítására szervezett továbbképző tanfolyamokon. A tervezet-
ben szerepel, hogy ötévente 15 kreditpontot kell megszerezniük.  

Másképp is lehet(ne) 
Szerdától Németországban életbe lépett, és 2024 tavaszáig tart az 

új, a földgázra, az áramra és a távhőre vonatkozó energiaár-támo-
gatási rendszer, amelynek célja csökkenteni mind a lakosság, mind 
a vállalatok terheit. A rendszer értelmében az energiaszolgáltató az 
előző évi fogyasztás 80 százalékáig kedvezményes árat számol fel. 
Egyrészt csökkenti a fogyasztók kiadásait, másrészt takarékosságra 
ösztönöz. 

Igazából nem az a nagy újdonság, hogy a németek árkorlátot ve-
zetnek be, így védve a fogyasztókat az energiaár emelkedése miatti 
többletkiadásoktól, hiszen más országokban is különböző intézkedé-
sekkel próbálják enyhíteni a terheket. Inkább az az érdekes, ahogyan 
ezt megteszik. A német fogyasztóknak nem kell mindenféle nyilatko-
zatokat kitölteniük és benyújtaniuk, postázniuk, nekik nincs tenniva-
lójuk, a kedvezményes ár kiszámolását, a kiszámlázást a szolgáltató 
elvégzi. Nem úgy oldották meg, mint nálunk, hogy a kritériumözön-
ben elvesző fogyasztók leveleznek a szolgáltatókkal, a legszegényebb 
rétegek megsegítése címen a kisnyugdíjasok, betegnyugdíjasok ezreit 
indítják útnak az energiakártyákkal való fizetés miatt.  

Itthon maradva: a nyilatkozatköteles kedvezményeket sokan 
igénybe sem vették, egyrészt tájékozatlanságból, másrészt időhiány 
miatt. Belebonyolódni egy ilyen akcióba igen stresszes.  

Alig indult el az energiakártya-kiosztósdi, máris szinte buktának 
lehet nevezni. Vannak azok az elégedetlenek, akik valamilyen oknál 

Élmezőnyben 
a bolyais diákok 
Az iskolában számos közösségi ese-
ményt szerveznek a diákok számára, 
odafigyelnek a tanórákon kívül történő 
tudásátadásra is. Erre remek lehető-
séget kínálnak a különféle versenyek, 
amelyeken rendszerint jól szerepelnek 
az iskola diákjai. 

____________2. 
Bizonyíték hiányá-
ban vagy a kiskorú 
beleegyezésére 
hivatkozva 
A kiskorúak ellen elkövetett szexuális 
bűncselekmények többségében, azaz 
ötből négy esetben ejtik a vádakat, 
vagy megszüntetik a bűnügyi eljárást 
– derül ki a „Mentsétek meg a gyer-
mekeket” szervezet februárban, a bu-
karesti törvényszéken tartott tanács- 
kozáson bemutatott tanulmányából. 

____________5. 
A szórakozás 
velejárói?  
Egyre zsengébb korban nyúlnak alko-
holhoz, tudatmódosító szerekhez a fi-
atalok, az ital, a cigaretta, sok esetben 
a kábítószer is a hétvégi bulik elma-
radhatatlan kellékévé vált. Szórakozó-
helyeken, fesztiválokon szinte 
mindennapos a részegségtől a lábu-
kon alig álló tizenévesek látványa. 

____________6. 
Sztárban sztár 
leszek! válogatás 
Marosvásárhelyen 
Több új magyar és külföldi előadó dala 
is felcsendült a Sztárban sztár leszek! 
magyarországi televíziós tehetségku-
tató múlt pénteki erdélyi válogatásán a 
marosvásárhelyi Jazz Clubban. 

____________10. 

2023. március 2., csütörtök  
LXXV. évfolyam  
50. (21321.) sz.  
Ára: 4 lej  
(előfizetőknek 1,88 lej) 

(Folytatás a 3. oldalon)

Új közoktatási törvény módosításokkal  

Még lehet javaslatokat tenni 
 

Fotó: Nagy Tibor (archív)

Antalfi Imola

Bodolai Gyöngyi

Az Optika Optofarm újabb akciót hirdet minden  

nyugdíjas ügyfele számára:  
50%-os kedvezménnyel 

kaphatók a közellátó műanyag monofokális  lencsék  
2023. március 31-ig.  
Keressen minket  

Marosvásárhelyen, Szászrégenben és Szovátán! 

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

(Folytatás a 4. oldalon)



A Bolyai Farkas Elméleti Líceum Erdély-szerte a magyar 
iskolák között mindig az első helyért versengett, amit szá-
mos alkalommal meg is szerzett. Persze ez a „verseny” a 
médiákra, érettségi átlagokra vonatkozik. Azonban nem 
csak ennyiből áll a méltán ismert Bolyai-szellem. Az isko-
lában számos közösségi eseményt szerveznek a diákok szá-
mára, odafigyelnek a tanórákon kívül történő tudásátadásra 
is. Erre remek lehetőséget kínálnak a különféle versenyek, 
amelyeken rendszerint jól szerepelnek az iskola diákjai. Így 
történt ez a február 20. és 23. között Aradon lezajlott 
XXXII. Erdélyi Magyar Matematikaversenyen (EMMV), 
amely egyben a magyar matematikaolimpia országos sza-
kasza. 

Maros megyét 20 lelkes tanuló képviselte a megméret-
tetésen, közülük 12 a Bolyai Farkas Elméleti Líceum di-
ákja, ami már önmagában siker. Hajdú Zoltán, az iskola 
igazgatója elmondta, a diákok nemcsak részt vettek, közü-

lük heten tovább is jutottak a Nemzetközi Magyar Mate-
matikaversenyre, amely Miskolcon lesz áprilisban. 

A hét továbbjutott diák: Vita Vanda VI. osztályos tanuló, 
aki dicséretben részesült, Domokos Anna-Mária IX. osztá-
lyos, aki az Erdélyi Magyar Matematikaverseny I. díját sze-
rezte meg, illetve a minisztérium III. díját, Barta-Zágoni 
Csongor X. osztályos, aki mindkét kategóriában első díjat 
kapott, Barta-Zágoni Bernadette XII. osztályos diák, aki 
mindkét kategóriában első díjat szerzett; a XII. osztályos  
Nagy Zsuzsa az Erdélyi Magyar Matematikaverseny első 
és a minisztérium második díját hozta el, Vajda Péter XII. 
osztályos tanuló az EMMV harmadik díját és a miniszté-
rium dicséretét kapta meg, illetve Szász Réka XII. osztályos 
tanuló, aki EMMV-dicséretben részesült. A diákokat Hor-
váth Éva, Szilágyi Emőke és Mátéfi István tanárok készí-
tették fel a versenyre. 

A Nemzetközi Magyar Matematikaverseny előtt a to-
vábbjutott diákok a szakminisztérium által támogatott fel-
készítő táborban fognak részt venni Szovátán. 

Ma LUJZA,  
holnap KORNÉLIA napja. 
KORNÉLIA: a latin eredetű 
Kornél női párja, a somfa vagy 
szarv szó származéka.  

Gyűjtés a földrengés áldozatainak 
A Romániai Püspökök Konferenciája (CER) és a Romániai 
Caritas Konföderáció felhívását követve a Gyulafehérvári 
Római Katolikus Főegyházmegye március 5-én, nagyböjt má-
sodik vasárnapján gyűjtést szervez a templomokban a török-
országi és szíriai földrengés áldozatainak megsegítésére. A 
bajbajutottakat a Gyulafehérvári Caritas honlapján (https://ca-
ritas-ab.ro/fooldal/segitek/) online is lehet adományokkal tá-
mogatni. Dr. Kovács Gergely érsek gyűjtésre vonatkozó 
felhívása az ersekseg.ro internetes oldalon olvasható. 

Márciusban próbavizsgák 
A tanügyminisztérium rendelete szerint a nyolcadikos diá-
kok országos képességvizsgáinak főpróbájára március 
20–22. között kerül sor, 20-án román nyelvből, 21-én ma-
tematikából, 22-én anyanyelvből. Az eredményeket már-
cius 29-én közlik az érintettekkel. A próbaérettségi március 
27–30. között lesz: 27-én román nyelvből és irodalomból, 
28-án a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból, 29-én a 
választott tantárgyból, 30-án anyanyelvből. Vizsgajegye-
ikről április 6-án szerezhetnek tudomást a diákok. A ko-
rábbi gyakorlatnak megfelelően a jegyeket mindkét vizsga 
esetében kizárólag a diák írásban benyújtott kérésére ve-
zetik be az osztálynaplóba. 

Iskola másként a rendőrségen 
Az idei tanévben az iskolák dönthetnek arról, hogy a feb-
ruár 27. és június 16. közötti időszak melyik hetében szer-
vezik meg az Iskola másként, valamint a Zöldhét 
tevékenységeit. Maros megye több tanintézetében, köztük 
az erdőszentgyörgyi Szent György Technológiai Líceum-
ban is ezen a héten zajlik az Iskola másként program. 
Ennek keretében a diákok a helyi rendőrőrsre látogattak 
el, ahol betekintést nyerhettek a hatóság embereinek mun-
kájába, ugyanakkor a kiskorúbűnözésről és az áldozattá 
válásról is tájékoztatták őket.  

Mesedélután a gyermekkönyvtárban 
A Maros Megyei Könyvtár gyermekrészlegén március 2-
án, csütörtökön (ma) 18 órakor újabb mesedélutánra vár-
ják a kisebb-nagyobb gyermekeket. 

Tűzvarázs-koncert a múzeumban 
A Maros Megyei Múzeum Csütörtök a múzeumban prog-
ramja keretében március 2-án (ma) 18 órától a Tűzvarázs 
együttes koncertjével folytatódik a Budapesti Néprajzi Mú-
zeum Síppal, dobbal, didzseriduval… Népek hangszerei 
című időszaki kiállításához kötődő rendezvények sora. A 
múzeum várbeli épületének multimédiatermében zajló 
koncertre múzeumi látogatójegyet kell váltani, ami felnőt-
teknek 15, diákoknak 3, nyugdíjasoknak 7 lejbe kerül. 
Mivel a helyek száma korlátozott, előzetes helyfoglalás 
szükséges a 0749-912-992-es telefonszámon vagy a 
pr@muzeulmures.ro e-mail-címen. A kiállítás április végéig 
látogatható. 

Szimfonikus hangverseny 
Március 2-án, csütörtökön (ma) 19 órakor The talents of 
tomorrow (A jövő tehetségei) címmel kerül sor szimfonikus 
hangversenyre a marosvásárhelyi Kultúrpalota nagytermé-
ben. Az Erdély Tv-vel közösen szervezett koncerten a Ma-
rosvásárhelyi Állami Filharmónia szimfonikus zenekarát 
Cser Ádám magyarországi karmester vezényli, szólista 
George Bârlean oboaművész. Műsoron: Martinu- és 
Brahms-művek. 

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó 

VALUTAÁRFOLYAM 
BNR – 2023. március 1.

1 EUR 4,9267
1 USD 4,6256

100 HUF 1,3130
1 g ARANY 272,5174

IDŐJÁRÁS 
Többnyire felhős 
 
 Hőmérséklet 

max. 10 0C 
min.   -20 C

Megyei hírek 

2., csütörtök 
A Nap kel  

7 óra 1 perckor,  
lenyugszik  

18 óra 9 perckor.  
Az év 61. napja,  

hátravan 304 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.

Égi fény mossa arcotok – nőnapi 
műsor 
A Maros Művészegyüttes Égi fény mossa arcotok című 
táncos-verses műsorával ünnepli a nők napját március 8-
án, szerdán 19 órakor a kövesdombi székházban. A mű-
sort Barabási Attila-Csaba és Varga János szerkesztette. 
A Maros Művészegyüttes előadásán a Boróka, valamint a 
Napsugár néptáncegyüttes is fellép. A belépő nőknek 10, 
férfiaknak 20 lejbe kerül. Előzetes helyfoglalás szükséges 
a 0757-059-594-es telefonszámon.  

Feszt Petőfi – minifesztivál 
a színházban 
A Petőfi 200 bicentenáriumi rendezvénysorozathoz kap-
csolódva a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Mik-
lós Társulata március 14-15-én Feszt Petőfi címmel 
minifesztivált szervez a színház Underground termében. 

14-én, kedden 19 órakor kvízversennyel kezdődik a prog-
ram, 15-én, szerdán 13 órától 16 óráig Privátban Petőfi 
címmel különleges, személyre szabott, interaktív versél-
ményt kínálnak a színészek az Undergroundban berende-
zett felolvasósarokban. 16 órakor bemutatják Kemény 
Zsófi Az aranykor fénykora című könyvét. 17 órától folyta-
tódik a versek felolvasása. 18 órakor kezdődik a Tompa 
Miklós Társulat új bemutatója, Petőfi Sándor Az apostol 
című elbeszélő költeményének Szabó Róbert Csaba és 
Kiliti Krisztián által színpadra adaptált kísérleti színházi 
előadása. Mivel a helyek száma korlátozott, harminc néző 
a jegymester.hu-n vásárolhat jegyet az előadás előtti 
három napban. 20 órától slammergála lesz, amelyen ma-
gyarországi és erdélyi neves előadók lépnek fel: Kemény 
Zsófi, Mészáros Péter, Horváth Benji és André Ferenc.  
22 órától Tompa Pilvaxer Band néven a Tompa Miklós Tár-
sulat színészzenekara Apostolache Zeno által megzenésí-
tett Petőfi-verseket ad elő. A minifesztivál alatt az 
Underground terem Pilvax kávéházként működik: március 
14-én 19 órakor nyit, 15-én 10 órától a rendezvény végéig 
lesz nyitva (bejárat a színház hátsó udvaráról). 

RENDEZVÉNYEK

Nagy-Bodó Szilárd 

Csoportkép az Erdélyi Magyar Matematikaversenyen. A kép Hajdú Zoltántól, a Bolyai Farkas Elméleti Líceum igazgatójától származik 
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Maros megyeiek matematikai sikerei 
Élmezőnyben a bolyais diákok 

Megjelent az Erdélyi Gyopár 
legfrissebb száma 

Milyen gazdag is a farsangi hagyománytárunk! – erre akkor döb-
benünk rá, ha kézbe vesszük a legfrissebb Erdélyi Gyopárt, és rögtön 
az első oldalon elolvassuk a Farsangi körkép Erdélyben című írást. 
A természetjárás, honismeret, környezetvédelem hármasát szolgáló 
szervezet, az Erdélyi Kárpát-Egyesület kiadványa a friss lapszámban 
olyan olvasnivalókat kínál, mint: Meghívó az EKE jubileumi, XXX. 
Vándortáborába, Kárpátok Bércein Vándorút: Godján–Szárkő, A 
Czárán Gyula Alapítvány – Bihari Turista Club kedvenc túrája a Tó-
biás-kilátó, Újévi túrák a Meszestől Pádisig. Tirana – Sas a sasok 
földjén, Meseszép Föld – Az ördög otthonában… íme két olvasnivaló 
külföldi élménybeszámolókból, de aki itt is, ott is lenne, mint a me-
sében, annak íródott a Kolozsvártól Athénig biciklivel című cikk. 

A múltba vezet a magyarózdi Radák–Pekri-kastélyról szóló írás, 
kiderül, minek van helye a hagyományos faluképben, megelevenedik 
előttünk Ödi, aki Kőrösi Csoma nyomán jutott el Indiába, dr. Bányai 
János geológus mérnök, az utolsó székely polihisztor. A fáknak íz-
letes és veszedelmes gombái, a frissen megnyílt borszéki gyógy-
fürdő, az új tudásbővítő kiadványok ismertetője mellett ajánljuk 
olvasásra a Természetismereti dalszövegelemzés újabb epizódját, 
hogy, bár a farsang elmúlt, a jókedv sose hagyja el azt, aki a termé-
szetet szereti.  

A szerkesztők 



fogva nem kapták meg a kártyákat, és naponta ingáznak 
otthonuk és a postahivatal között abban a reményben, 
hogy csak-csak megérkezik az értékjegy. Aztán vannak 
azok, akiknél hibás adatokkal, téves címen landolt az ér-
tékjegy. Mások félórákat töltenek sorban állással, hogy 
a postahivatalokban számlát fizessenek. És ott vannak 
az amúgy is túlterhelt, minimálbéres postások, akik, ha 
megkapták a leolvasókat, többet cipelnek, többet dolgoz-
nak, akárcsak a postahivatalokban dolgozó személyzet.  

Igen, a Román Posta gazdasági helyzete bizonyára 
nem túl rózsás, és kell a pluszbevétel. Az energiakártyá-
val való számlafizetés mint szolgáltatásának ellenértéke 
bizonyára szép pénzt hoz a konyhára, talán „életmentő” 
is. Mindazonáltal egy ilyen támogatási rendszer beveze-
tésével elsősorban a fogyasztók érdekeit kellene szem 
előtt tartani, vagyis másképp, bürokráciamentesen is le-
hetne segíteni rajtuk. Arról nem is beszélve, hogy a kor-
mány a támogatásokkal párhuzamosan más gazdasági 
intézkedésekkel is enyhíthetné a lakossági és vállalati 
terheket. 

Vonatszerencsétlenség 
Görögországban 

A tegnap délutáni információk szerint legkevesebb 
36 ember halt meg szerda hajnalban, amikor össze-
ütközött egy tehervonat és egy személyvonat Sza-
loniki és Athén között, Láriszánál, Görögországban. 
(MTI) 

EPPO-nyomozások 
Tavaly 121 nyomozást indított az Európai Ügyész-
ség (EPPO) Romániát érintő ügyekben, amelyekben 
az okozott kár összesen 508,4 millió euró – derül ki 
az uniós intézmény szerdán közzétett éves jelenté- 
séből. A jelentés szerint tavaly öt olyan büntetőper-
ben hozott ítéletet a romániai igazságszolgáltatás, 
amelynek a vádlottjait az EPPO állította bíróság elé. 
A nyomozás során a bírák 10,1 millió euró befa-
gyasztását is elrendelték. Szintén a múlt évben 303 
panasz érkezett az EPPO-hoz Romániával kapcso-
latos ügyekről: kilenc uniós intézmények vagy 
ügynökségek, 274 országos hatóságok és 20 ma-
gánszemélyek részéről. A Romániában tavaly folya-
matban lévő nyomozások közül 66 
közbeszerzésekkel, egy héacsalással, 12 korrupci-
óval, kettő pedig pénzmosással volt kapcsolatos. 
(Agerpres) 

Ukránok a munkaerőpiacon 
Több mint 500 ukrán állampolgár helyezkedett el a 
romániai munkaerőpiacon februárban – nyilatkozta 
kedd este a munkaügyi miniszter. Marius Budăi tá-
jékoztatása csupán aznap 60 ukrajnai menekültet al-
kalmaztak hazai munkaadók. A miniszter adatai 
szerint jelenleg 7561 ukrán állampolgárnak van ér-
vényes munkaszerződése Romániában, ezekből 
6238-at még a háború kitörése előtt kötöttek. Január 
végén 7017 ukrajnai munkavállalót tartottak nyilván 
az országban, 5649-en még a háború előtt jutottak 
álláshoz. A legtöbben (2249-en) közülük Bukarest-
ben dolgoznak, Beszterce-Naszód megyében 493, 
Temes megyében 422, Argeş megyében 409 ukraj-
nait alkalmaztak a hazai vállalatok. (Agerpres) 

Növekedhet az önkormányzati 
vezetők bére 

Az alkotmánybíróság kedden elutasította a polgár-
mesterek és megyei tanácselnökök béremelését elő-
író törvény elleni beadványt. A Mentsétek Meg 
Romániát Szövetség (USR) tavaly októberben tá-
madta meg az alkotmánybíróságon a polgármeste-
rek és a megyei tanácselnökök bérét legtöbb 2000 
lejjel növelő jogszabályt. Felhívták a figyelmet, hogy 
a törvény megtámadása nem akadálya a többi köz-
alkalmazotti kategória fizetésemelésének, amit a je-
lenleg hatályban lévő 2022/115-ös sürgősségi 
rendelet ír elő augusztus elsejétől. Az USR többek 
között azt kifogásolta, hogy a törvény nem jelöli meg 
azokat a költségvetési forrásokat, amelyekből fe-
dezni lehet az önkormányzati vezetők béremelését. 
(Agerpres) 

Másfélszer több tűzeset 
Tavaly 315 ember halálát okozták tűzesetek Romá-
niában, köztük tíz gyermek is volt – derül ki a ka-
tasztrófavédelmi főosztály (DSU) éves tevékenységi 
beszámolójából. 2022-ben 43.234 tűzeset történt, ez 
41 százalékkal több, mint egy évvel korábban. Ez el-
sősorban a vegetációtüzek gyakoriságának 85 szá-
zalékos növekedésével magyarázható. A DSU 
összesítése szerint a legtöbb tűzeset vegetációtűz 
volt (55 százalék); az esetek 16 százalékában la-
kások, 6 százalékában melléképületek gyulladtak ki. 
Átlagolva naponta 27 háztartást érintett tűzeset. A 
DSU arról is beszámolt, hogy 2021-hez képest egy 
perccel, 14 percre nőtt a tűzoltók átlagos reakció-
ideje. (Agerpres) 

Ország – világ 

Másképp is lehet(ne) 
(Folytatás az 1. oldalról)

Az egész EU-ra kiterjesztenék az ittas vezetésre 
vonatkozó zéró tolerancia szabályát 

Az Európai Bizottság a vezetői engedélyekre vonat-
kozó követelmények aktualizálását, digitális vezetői 
engedély bevezetését és a közlekedési szabályok 
külföldi érvényesítésének javítását javasolja, vala-
mint egyebek mellett az egész Európai Unióra kiter-
jesztené az ittas vezetésre vonatkozó zéró 
tolerancia szabályát – tájékoztatott a brüsszeli tes-
tület szerdán. 

Adina Vălean közlekedésért felelős uniós biztos brüsszeli 
sajtótájékoztatóján a javaslat részleteit ismertetve elmondta, 
az új szabályok javítani fogják az úthasználók biztonságát, és 
segítik azon uniós célkitűzés megvalósítását, amely szerint 
2050-re nem lesz haláleset az Európai Unió útjain. 

Elmondta, a javaslatok korszerűsítik a vezetői engedélyekre 
vonatkozó szabályokat, például tartalmazzák az EU egészében 
érvényes digitális vezetői engedély bevezetését. Az új szabá-
lyok biztosítják azt is, hogy a járművezetők, különösen, ha fi-
atalok vagy kezdők, megszerezzék a biztonságos és 
környezetbarát módon történő vezetéshez szükséges készsé-
geket, tudást és tapasztalatot, és tisztában legyenek a kocká-
zatokkal. A javaslatok nyomán orvosolhatók lesznek azok a 
hiányosságok, amelyek jelenleg tapasztalhatók a külföldön 
történt, közlekedésbiztonsággal kapcsolatos jogsértések ki-

vizsgálása során a tagállamok közötti együttműködésben, és 
lehetőség nyílik arra, hogy a súlyos közlekedési jogsértések 
elkövetőit az egész unióra vonatkozóan eltiltsák a járműveze-
téstől – tette hozzá az uniós biztos. 

Az uniós bizottság közleménye szerint a testület legalább 
kétéves próbaidő bevezetését javasolta a kezdő járművezetők 
számára a vizsga letétele után, valamint az ittas vezetésre vo-
natkozó zéró tolerancia szabályának elismerését az egész Eu-
rópai Unióban. A testület javítaná a biztonsággal kapcsolatos 
közlekedési szabályok határokon átnyúló hatékony betartatá-
sát, hogy egy külföldi illetőségű közúti szabálysértő ne ma-
radhasson büntetlen. Az új szabályok ennek érdekében 
lehetővé tennék az illetékes nemzeti hatóságok számára, hogy 
hozzáférjenek más országok vonatkozó nyilvántartásaihoz. 

Az uniós bizottság azt is javasolja, hogy a közlekedési sza-
bálysértések körét terjesszék ki a kötelező követési távolság 
be nem tartására, a veszélyes előzésre, a veszélyes parkolásra, 
az előzést tiltó táblák és az útburkolati jelek figyelmen kívül 
hagyására, továbbá a túlterhelt jármű és a vészhelyzeti hasz-
nálatra szánt leállósávok illetéktelen használatára. 

A javaslatokat most az Európai Parlament és az Európai 
Unió Tanácsa rendes jogalkotási eljárás keretében fogja meg-
vizsgálni. (MTI) 

Kormánya uniós elkötelezettségét hangoztatta 
Bukarestben az új moldovai miniszterelnök 

Moldova európai uniós integrációjának gyorsítását, a Mol-
dova és Románia közötti „kiváltságos” stratégiai partnerség 
elmélyítését ígérte szerdán Bukarestben a két hete beiktatott 
Dorin Recean moldovai miniszterelnök, aki első hivatalos lá-
togatásán Romániát kereste fel. 

Nicolae Ciucă miniszerelnökkel közösen tartott sajtótájé-
koztatóján a moldovai kormányfő köszönetet mondott azért, 
hogy Bukarest „döntő segítséget” nyújtott Chisinăunak az 
energetikai válság kezelésében, amelyet Oroszország Ukrajna 
ellen indított háborúja következményének nevezett. Recean 
ugyanakkor moldovai befektetésekre bátorította a román vál-
lalkozói szférát, külön kiemelve az energiaszektort. 

Mint mondta, tárgyalások kezdődtek arról, hogy Moldova 
hosszú távon Romániából vásároljon villanyáramot és föld-
gázt, az energiaellátás biztonsága érdekében. Bukarest szak-
értőket is küld Chisinăuba, hogy segítse Moldova mielőbbi 
felkészülését az uniós csatlakozásra. A moldovai miniszerel-
nök azt is méltányolta, hogy Románia, Németország és Fran-
ciaország több ízben is támogatási konferenciát szervezett a 
háborús helyzet és menekültválság miatt nehéz helyzetbe ke-
rült Moldova javára, az európai uniós tagállamok részvételé-

vel. Románia miniszterelnöke megállapította, hogy az ukrajnai 
háború kapcsán Moldova rendkívül nehéz helyzetbe került 
biztonsági, energetikai és gazdasági szempontból, „ellenséges, 
hamis propagandával, mesterséges feszültségkeltéssel próbál-
ják az országot destabilizálni”. Ciucă Románia további, ren-
díthetetlen támogatásáról biztosította Moldovát az ország 
szuverenitásának és területi épségének megőrzése érdekében, 
és Brüsszelben is támogatást szorgalmaz Moldova számára, 
hogy segítse ellenállását Oroszország „határozott magatartá-
sával” szemben. 

A Moldovához tartozó, orosz békefenntartó csapatok ellen-
őrzése alatt álló Dnyeszter-melléki szakadár területtel kapcso-
latban kialakult feszült helyzetről a román és a moldovai 
kormányfő a nyilvánosság előtt nem beszélt. 

A moldovai parlament február 16-án szavazott bizalmat a 
Dorin Recean korábbi belügyminiszter, volt elnöki biztonsági 
tanácsadó által megalakított új, Nyugat-barát kormánynak. 
Recean azt ígérte: rendet és fegyelmet teremt az intézmény-
rendszerben, új életet lehel a gazdaságba, ugyanakkor drasz-
tikusan fel fog lépni azok ellen, akik a háborút Moldovába 
akarják bevinni. (MTI) 

Kijevnek nincs köze az oroszországi dróntámadásokhoz 
Ukrajna nem mér csapásokat Oroszország terüle-
tére – jelentette ki szerdán Mihajlo Podoljak, az 
ukrán elnöki iroda vezetőjének tanácsadója, rea-
gálva azokra az orosz vádakra, amelyek szerint Uk-
rajna drónokkal támadta meg az Oroszországi 
Föderáció régióit. 

Hozzátette, hogy Oroszországban nő a pánik és folyamat-
ban a szétesés, és „ezek megnyilvánulása az azonosítatlan re-
pülő tárgyak által az infrastrukturális létesítmények ellen 
elkövetett belső támadások számának növekedése”.  

Az Ukrajinszka Pravda hírportál emlékeztetett arra, hogy 
kedden robbanások történtek Oroszország krasznodari terü-
letén, majd tűz ütött ki egy olajfinomítóban, Moszkva szerint 
dróntámadások következtében. Ezen felül kétszáz négyzetki-
lométernyi légteret zártak le Szentpétervár fölött, és a helyi, 
pulkovói repülőtér nem fogadott repülőgépeket, miután „azo-
nosítatlan repülő tárgyat” észleltek a város felett.  

Oleh Nyikolenko külügyi szóvivő szerdán „álhírnek” ne-
vezte azt az orosz vádat, hogy Ukrajna radioaktív anyagokkal 
készülne bármiféle provokációra. Korábban Marija Zaharova 
orosz külügyi szóvivő jelentette ki, hogy Kijev a Moldovához 
tartozó szakadár terület, a Dnyeszter-melléknél készül ilyen 
provokációt végrehajtani. „Ukrajna szigorúan elkötelezett a 
nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozása mellett” 

– hangsúlyozta Nyikolenko, hozzátéve, hogy „az oroszok 
gyakran másokat hibáztatnak azért, amit ők maguk tervez-
nek”.  

Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter a Facebookon kije-
lentette, hogy 2023. március 1-jén Vlagyimir Putyin orosz 
elnök ötödik nagy vereségét szenvedte el az Ukrajna ellen in-
dított támadás kezdete óta. „Történelmünk legnehezebb telét 
éltük túl. Hideg és sötét volt számunkra, de elpusztíthatatla-
nok voltunk” – írta a tárcavezető. Megjegyezte, Ukrajnát part-
nerei támogatták abban, hogy kitartson, és az EU is nyert, 
mert „nem fagyott meg orosz gáz nélkül”. 

A miniszter szavai szerint Oroszország első vereségét akkor 
szenvedte el Ukrajnában, amikor az offenzíva első perceiben 
az ukránok nem engedték, hogy „Putyin megbénítsa őket a 
félelemtől”. „A második az volt, amikor meghiúsítottuk az 
orosz villámháború tervét. Ukrajna nem esett el sem három 
nap alatt, egy hét, egy hónap és egy év alatt sem, és soha nem 
esik el” – hangoztatta Kuleba. Szerinte a harmadik vereséget 
az Oroszországi Föderáció diplomáciai fronton szenvedte el, 
a negyediket pedig azzal, hogy Oroszország – a hatékony 
ukrán műveletek és ellentámadások eredményeként – elveszí-
tette Ukrajna megszállt területeinek nagy részét.  

Közben szerdán ismét légiriadó volt az ukrán fővárosban, 
Kijevben. Jurij Ihnat, az ukrán légierő szóvivője közölte az 
Ukrajinszka Pravdával, hogy a légvédelem lelőtt egy orosz 

Az EP is megtiltotta a TikTok használatát munkatársai számára 
Az Európai Bizottság és az Európai Tanács múlt heti 
intézkedéseit követően az Európai Parlament (EP) 
szerdán bejelentette: megtiltja munkatársai szá-
mára a kínai ByteDance tulajdonában álló TikTok al-
kalmazás használatát a vállalati eszközökön és a 
mobileszköz-szolgáltatásába bevont személyes esz-
közökön egyaránt. 

Az Európai Parlament illetékes főigazgatósága az uniós in-
tézmény mintegy nyolcezer munkavállalójához eljuttatott le-
velében arról tájékoztatott, hogy Roberta Metsola, az EP 
elnöke, valamint Alessandro Chiocchetti, az EP elnöki irodá-
jának kabinetfőnök-helyettese döntése szerint március 20-tól 
tilos a TikTok használata vagy telepítése a személyzeti eszkö-
zökre, köztük mobiltelefonokra, táblagépekre vagy laptopokra. 
Attól kezdve az intézmény hálózataiból elérhetetlenné teszik 
a TikTok webes felületét is – írták, majd hozzátették: erősen 

ajánlott, hogy az EP-képviselők és munkatársaik távolítsák el 
az alkalmazást magánhasználatban lévő személyes eszközeik-
ről is. 

A levél szerint „kiberbiztonsági aggályok vetődtek fel a Tik-
Tok közösségi médiaplatform használatával kapcsolatban, kü-
lönös tekintettel az adatvédelemre és külső szereplők általi 
adatgyűjtésre”. A már telepített TikTok alkalmazásokat a le-
hető leghamarabb el kell távolítani – szólítottak fel. 

Az Európai Bizottság és az uniós tagállamok vezetőit tömö-
rítő Európai Tanács csütörtökön döntött a TikTok használatá-
nak tiltásáról. Indoklásuk szerint az intézkedés célja az 
intézmények birtokában lévő adatok és információk védelme, 
valamint az, hogy megóvják az intézményeket a kiberbizton-
sági fenyegetésektől és az olyan tevékenységektől, amelyek 
kibertámadásokhoz vezethetnek. (MTI) 
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Jó hír, hogy megmaradnak a pe-
dagógiai líceumok tanítóképző osz-
tályai, a meghatározatlan időre 
szóló kinevezéshez azonban szük-
ség van a hároméves egyetemi ta-
nulmányok elvégzésére is. Akik 
más szakon végzik középiskolai ta-
nulmányaikat, és alsó tagozatos ta-
nárok szeretnének lenni, azok 
négyéves egyetemi képzésben kell 
részt vegyenek. Az alsó tagozatos 
pedagógusok számára a törvényter-
vezet szerint általánosítják a mesteri 
képzést is, amely alatt ösztöndíjban 
részesülnek.  

A pedagógiai líceumokban ma-
radnak az óvónő és csecsemőgon-
dozó szakos osztályok, ahol a 
végzősöknek nem kötelező az egye-
temi képzés. 
Fokozatos fizetésemelés 

A pálya népszerűsítése érdeké-
ben az aktuális bruttó átlagbérnek 
(jelenleg 6697 lej) megfelelő fize-
tést kapnak a pályakezdő pedagógu-
sok. Ebből kiindulva fokozatosan 
emelik a tanárok fizetését. A 15 év 
régiséggel rendelkező pedagógusok 
esetében lehet csökkenteni a köte-
lező óraszámot. Aki nyugdíjba 
vonul, két alapfizetésének megfe-
lelő prémiumot kap. 

Nőni fognak a diákoknak járó 
ösztöndíjak is. Az érdemösztöndíj 
havi 200 lejről 450 lejre módosul. 
Az országos tantárgyversenyek dí-
jazottjai havonta 700, a nemzetközi 
tantárgyversenyeken helyezést elért 
diákok havi 1000 lejes ösztöndíjban 
részesülnek. Ez az élsportolókra is 
vonatkozik.  
A képességvizsga egyelőre 
nem változik  

Marad a román-, a matematika- 
és a nemzetiségi diákoknak az 
anyanyelvi vizsga. Azok a középis-
kolák, amelyekbe sok a jelentkező, 
felvételi vizsgát szervezhetnek a lí-
ceum profiljának megfelelő két tan-
tárgyból. Ily módon a helyek 60 
százalékát tölthetik be. A többi 40 
százalékot az országos elosztásból 
töltik ki, a fennmaradó tíz százalé-
kot sajátos igényű diákok kell kite-
gyék. Az országos számítógépes 
elosztás a képességvizsga és a fel-
vételi vizsga után következik. 
Mindezeket az előírásokat az idén 
még nem alkalmazzák, feltételezhe-
tően 2028-tól lép érvénybe azon di-
ákok számára, akik 2024-ben 
fogják az V. osztályt kezdeni. 

Módosul az érettségi  
Ez a határidő vonatkozik az 

érettségi vizsga megszervezésére 
is, amit az iskola profiljához (el-
méleti, tehetséggondozó, szak-
képző) igazítanak. A tanult 
szaknak megfelelő érettségire 
régen várnak már a technológiai lí-
ceumok. A szóbelin két idegen 
nyelvből kell vizsgázni, annak 
megfelelően, hogy a nyelvet hány 
órában tanulta a diák. A humán 
osztályokban érettségiző diákok 
számára kötelező lesz a vizsga egy 
reál tantárgyból, mint a matema-
tika vagy a természettudományok. 
A reál szakon érettségizők választ-
hatnak a történelem, filozófia vagy 
a pszichológia között. Ezekre a 
szóbelikre átment, nem ment át mi-
nősítést kapnak az érettségizők, és 
korábban is letehetik a vizsgákat az 
iskolai év során. Akinek nem sike-
rül a nyári szesszióban az írásbe-
lije, annak ősszel a sikeres 
szóbeliket nem kell megismételnie.  

Nagy hangsúlyt fektet a törvény-
tervezet a duális szakképzés kiter-

jesztésére és fejlesztésére, az e cél-
ból alakult konzorciumokban az 
egyetemek is részt vehetnek.  

150 iskolának, egymillió diáknak 
biztosítanak egészséges meleg ebé-
det a Mezőgazdasági Minisztérium-
mal közösen. A cél az, hogy 
vonzóbbá tegyék az iskolákat, és 
csökkentsék az iskolaelhagyást.  

Tervezik a délutáni oktatás meg-
szervezését helyhatósági vagy visz-
sza nem térítendő külföldi 
támogatásból, előnyben részesülnek 
azok a tanintézmények, ahol nagy-
mértékű az iskolaelhagyás.  

Marad a diákok portfóliójának a 
vezetése, amely minden gyermeket 
végigkísér az óvodától kezdődően. 
Az iskolai és iskolán kívüli tevé-
kenységek és eredmények feltünte-
tése megkönnyíti a pályaválasztási 
tanácsadást.  

Azok a pedagógusok, akiket a di-
ákokkal szemben elkövetett erő-
szakkal vádolnak, nem taníthatnak, 
de a fizetésüket folyósítják addig, 
amíg befejeződik az ellenük indult 
igazságügyi eljárás.  

Drasztikus előírások  
a plágium ellen  

Az egyetemi oktatás terén a vál-
tozások elsősorban a legérzéke-
nyebb témát, a doktorátust érintik. 
A törvénytervezet szerint az alkot-
mánybíróság vonhatja vissza a dok-
tori címet, egyénileg lemondani 
ezután nem lehet.  

A megírt doktori dolgozatot 90 
napra nyilvánossá kell tenni, amiről 
a szakértők véleményt mondhatnak, 
mielőtt a doktorandusz megvédené.  

Az egyetemre benyújtott óváso-
kat az egyetemi címeket, diplomá-
kat és igazolványokat attesztáló 
országos tanács fogja elemezni, és 
már kezdetben eldönti a dolgozat 
eredetiségét és minőségét.  

Ha egy dolgozatról bebizonyoso-
dik, hogy plágium, a rektor kell 
kérje az igazságügyi szervektől a 
doktori cím érvénytelenítését. A tör-
vénytervezet előírja a doktorátusve-
zető és a dolgozatot értékelő 
bizottság büntetését is. Ha ilyen 
esetek történnek, visszavonhatják a 
doktorátusvezető és akár az egye-
tem jogát is, hogy új hallgatókat ve-
gyen fel a doktori iskolába. Ha 
nagyon súlyos esetek fordulnak elő, 
visszavonhatják az egyetem műkö-
dési engedélyét.  

Az egyetemi oktatásra vonatkozó 
törvénytervezet szabályozza, hogy 
a rektori megbízatás öt évig tart, és 
a rektort egyszer lehet újraválasz-
tani újabb öt évre, függetlenül attól, 
hogy megszakadt-e időközben a 
megbízatása vagy sem.  
Anyanyelvi oktatás  

Szabó Ödön, az RMDSZ tanügyi 
szakpolitikusa elmondta, hogy az 
RMDSZ több javaslatát sikerült el-
fogadtatni. Ezek egyike, hogy a 
szaktárcának külön országos prog-
ramot kell indítania a román nyelv 
oktatására a nemzetiségi diákoknak. 
Ez nem elsősorban az érvényben 
lévő tanterv megváltoztatására vo-
natkozik, hanem korszerű kisegítő 
és digitális anyagok elkészítésére, 
román nyelvű táborok, cserediák-
programok megszervezésére mi-
nisztériumi támogatással – mondta 
érdeklődésünkre a képviselő.  

Sikerült meggyőzniük a törvény-
alkotókat, hogy az anyanyelvi okta-
tás több órát jelent, ezért több 
költségre van szükség a hatéko-
nyabb működés érdekében. Így pél-
dául az óvónők esetében is 
különóraként fogják fizetni a román 
nyelv oktatását. Támogatták a 
kezdő és a rendszerben dolgozó pe-
dagógusok fizetésének az emelését, 
hogy biztos anyagi helyzete legyen 

a pályát választó és az oktatás-
ügyben dolgozó családoknak.  

A tervezetbe bekerült, hogy a vi-
déki szórvány-, illetve kis iskolák-
ban akkor is biztosítani kell a 
működéshez szükséges teljes for-
rást, ha a diákok létszáma 300 fő 
alatt van.  

A RMDSZ javaslatai között sze-
repelt az iskolai prémium létreho-
zása, amellyel a társaikhoz képest 
több feladatot vállaló pedagógusok 
munkáját ismerik el.  

Az iskolák és intézmények kö-
zötti konzorciumok létrehozása a 
normatív finanszírozás 25 százalé-
kos emelkedését eredményezheti, 
ha az együttműködést szerződésben 
rögzítik.  

A tanárhiányt lehet ellensúlyozni 
a felsőoktatásban elérhetővé váló 
dupla szakosítással. 

A diákok azon a nyelven felvéte-
lizhetnek az egyetemre, amilyen 
nyelven a középiskolában végeztek 
(kivételt képeznek a nemzetbizton-
sági szakok).  

A tanügyi rendszer keretében 
működő önálló kisebbségi intézmé-
nyek részleges finanszírozását a tel-
jes központi finanszírozás váltja fel. 
Az oktatáskutató intézet, valamint a 
vizsgatételeket előkészítő tanács 
esetében kötelezően működnie kell 
egy kisebbségi részlegnek – nyilat-
kozta Szabó Ödön a kisebbségi ok-
tatást jobbító eredményekről, majd 
beszámolt a tanfelügyelőségek át-
alakulásáról.  

Kérdésünkre, hogy mit ér a jog-
szabály, ha nem kötelező mindenki-
nek betartani, így például a 
MOGYTTE szenátusának, hiszen a 
marosvásárhelyi egyetemen a ko-
rábbi tanügyi törvény előírásai elle-
nére sem alakultak meg az önálló 
magyar karok, a képviselő kifej-
tette, hogy ebben az ügyben maga 
sem érti a bíróság állásfoglalását.  

A MOGYTTE-n befagyasztott 
helyzetből kiindulva kíváncsian 
várjuk azt is, hogy amikor az új jog-
szabály alapján átszervezik a me-
gyei tanfelügyelőséget, ki fogja 
megakadályozni, hogy a katolikus 
iskola ügye eljusson a minisztéri-
umba.  

Az új jogszabály először a parla-
ment elé kerül, ha elfogadja mind-
két ház, ki kell dolgozni az 
alkalmazási útmutatókat. Ez idő 
alatt még sokat változhat (reménye-
ink szerint jó irányban), amíg az 
előírásait előbb vagy később alkal-
mazni lehet.  

A tervezet olvasható a tanügymi-
nisztérium honlapján,ahova javas-
latokat is lehet még tenni. 

Szabó Ödön, az RMDSZ tanügyi szakpolitikusa           Forrás: RMDSZ

(Folytatás az 1. oldalról)
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Hurrá, március elseje! Vége van a télnek, 
jönnek a téli gázszámlák és a friss tavaszi 
álmok. Vagy álnok(ok). Míg voltak népi ül-
nökök a bíróságon, addig a néphumor csak 
népi álnokoknak nevezte őket. 

Nem ezt akartam mondani, csak úgy 
eszembe jutott, amikor rápillantottam a szá-
mítógép naptári kockájára. Kijelzőjére – 
korszerűen. Ilyenkor jönnek a hóvirágos 
kedveskedések, minden férj úgy érzi, most 
kell leróni az első fontos virágáldozatot, és 
a közéletet elárasztja a nyájas mercisorok 
(kínmagyarítással: márciuskák) özöne. 
Mára a bölcsődétől a koporsóig mindenki 
kaphat kis fityegőt a giccs kategóriától a mű-
vészi briliánsig. Pénztárcája és testületi fel-
indulás függvénye. Természetesen jó alkalom 
egy kis pityizálásra meg széptevésre. Alap-
jában véve egy cinikus vénember gondolata-
ival találkoztak, kedves olvasók, ugyanis 
máskülönben és egyáltalán kedves, könnyed 
ünnep, csak a szocialista állami ünnepgyár 
számunkra, volt állami és szövetkezeti alkal-
mazottak (férfiak és megjutalmazott nők) 
számára valahogyan végleg elbarmolta. Ki-
üresítette. 

Ezért inkább áttérek a mai jegyzet tulaj-

donképpeni tárgyára. Úgy kezdődik a start-
mondat, hogy van valahol Kínában egy szu-
venírgyár, mely évszaktól, földrengéstől és 
covidjárványt szétspriccoló vírusgyártástól 
függetlenül és persze rendületlenül gyártja 
az emléktárgyakat. 
Nem a belső kínai pi-
acra, bár ottani fo-
gyasztásra is, hanem a 
világvárosok, a turis-
ták által leginkább kedvelt célvárosok, or-
szágok számára. Mehetsz bárhová, ó nyájas, 
ha egy baseballsapóra vágysz vagy egy lenge 
latin vagy cirill, örmény, indiai vagy ázsiai 
betűs (japcsi-kínai) feliratos pólóra ácsingó-
zol, és betérnél a nagy kereskedelmi és nép-
vándorlási utak mentén sűrűn egymás mellett 
elhelyezkedő szuvenírboltokba, boltocs-
kákba, szatócsüzletekbe, hülyeségkifőzdékbe, 
csillogó vicikvacak-áruldákba, mindenütt 
megtalálod ízlésednek megfelelő és álmaid-
hoz leginkább simuló árucikk gyanánt, és az 
áru belsejében a kis diszkrét feliratot, hozzá-
varrott címkét: Made in China. A vérmeseb-
beknél a népi Kína többletinfót is. 

Nem belföldiek – rómaiak, londoniak, 
New York-iak vagy madridiak, svédek, mel-

börnök gyártják, hanem az olcsó kínai mun-
kásnők kizsákmányolása révén a kínai sapka- 
és pólónagyipar, a megaszövőgyárak. Végte-
len gyapotföldeken hajladozó farmerek verej-
tékben fürdő orcával gyűjtik, csomagolják, 

viszik a gyártókhoz, 
akik aztán a római, 
bécsi, londoni, párizsi 
szuvenírközpontok ren-
deléseit kielégítve, 

pontosan, megamennyiségben kiszállítják. A 
bejövő összeg nem a kínai bérmunkások zse-
bei, kis borítékai között oszlik meg, a boríték 
lehet, hogy nagy, a bér ezzel szemben mik-
roszkopikus az angol varrodákéhoz képest, 
ugyanis az oroszlánrész – így rémlik nekem 
– a gyártulajdonosok kasszájában landol. 
Vagy még ott sem nyugszik túl sokáig. 

Tekintélyes hányada továbbvándorol fel-
felé Peking (Běijing) irányába. Ha azt hin-
néd, jótékony célokat szolgál, tévedsz is, meg 
nem is. Mert például nem a Pekingi Főegy-
házmegye érseki székvárosát illeti, nem a ta-
xisofőrök jutaléka, hanem a kínai 
kommunista párt rendszeres jövedelmét sza-
porítja, vastagítja. Az ártatlan és csicsás 
sapka és póló, műkutya és plüss macskaba-

goly satöbbi árából épült fel a kínai szuper-
gyorsvasút, rendeztek olimpiát, ebből gyár-
tanak ezt-azt a közel-keleti harcosoknak, ami 
inkább pukkan-robban-kattog, mint kis da-
locskákat játszik, andalít, álomba ringat. So-
kakat a túloldalon örök álomba. 

Ez csupán egy összeesküvés-elmélet iro-
dalmiasított vázlata, amelyen elcsámcsog-
hatsz, továbbadhatod vagy dühödten 
megcáfolhatod. Lehetőséget kínálok neked, 
hogy legyints, és nyom és mellékhatások nél-
kül elfeledd. Csak azért gondolj rá, amikor 
egy ilyen fejfedőért kiadsz mondjuk öt eurót, 
hogy ennek tekintélyes százaléka nem marad 
a vén Európában, hanem a friss Putyinhoz 
ugrásra kész Kínába utaltatik át banki úton. 

Manapság semmi sem ideológia- és con-
teo-mentes. Állapítottam meg magamban At-
hénban, ahol a múlt héten a Szüntagma tér 
forgalmát bámultam, elcsodálkoztam a 
díszes vasárnapi őrségváltáson, a város tisz-
taságán, ókorán, és az Akropoliszról mere-
dek utcácskákon leereszkedve vettem egy 
sapkát a gyűjteményembe – több fej, több 
sapka – , majd beültem egy ízletes szuvlaki 
elköltésére. Amint a nóta is mondja: „Szuv-
lak(i) áll a nagy Duna mentében”. 

Márciusi frissítő a kínai Athénban 

Még lehet javaslatokat tenni 



Több mint 12 ezer gyermekbán-
talmazásos esetet jegyeztek tavaly 
január 1-je és szeptember 30-a kö-
zött Romániában, viszont a szakem-
berek szerint ez csak a jéghegy 
csúcsa, ugyanis a gyermekekkel 
szembeni szexuális visszaélések ki-
lencven százaléka nem jut a hatósá-
gok tudomására. 

Az Országos Gyermekjogvé-
delmi és Örökbefogadási Hatóság 
adataira hivatkozó közlemény sze-
rint Romániában a tavaly jegyzett, 
12.761 gyerekeket érintő bántalma-
zásos esetből 1143 vonatkozik sze-
xuális abúzusra, 34 pedig szexuális 
kizsákmányolásra. Deak Elidától, a 
Maros Megyei Gyermekvédelmi 
Igazgatóság igazgatóhelyettesétől 
megtudtuk, hogy Maros megyében 
a tavaly jelentett több mint 1500 
gyerekbántalmazás közül 95 eset-
ben jeleztek szexuális visszaélést. 
Könnyebb szemet hunyni  
fölötte 

Az országos statisztikák szerint, 
míg a fizikai és érzelmi bántalma-
zásnak minősülő esetekben a 

nemek szerinti megoszlás hasonló, 
a szexuális visszaéléseknek több-
nyire lányok az áldozatai. A „Ment-
sétek meg a gyermekeket” 
szervezet 2021-ben végzett orszá-
gos felmérésében a megkérdezett 
szülők mintegy 3 százaléka mondta 
azt, hogy az elmúlt évben gyermeke 
szexuális zaklatás áldozata volt, és 
az esetek közel kétharmadában is-
meretlen személy volt az elkövető; 
a serdülőkorúak 2,9 százaléka állí-
totta azt, hogy szexuális kapcsolatra 
kényszerítették. A szervezet szerint 
ez is megerősíti a tényt, hogy a sze-
xuális bántalmazásoknak csupán a 
töredékét jelentik a hatoságoknak. 
Úgy vélik, sokszor a környezetének 
tudomása van arról, hogy a gyere-
ket szexuálisan bántalmazzák, de 
mindenki hallgat. Romániában álta-
lában szemet hunynak fölötte, külö-
nösen a konzervatívabb vidéki 
közösségekben. Ugyanakkor jelen-
tős hiányosságnak számít, hogy leg-
többször a hatóságok képviselői, 
szociális munkások, rendőrök, 
ügyészek, bírák sem rendelkeznek 
alapvető ismeretekkel a szexuális 
visszaélésről, arról, hogy mit okoz 
az áldozatban, milyen hosszú távú 

hatásai vannak, és egyáltalán, ho-
gyan kellene kivizsgálni az eseteket 
úgy, hogy közben tekintettel legye-
nek a kiskorú áldozat lelkivilágára. 

A szakemberek szerint a gyer-
mekek – különösen a lányok – 
könnyen szexuális visszaélés áldo-
zatává válnak, a bántalmazó 
ugyanis általában aláássa az áldo-
zatnak a saját ítélőképességébe ve-
tett hitét, szimpatikus és empatikus 
személy látszatát kelti, megígéri ál-
dozatának, hogy megvédi, és segít 
neki, ha megteszi, amit szeretne. 
Amikor ez nem működik, félelmet, 
rettegést kelt áldozatában, fenyege-
téshez és fizikai erőszakhoz folya-
modik, hogy manipulálja az 
áldozatot. 
Az áldozat beleegyezett... 

A kiskorúak ellen elkövetett sze-
xuális bűncselekményekre vonat-
kozó bejelentések zömének, azaz 
ötből négy esetnek a végkifejlete az 
lett, hogy ejtették a vádakat, vagy 
felfüggesztették a bűnügyi eljárást. 
Ez az arány valamivel alacsonyabb 
(74 százalék) a szexuális erőszak, és 
a legmagasabb (92 százalék) a kis-
korúak szexuális kizsákmányolása 
esetében – figyelmeztet közlemé-
nyében a „Mentsétek meg a gyer-
mekeket” szervezet a romániai 
bíróságoktól származó 2021-es ada-
tokra alapozva. 

A másik gondot ezen a téren az 
jelenti, hogy a jelenlegi kihallgatási 
eljárás messze nem gyermekbarát, 
legkevesebb hat, de gyakran ennél 
is több alkalommal kényszerül arra 
a kiskorú, hogy újra és újra elme-
sélje, és ezáltal ismételten átélje az 
elszenvedett borzalmakat. Továbbá 
azok a személyek, akik első lépés-
ben rögzítik a szexuális bűncselek-
ményekre vonatkozó bejelentéseket 
(például a szolgálatos rendőr vagy 
a szociális asszisztens), gyakran 
nem elég felkészültek, nem tudják, 
hogy miként kell kommunikálni 
egy olyan gyerekkel, akit ilyen sú-
lyos trauma ért – derül ki a „Ment-
sétek meg a gyermekeket” 
szervezet tavaly július–szeptember-
ben végzett felméréséből. 

A 2014-2020 között a romániai 
hatóságokhoz több mint 18 ezer fel-
jelentés érkezett kiskorú ellen elkö-
vetett szexuális bűncselekmény 
miatt, és ezeknek mintegy nyolcvan 
százalékában ejtették a vádakat, il-
letve felfüggesztették a bűnügyi el-

járást. Ezek az adatok is alátámaszt-
ják, hogy Romániában a gyermekek 
elleni szexuális bűncselekmények 
háromnegyedét továbbra is kon-
szenzusos aktusként tárgyalják a bí-
róságokon, gyakori érv az 
elkövetők felmentésére, hogy a ti-
zenéves lányok beleegyeztek a sze-
xuális kapcsolatba. 
16 éves kor alatt nem lehetne 
szó beleegyezésről 

Lapunk érdeklődésére, hogy a ta-
pasztalatok alapján mi az oka 
annak, hogy az esetek nagy részé-
ben az elkövetőket nem vonják bűn-
ügyi felelősségre a tettükért, 
Mihaela Dinu, a „Mentsétek meg a 
gyermekeket” szervezet illetékese 
elmondta, több tényező játszik 
közre ebben, esetenként hosszabb 
idő telik el a bűncselekmény, vala-
mint aközött, amíg erről a hatósá-
gok tudomást szereznek, így 
bizonyítékok hiányában nem lép-
nek tovább, de előfordul az is, hogy 
az áldozat visszavonja a feljelentést. 
Ugyanakkor az is gyakori, hogy 
azonnal jelentik az esetet a hatósá-
goknak, azonban az áldozat szaván 
kívül semmiféle bizonyítékot nem 
találnak, így ejtik az ügyet, még mi-
előtt az a bíróság elé kerülne. 

Az illetékes szerint a törvényke-
zés nem elég szigorú az ilyen jel-
legű bűncselekmények tekin- 
tetében. Ha bíróság elé is kerül az 
ügy, a büntetések megállapításakor 
számos tényezőt figyelembe vesz-
nek, például azt, hogy egyszeri al-
kalommal történt a szexuális 
bántalmazás, vagy többször fordult 
elő, ugyanakkor azt is, hogy az el-
követő a tágabb család tagja-e, vagy 
idegen személy. A büntetések meg-
állapításában az áldozat életkora is 
közrejátszik, amennyiben 14 év 
alatti, súlyosabb bűntettnek számít, 
ugyanis nem tudják figyelembe 
venni az áldozat beleegyezését, 
még akkor sem, ha az azt állítja, 
hogy önszántából tette. A szervezet 
álláspontja azonban az, hogy a 16 
éven aluli fiatal nem képes megér-
teni a szexuális kapcsolat következ-

ményeit, ezért nem tudja érdemben 
a beleegyezését adni, de sajnos a 
törvénykezés olyan, amilyen – 
jegyezte meg a pszichológus. 

Mint mondta, a „Mentsétek meg 
a gyermekeket” szervezet kéréssel 
fordult a törvényhozókhoz, hogy 
módosítsák a törvényt úgy, hogy a 
16 év alatti kiskorúval folytatott 
szexuális aktus egyértelműen minő-
süljön súlyos bűncselekménynek, 
akkor is, ha az áldozat beleegyezé-
sével történt. 
Gyerekbarát kihallgatás 

A szervezet tanulmányában arra 
is felhívja a figyelmet, mennyire 
fontos, hogy a bántalmazott gyer-
meket kik veszik körül a nyomozás 
alatt, ugyanis ismételten át kell 
élnie az elszenvedett traumát a ki-
hallgatás során, amikor újra és újra 
elmeséltetik vele a történteket. Az 
izlandi Barnahus-módszer, amelyet 
már Európa számos országában al-
kalmaznak, pont ezt hivatott kikü-
szöbölni. A megfelelően képzett 
szakember kifejezetten gyermekek 
számára kialakított, barátságos kör-
nyezetben beszélget el a kiskorúval, 
olyan nyelvezettel, ami világos, ért-
hető, a kihallgatás többi résztve-
vője, a nyomozó rendőr, ügyvéd, 
ügyész pedig egy másik helyiség-
ből, audiovizuális eszközök révén 
követi az elhangzottakat. Ennek kö-
szönhetően a gyereket nem kérdez-
geti sok idegen, nem tesznek fel 
számára érthetetlen kérdéseket. A 
gyerekek általában így hamarabb 
megnyílnak, a megfelelő bizonyíté-
kok is előkerülnek. A Barnahus-
módszer egy integrált modell, 
amely tömöríti azokat a segítség-
nyújtási szolgáltatásokat, ame-
lyekre a bántalmazott gyereknek 
szüksége van, ezekben a közpon-
tokban a kihallgatószoba mellett or-
vosi vizsgálatra, valamint 
pszichológiai szaktanácsadásra is 
lehetőség van. A módszert a szerve-
zet nemrég egy projekt révén ültette 
gyakorlatba a fővárosban. 

Szerkesztette: Menyhárt Borbála

Menyhárt Borbála

Illusztráció

Bizonyíték hiányában vagy a kiskorú beleegyezésére hivatkozva 
Az esetek nyolcvan százalékában ejtik a vádakat 
A kiskorúak ellen elkövetett szexuális bűncselekmények több-
ségében, azaz ötből négy esetben ejtik a vádakat, vagy meg-
szüntetik a bűnügyi eljárást – derül ki a „Mentsétek meg a 
gyermekeket” szervezet februárban, a bukaresti törvényszé-
ken tartott tanácskozáson bemutatott tanulmányából. Ebben 
arra is rávilágítanak, hogy sok esetben a kiskorú áldozatok ki-
hallgatása nem megfelelőképpen zajlik, a gyerekek arra kény-
szerülnek, hogy több ízben is elmeséljék, és ezáltal újra és 
újra felevenítsék az átélt szörnyűségeket.
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A párkapcsolati erőszakot elszenvedő nők 
nagyobb valószínűséggel kísérelnek meg öngyilkosságot 

A párkapcsolati erőszakot elszenvedő 
nők háromszor nagyobb valószínű-
séggel próbálnak meg véget vetni 
életüknek – írta egy új kutatásra hi-
vatkozva a The Guardian című brit na-
pilap online kiadása 

Azoknál pedig, akik párkapcsolaton belüli 
szexuális bántalmazást éltek át, hétszer na-
gyobb a valószínűsége az öngyilkosságnak. 

A nők jogaiért küzdő aktivisták megdöb-
bentőnek nevezték az eredményeket, ame-
lyeknek szerintük arra kellene ösztönözniük 
a háziorvosokat, szülésznőket, a munkaügyi 
központok munkatársait és másokat, akik ki-
szolgáltatott nőkkel kerülnek kapcsolatba, 
hogy rutinszerűen kérdezzék meg őket sze-
mélyes biztonságukról. 

A párkapcsolati erőszak áldozatai emellett 
több mint háromszor nagyobb valószínűség-
gel tesznek kárt magukban, és több mint két-
szer nagyobb a kockázata annak, hogy 
öngyilkos gondolataik támadnak. 

Az eredmények Sally McManus egészség-
ügyi szakértő elemzéséből származnak, aki 
az Agenda Alliance jótékonysági szervezet 
megbízásából végezte el a felnőttek mentális 
egészségét vizsgáló brit felmérést. 

Ez az első tudományos kutatás az Egyesült 
Királyságban, amely szoros kapcsolatot talált 
a párkapcsolati erőszak és a nők öngyilkos 
gondolatai, valamint az életük befejezésére tett 
kísérlet között. Becslések szerint a nők több 
mint egynegyede (27 százalék) válik partnere 
bántalmazásának áldozatává élete során. 

McManus a felnőttkori pszichiátriai halá-
lozási felmérés három legutóbbi, 2000-ben, 
2007-ben és 2014-ben közzétett kiadását ele-
mezte, amely hétezer 16 éves és idősebb 
ember mentális egészségi állapotára terjed ki 
részletekbe menően. 

A kutató megállapította, hogy a szegény-
ségben élő, munkanélküli, betegség vagy fo-
gyatékosság miatt munkaképtelen, valamint 
eladósodott nők nagyobb valószínűséggel 
válnak párkapcsolati erőszak áldozatává. 

Az elemzés azt mutatja, hogy „amikor egy nő 
öngyilkos gondolatok miatt jelentkezik a szol-
gálatoknál, akkor valószínűsíthetően párkapcso-
lati erőszak áldozata” – húzta alá a kutató. 

Jess Southgate, az Agenda Alliance vezér-
igazgató-helyettese szerint „szégyenletes, 

hogy a párkapcsolati erőszak és a nők öngyil-
kossági késztetései közötti egyértelmű össze-
függést korábban nem ismerték el annak a 
közegészségügyi válsághelyzetnek, amelyről 
valójában szó van”. 

Southgate úgy véli, ennek egyik oka az, 
hogy az öngyilkosok háromnegyede férfi, így 
eddig az ő mentális egészségükre összponto-
sítottak. 

„A nők fájdalmát és szorongását azonban 
mindannyiunk veszélyére figyelmen kívül 
hagyjuk – folytatta. – Ez egy közegészség-
ügyi válsághelyzet. Eredményeink azt mutat-
ják, hogy a bántalmazás hosszú távú hatással 
van a mentális egészségre, és legrosszabb 
esetben végzetes is lehet” – hangsúlyozta. 
(MTI) 

Illusztráció



Egy 2021-ben közzétett tanulmány szerint 
európai uniós viszonylatban a romániai fiata-
lok élen járnak az alkoholfogyasztás terén, 
gyakori, hogy már tizenhárom-tizennégy 
éves korban a pohárhoz nyúlnak.  

Az Országos Közegészségügyi Intézet 
adatai szerint a rendszeresen szeszes italt fo-
gyasztó romániai lakosság aránya 35 száza-
lék, ez jóval magasabb a 20 százalékos uniós 
átlagnál. A 15–16 éves korosztályban ötből 
két tinédzser fogyaszt alkoholt, és 80 száza-
lékuk már legalább egyszer ivott valamiféle 
szeszes italt. A 15–19 év közöttiek elhalálo-
zásának harmadáért olyan közúti baleset a fe-
lelős, amely az alkoholfogyasztás miatt 
következett be. 

A szakemberek szerint a leginkább azokat 
veszélyeztetik az alkoholfogyasztás súlyos 
egészségi következményei, akik 15 éves 
koruk előtt kezdenek el inni. Esetükben négy-
szeresére, de akár a hétszeresére is emelked-
het a függőség kialakulásának esélye 
azokhoz képest, akik 17 éves koruk után kez-
denek el szeszes italt fogyasztani. A tinéd-
zserkori alkoholfogyasztás ráadásul növeli a 
dohányzás és drogfogyasztás esélyét is – 
derül ki a statisztikákból.  
Mind az alkohol, mind a kábítószer 
rengeteg veszélyt rejt  

– Sajnos a mindennapok tapasztalata azt 
mutatja, hogy egyre zsengébb korban kezde-
nek el a fiatalok alkoholt fogyasztani, illetve 
különféle tudatmódosító szerekhez nyúlni. A 
legveszélyeztetettebb korosztály a 8-9. osz-
tályosok, körükben már gyakori, hogy hét-
végi bulikon, baráti összejöveteleken 
különféle szerekhez nyúlnak – mutatott rá 
Bartha Éva klinikai pszichológus. A serdülő-
kor egy átmeneti periódus, amikor a fiatalok 
az identitásukat keresik, és ez a keresés ren-
geteg frusztrációval, stresszel jár. Sokan szo-
ronganak, nehézségeik vannak a kapcsolatok 
kialakításában. Ez a korosztály hajlamos arra, 
hogy keresse a kihívásokat, kíváncsi, és sok-
szor cselekedetei motivációja önbizalomhi-
ányból ered, a tudatmódosító szerek 
használatban vagy az alkoholfogyasztásban 
lehetőséget lát arra, hogy kitűnjön. 

A szakember szerint a kábítószer-használat 
mellett az alkoholfogyasztással járó veszélye-
ket sem szabad elbagatellizálni, ugyanis egy-
részt ez gyakoribb, másrészt jóval nagyobb 
populációt érint, hiszen kilencedik osztályban 
már a hétvégi bulik, osztálykirándulások el-
képzelhetetlenek alkohol nélkül, és már nem 
csak a fiúk, hanem egyre több lány is fo-
gyasztja, illetve jut el a részegségig. Menő-
nek számít a fiatalok körében, ha valaki 
berúg, és egyre divatosabb lett a „rohami-
vás”, azaz minél többet inni nagyon rövid idő 
alatt. 

– A szeszes italt azért tartom veszélyesnek, 
mert ha kamaszkorban elkezdődik a kísérleti 
ivás, majd a fiatal hozzászokik, és elkezd 
rendszeressé válni – mondjuk, először hétvé-
genként fogyaszt alkoholt, aztán naponta –, 
ez hosszú távon függőséghez vezet. Ugyan-
akkor minél korábban kezd el szert használni 
a fiatal, az annál erősebb hatást fejt ki a szer-
vezetre, különösen az idegrendszerre, mivel 
ebben a korban ez még nincs teljesen kifej-
lődve, mint ahogy a személyiség sem. 

A tudatmódosító szerek, különösen a dizáj-
nerdrogok, ugyancsak rendkívül veszélyesek, 
hiszen viszonylag könnyen, elérhető áron 
hozzáférhetőek, azonban az összetételüket a 
legtöbb esetben nem ismerjük, annyit tudunk, 
hogy különböző kémiai anyagokból állnak. A 
vegyszerekkel kezelt növények is veszélye-
sek, hiszen előre nem megjósolható hatásokat 
fejtenek ki. A fiatalok nagy része ilyen dizáj-
nerdrogokat használ, és sokan kerülnek kór-
házba pszichotikus állapotban, pszichés 
problémákkal, szív-, vesebántalmakkal. Ezek 
a szerek egyszeri használattal is tudnak ma-
radandó károkat okozni, amelyekkel majd 
egy életen át együtt kell élnie az egyénnek, 
gondolok itt különösképpen a szorongásra, 
depresszióra, paranoiás tünetekre.  

A partidrogok is népszerűek. A marihuána 
lassan kezd úgy beépülni a köztudatba, 
mintha a használata teljesen veszélytelen 
lenne, pedig korántsem az. Sok esetben a ke-
ményebb drogok használatához vezet, de a 
marihuána rendszeres használata is nagy va-
lószínűséggel pszichikai függőséget okoz, 
gyakran pánikrohamok, szorongás, depresz-
szió miatt szorulnak egészségügyi ellátásra 
az érintettek. Ezek a tünetek pedig a marihu-

ána használatának az abba-
hagyása után is 
fennmaradnak – hívta fel a 
figyelmet a veszélyekre a 
szakember.  
Kíváncsiság,  
csoportnyomás  

A prevenciós munka 
során, amikor a fiatalokat 
megkérdezik, mi készteti 
őket a szerhasználatra, leg-
több esetben az a válasz, 
hogy a kíváncsiság. Nyil-
ván a csoportnyomás is 
nagyban közrejátszik, de  
leginkább a hatására kíván-
csiak, amiről a barátok me-
sélnek. A klinikai 
pszichológus szerint első-
sorban az jelent gondot, 
amikor valaki azért nyúl tu-
datmódosító szerekhez, 
mert nem tud a problémái-
val megküzdeni, illetve pót-
cselekvésként, vagy akár 
öngyógyítás végett, például 
a depressziós tünetek eny-
hítésére. Mint mondta, ha a 
fiatal kíváncsiságból ki is 
próbál valamiféle szert, de 
rendben vannak a kapcsola-
tai, az életében vannak ka-
paszkodók, akkor 
valószínűbb, hogy az nem 
fog rendszeressé válni, és 

hamar rájön, hogy a tudatmódosító szerek 
többet ígérnek, mint amit nyújtanak. 

Azok jutnak el odáig, hogy szakemberi se-
gítségre szorulnak, akik rendszeres haszná-
lókká válnak, és elkezdik megtapasztalni a 
negatív hatásokat: depresszió, pánikrohamok, 
szorongás, memóriazavar, nehezen tudnak 
koncentrálni. Ezek mind olyan dolgok, ame-
lyek megzavarják a fiatalok életvitelét, az is-
kolai teljesítményük romlásához vezetnek, 
valamint a kapcsolataikra is kedvezőtlen ha-
tással vannak. 
Elnézőbbek lennének a szülők?  

Amikor a szórakozóhelyeken, fesztiválo-
kon a lábukon alig álló, önkívületi állapotban 
lévő 14-15 éves fiatalokat lát az ember, jog-
gal merül fel a kérdés, hogy mit szól a szülő, 
amikor kamasz gyereke ilyen állapotban ha-
zatér.  

Bartha Éva úgy véli, fontos lenne a szülő-
ket is érzékenyebbé tenni a téma iránt, fel-
hívni a figyelmüket, hogy milyen 
veszélyekkel jár az alkoholfogyasztás. Romá-
nia európai viszonylatban az elsők között áll 
ezen a téren, és a tapasztalat az, hogy ameny-
nyiben a szülők elfogadják a rendszeres al-
koholfogyasztást, elnézőbben viszonyulnak 
ahhoz, amikor a gyerekük nyúl a pohárhoz. 
Nyugaton például szigorúbban betartják a 
szabályokat, 18 vagy esetenként 21 év alatti 
fiatalokat nem szolgálnak ki szeszes itallal.  
– Ezek a szabályok nem hiába láttak napvi-
lágot, azért vannak, mert felmérték a fiatal-
kori alkoholfogyasztás veszélyeit és 
következményeit – hangsúlyozta a klinikai 
pszichológus.  

 A szakemberek szerint, amikor a szülők 
azt veszik észre, hogy a serdülőnek megvál-
tozik a viselkedése, kezdi elveszíteni az ér-
deklődését, életmódváltás következik be nála, 
ami furcsának tűnhet, illetve elkezdenek rom-
lani az iskolai eredményei, az figyelmeztető 
jel lehet. Érdeklődésünkre, hogy mit tehet a 
szülő, ha kiderül, hogy gyereke szerhasználó, 
Bartha Éva elmondta, ez attól is függ, hogy 
milyen életkorú a gyerek, ugyanis bizonyos 
kor után elég nehezen lehet korlátozni a cse-
lekedeteit. Nagyon fontos beszélgetni erről, 
lényeges a jó szülő–gyerek kapcsolat, ahol a 
kamasz nem fél elmondani, hogy mi történt, 
mivel érzi, hogy szeretik, elfogadják, és szá-
míthat a szülőre. Fontos ugyanakkor, hogy a 
szülő határozottan és következetesen képvi-
selje az álláspontját, hogy nem támogatja a 
szerhasználatot, a részegséget. Segít, ha meg-
értően viszonyul, nem kioktat vagy veszek-
szik, ez ugyanis általában ellenállást vált ki a 
gyerekből. Mindemellett jó lenne utánanézni, 
hogy a csoportnyomáson túl, ami nagyon 
erős ebben az életkorban, van-e még valami 

más ok is a háttérben, ami miatt szerhez nyúlt 
a gyerek.  
Nem mindenki látja be, 
hogy segítségre szorul 

A Bonus Pastor Alapítvány szakemberei 
rendszeresen nyújtanak segítséget olyan csa-
ládoknak, ahol a gyerek szerhasználati gon-
dokkal küszködik. Fontos azonban, hogy a 
szenvedélybeteg motivált legyen, ugyanis 
amíg a tagadási fázisban van, nem tudnak 
vele dolgozni, csupán a hozzátartozókkal.  

Általában a szülők fordulnak hozzájuk se-
gítségért, amikor látják, hogy gond van a gye-
rekükkel. Van, amikor a fiatal is 
együttműködik, mivel érzi, hogy veszélyben 
van, és szeretne változtatni, de olyanok is 
vannak, akik nem akarnak részt venni a  
tanácsadásban, így csak a szülő megy el. 
Ilyenkor elkezdenek dolgozni a szülővel, a 
szakemberek felkészítik arra, hogy mit lehet 
tenni, hogyan kellene viszonyulnia a gyere-
kéhez. 
Prevenció az iskolában 

Emellett a Bonus Pastor Alapítvány pre-
venciós tevékenységeket is tart tanintézmé-
nyekben, a pedagógusok kérésére elmennek 
és beszélgetnek a diákokkal a függőségekről, 
alkoholfogyasztásról, kábítószer-használat-
ról. Ezen tevékenységek iránt egyre nagyobb 
az igény – jegyzi meg Bartha Éva. A foglal-
kozásokon elsősorban azt próbálják felmérni, 
hogy az adott osztályba járó fiatalok milyen 
ismeretekkel rendelkeznek a témában. Álta-
lában már a beszélgetés elején rákérdeznek 
arra, hogy milyen pozitív hatásokat tapasztal-
tak a szerhasználatkor, ugyanis köztudott, 
hogy rövid távon többnyire jó érzést kelt ben-
nük. Emellett a szerhasználathoz kötődő tév-
hiteket is át szokták beszélni, ismertetik a 
hosszú távú negatív hatásokat, illetve próbál-
nak arra is kitérni, hogy a fiatalok szerint 
mire volna szükségük a szerhasználat helyett, 
mi az, ami örömöt, biztonságot nyújt, illetve 
növeli az önbecsülésüket. Ugyanakkor az Is-
kola másként hét keretében középiskolai cso-
portokat is szoktak fogadni az alapítvány 
magyarózdi terápiás otthonában, ahol a fiata-
lok beszélgethetnek a függőséggel küszködő 
bentlakókkal. Bartha Évától ugyanakkor 
megtudtuk, hogy prevenciós céllal egy inter-
aktív kiállítást terveznek Köztes átmenetek 
címmel. A tárlat egy négy-öt termes helyszí-
nen kapna helyet, ahol az egyes szobákban a 
kiállított anyag alapján a különböző szerekről 
és azok hatásairól beszélgetnének el az oda-
látogató diákcsoportokkal. Az utolsó terem-
ben pedig arról esne szó, hogy milyen 
megküzdési stratégiákat lehet alkalmazni, il-
letve hogyan lehet felelősségteljesen viszo-
nyulni az alkohol- és szerhasználathoz.  

Menyhárt Borbála

Bartha Éva klinikai pszichológus
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A szórakozás velejárói?  
Egyre zsengébb korban nyúlnak szerekhez a fiatalok 

Egyre zsengébb korban nyúlnak alkoholhoz, tudatmódosító szerekhez a fia-
talok, az ital, a cigaretta, sok esetben a kábítószer is a hétvégi bulik elmarad-
hatatlan kellékévé vált. Szórakozóhelyeken, fesztiválokon szinte 
mindennapos a részegségtől a lábukon alig álló tizenévesek látványa, nyol-
cadikos-kilencedikes gyerekek űznek sportot abból, hogy ki tud többet inni. 
Az alkohol-, illetve kábítószer-használat veszélyeiről, lelki hátteréről Bartha 
Éva klinikai pszichológust, a szenvedélybetegekkel foglalkozó Bonus Pastor 
Alapítvány szakemberét kérdeztük, aki rendszeresen részt vett fiataloknak 
tartott prevenciós tevékenységeken. 



Házi hókifli szilvaízzel, dióval 

60 dkg lisztet 25 dkg vajjal, egy csipet 
sóval és négy dkg zsírral morzsoljunk össze. 
Adjunk hozzá 30 dkg tejfölt, három evőkanál 
porcukrot és egy citrom reszelt héját, majd jól 
gyúrjuk össze a tésztát. Tegyük a hűtőbe két 
órára, azután lisztezett lapítón nyújtsuk ki ujj-
nyi vastagságúra, és pogácsaszaggatóval 
szaggassuk ki. Mindeniknek a közepére te-
gyünk szilvaízet, majd csavarjuk fel, a széleit 
nyomkodjuk össze. A tetejére helyezzünk egy 
diódarabkát, és picit nyomjuk bele. 170 fokon 
kb. 15 percig süssük, majd, miután kivettük 
a sütőből, még melegen forgassuk bele a va-
níliás porcukorba. 
Februári tőzegáfonya- (vörösáfonya-) 
dzsem 

A vörösáfonyát lefagyasztottam, és február 
vége felé úgy gondoltam, ideje egy újabb 
adag finomságot főzni, hiszen a tőzegáfonya 

nemcsak finom, hanem számos jótékony ha-
tása is van.  

Két kg tisztított vörösáfonyát három dl víz-
zel, három citrom levével, másfél kg cukorral 
főni teszünk. Kb. 30 perc főzés után krump-
litörővel picit szétnyomkodjuk az áfonyasze-
meket, hozzáadunk három evőkanál mézet, 
és ezzel még kb 10. percig kavargatjuk. 
Három tasak gélfixet (pektin) hat evőkanál 
cukorral összevegyítünk, és a dzsemhez 
adjuk. Megvárjuk, amíg párat rottyan, s le-
vesszük a tűzről. Üvegekbe töltjük, száraz 
dunsztba tesszük. Kenyérre, kalácsra kenve, 
egy csésze tejjel kiváló reggeli, de tejberizs-
zsel, tejbegrízzel, palacsintában vagy sütemé-
nyekben is nagyon finom, illetve tálalhatjuk 
rántott camembert, kacsasült vagy vadhúsok 
mellé is. 

Citromszörp 
Húsz darab biocitromot langyos vízbe áz-

tatunk, majd kb. 30 perc után meleg vízbe 
tesszük, és alaposan átdörzsöljük egy szi-
vaccsal.  

Két kg cukrot 1,5 dl vízzel összefőzünk, 10 
darab citrom héját belereszeljük. A citromo-

kat kettévágjuk, kicsavarjuk a levüket, de 
nem szűrjük meg, hanem rostostul adjuk 
hozzá a cukros léhez. Kb. 30 percig főzzük, 
majd üvegekbe töltjük, és száraz dunsztba 
tesszük.  

Ásványvízzel, mentalevéllel fogyasztjuk. 
Sütéskor citromkrémhez, de gyümölcsleve-
sekhez, fagylalthoz is használhatjuk, citrom-
likőr is készülhet belőle. 
Hamis flódni 

Én fagyasztott lapokat használtam. A tepsit 
kikenjük vékonyan olajjal, és kibéleljük sü-
tőpapírral. Ráhelyezzük az első lapot, meg-

kenjük sárgabaracklekvárral, megszórjuk 
vastagon darált dióval, majd három evőkanál 
vaníliás porcukorral. Ráhelyezzük a második 
lapot, jól megnyomkodjuk, és megkenjük 
eperdzsemmel, megszórjuk 20 dkg darált 
mákkal. A mákos rétegre három nagyobb re-
szelt almát szórunk, miután alaposan kifa-
csartuk a levét. Egy tasak (8 g) vaníliás 
porcukorral megszórjuk, és ráhelyezzük a 
harmadik lapot is. Alaposan rányomkodjuk, 
villával megszurkáljuk, és megkenjük tojás-
sal. 180 fokon 35 perc alatt készre sütjük.  

20 dkg étcsokoládét négy evőkanál tejjel, 
két evőkanál olajjal felolvasztunk, és a kihűlt 
sütemény tetejére kenjük, mandulapehellyel 
díszítjük. Másnap szeleteljük. 

Jó étvágyat kívánok! 

Rózsa Enikő 
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Enikő receptjei 

Nemzetközi cukrászati és pékipari szemle 
Brassóban szervezik meg a GastroPan kiállítást 

Március 17-19. között ismét megszer-
vezik a nemzetközi cukrászati és sü-
tőipari GastroPan kiállítást, amelynek 
célja bemutatkozási és kapcsolatépí-
tési lehetőséget biztosítani az ezen a 
szakterületen dolgozó vállalkozások-
nak. Az idei rendezvényre Brassóban, 
a Lux Divina kiállítóközpontban kerül 
sor. 

Az esemény a legjelentősebb gyártókat, 
forgalmazókat, szolgáltatókat vonultatja fel, 
akik a vendéglátó-, cukrász-, fagylalt- és sü-
tőipart szolgálják ki. Kiváló lehetőség a vál-
lalkozások számára üzleti 
kapcsolatrendszerük bővítésére, innovatív 
termékeik és megoldásaik bemutatására. A 
minden évben több ezer látogatót odacsalo-

gató rendezvényen több ország kiállítói mu-
tatkoznak be. 

A GastroPan kiállítás hatékony fórumot 
biztosít a cukrász-, fagylalt-, csokoládé-, pék- 
és malomipar, valamint a vendéglátásban dol-
gozó szakemberek számára, lehetőséget kínál 
partnerségek kialakítására és megbeszélési 
helyszín az élelmiszeriparhoz tartozó ellátás-
lánc valamennyi résztvevőjének. 

A kiállítás alatt megrendezésre kerülnek a 
már hagyományosnak számító GastroPan-
versenyek, az év kenyere és tortája 2023, ahol 
az ország legtehetségesebb pékjei, cukrászai, 
szakácsai mérik össze tudásukat, munkáikban 
a minőség, az innováció, a kreativitás és a ter-
mékek diverzifikációja egyaránt visszakö-
szön. 

A pénteki napon, március 17-én kiosztják 
az Év Tortája díjat, a versenyzők erre az al-
kalomra egy innovatív tortát készítenek fél-
kész choux alappal Művészi alkotás 
cukorpasztából címen, bemutatják a legext-
ravagánsabb, cukorkrémlappal készült eskü-
vői tortákat. 

Szombaton, 18-án az Év Kézműves Ke-
nyere díjat ítélik oda, a versenyre benevező 
péktermékek kézműves eljárással készülnek, 
és feltétel, hogy legfennebb napi 150 kg 
mennyiségben. 

Díjazzák a péksüteményeket is, a zsűri 
megkóstolja a funkcionális péksüteményeket; 
be lehetett nevezni a diákoknak és hallgatók-
nak szóló kategóriába is, ahol a pékek bemu-
tatják elképzeléseiket, ötleteiket az 
élelmiszer-altermékek kenyérben és péksüte-
ményben való újrahasznosításával kapcsolat-
ban. 

Vasárnap, március 19-én a gasztronómia 
kategóriában a benevezőknek lehetőségük 
nyílik arra, hogy bemutassák gasztronómiai 
készítményeiket, amelyek elkészítésekor a 
tápérték és a hagyományos román ízvilág ki-
egyensúlyozott kombinációjára kell fektet-



(Folytatás a február 16-i számból) 
– A védelmezőm elment, vagy inkább 

elűzték. Magamra maradtam a kétségeim-
mel, a képzeletemmel és azokkal szem-
ben, akik azt remélték, hogy az erkölcs 
nagy szószólója nem lévén közöttük, 
megkörnyékezhetnek, és megkaparinthat-
nak maguknak. Tudja, Claryssa, még 
mindig fiatal voltam és – Isten akaratából 
– szép. 

– Miből gondolja, Heloysa, hogy önre 
prédaként tekintettek? 

– Claryssa, ön miként vélekedne arról, 
hogy egy rangos egyházi ember Abélard 
egykori szerelmes dalait dúdolta előttem? 
Más szerzetesek meg egyszerűen megje-
gyezték, hogy ilyen szép nőnek kár a ko-
lostorban hervadnia. De volt, aki azt 
kérdezte, nem szeretnék-e inkább szaba-
don élni. 

– Bántották is? 
– Ahogy teltek az évek Abélard távo-

zása után, gúnyosan a szemembe mond-
ták, hogy ő nem érdemel ekkora hűséget, 
ha még egy levelet sem ír nekem. Tudták, 
ez fáj a legjobban. Bár megegyeztünk, 
hogy nem tartunk semmiféle kapcsolatot, 
mégis állandóan azt reméltem, jelet ad 
magáról. 

 Hosszú évek teltek el, de Heloysa 
semmi hírt nem hallott férjéről. Bár re-
ménykedett, de szíve mélyén már gyá-
szolni kezdte kedvesét. Mígnem egy nap 
megjelent valaki a Saint Denis kolostor-
ban, és átadott egy vaskos papírköteget 
Heloysának. Azt is hozzátette, hogy egy 
bizonyos Philintusnak íródott. Az első 
mondattól Heloysa összerezzent: „Szülő-
helyem Le Pallet Nantes-tól mintegy 
nyolc mérföldnyire keletre fekszik”. 

– Minden ismerős volt, Claryssa! Az 
írásban Abélard felém nyújtott kezét 
éreztem, a vallomás pedig ismerős volt! 

– Levelet kapott? 
 Heloysa sosem tudta meg, ki volt az a 

bizonyos Philintus. Lehetett akár Abélard 
képzeletbeli beszélgetőtársa is. Ha így 
volt, végtelenül magányos lehetett. He-
loysa elrejtette az írást, de érzelmeinek 
nem parancsolhatott. Arca kipirult, és 
boldogság sugárzott tekintetéből. Össze 
is súgtak a rendtársai a háta mögött. Tü-
relmetlenné vált. A szabadidőt várta, 
hogy elvonulhasson a levél olvasására. 

 Este a completorium (a nap utolsó 
imaórája) után cellájába zárkózott, és egy 
gyertya fényénél mohón belevetette 
magát az olvasásba. Még félig sem sike-
rült elolvasnia a terjedelmes iratot, mire 
a gyertya emlékké olvadt, és lehunyta 
lángszemét. Azon az éjjelen Heloysa el-
méjében vad zuhatagként harsogott a 
múlt. Fülében csengtek Abélard énekei. 
Álmatlanul becsukott szemei előtt őrül-
ten kergetőztek az emlékképek. 

 Nem volt mit tennie, meg kellett vár-
nia a másnap estét, hogy ismét gyertyá-
hoz jusson, és olvashasson. A napi 
imaórák után utolsóként vonult ki a ko-
lostor kápolnájából, és magával vitt né-
hány gyertyát is. Azon az éjjelen feltárult 
előtte az ismeretlen múlt. 

 Miután Abélard elhagyta a Paraclitust, 
messze vidékre vándorolt, ahol még a 
hírét sem hallották. Bretagne-ban a van-
nes-i püspökség Saint-Gildas-de-Rhuis 
kolostorába került, ahol éppen érkezése 
után nem sokkal meghalt az apát. A ko-
lostor lakói és a tartomány ura is jóvá-
hagyta, hogy Abélard legyen a rend 
vezetője. Addig azonban nem tölthette be 
tisztségét, míg egykori apátja és szerze-
testársai bele nem egyeztek. Azok persze 
mindent jóváhagytak, csak végképp meg-
szabaduljanak Abélardtól. 

 Alig foglalta el hivatalát, Abélard 
azzal szembesült, hogy a kolostor és az 
egész vidék elképesztően gyalázatos 

életet él. „Biztosan tudtam, hogy ha meg-
kísérlem őket rábírni a regulák betartá-
sára, nem leszek hosszú életű; ha viszont 
nem követek el minden tőlem telhetőt, 
bűnrészessé válok.” Heloysát csak az 
mentette meg a végső kétségbeeséstől, 
hogy nem ez volt a levél utolsó mondata. 

 Abélard közellenséggé vált a kolostor 
falain belül és kívül is. Eleinte fenyeget-
ték, de később csak a véletleneken mú-
lott, hogy életben maradt. Egy 
alkalommal az oltáriszentség által próbál-
ták megmérgezni, mérget öntve a ke-
helybe. Ha kilépett kolostorának falai 
közül, azzal kellett szembesülnie, hogy 
bérgyilkosok állják el az útját. Amikor 
néhány szerzetessel elutazott, hogy meg-
látogassa Bretagne grófját, aki Abélard 
szülőföldjén, Nantes tartományban bete-
geskedett, a véletlenen múlott, hogy nem 
lett merénylet áldozata. Az történt 
ugyanis, hogy testvérének házában szállt 
meg, de a vele lévő szerzetesek közül va-
laki megmérgezte az ételt. Mivel ő nem 
kóstolta meg azonnal, a vele utazó szer-
zetesek egyike, aki nem tudott az össze-
esküvésről, evett, és azon nyomban 
meghalt. A merénylő erre elmenekült a 
helyszínről. Miután visszatért a kolos-
torba, azt kellett tapasztalnia, hogy a 
szerzetesek egyáltalán nem hallgatnak a 
szavára, és amikor ezt szóvá tette, kardot 
szegeztek a torkának. Csak úgy sikerült 
elmenekülnie, hogy tartva a támadások-
tól, folyamatos testedzést végzett, így 
erőnlétének köszönhetően kiszabadult fe-
nyegetői gyűrűjéből. 

– Látja, Claryssa, ilyen sors jut azok-
nak, akik Isten Bárányának ösvényére 
lépnek! „Ha gyűlöl titeket a világ, tudjá-
tok meg, hogy engem elébb gyűlölt ti ná-
latoknál. (…) Ha engem üldöztek, titeket 
is üldöznek majd.” (János 15:19-20)

Szilágyi Mihály 
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Mise a rózsáért – Agnus Dei (Isten Báránya) Testi és lelki egészség 
időskorban 

Az időskori testi és a lelki egészséget is segít megőrizni 
a felnőttkorban a partnerrel, a családdal, a barátokkal és 
kollégákkal ápolt jó kapcsolat, valamint a legalább ha-
vonta egyszer végzett testmozgás két új kutatás szerint. 

Az emberiség átlagéletkorának növekedésével a leg-
több országban emelkedik az idősek száma és aránya a 
népességen belül. A nyolcvanévesnél idősebbek száma 
2020 és 2050 között várhatóan megháromszorozódik, 
eléri a 426 milliót – írta a The Guardian online kiadása 
szerdán a BMJ brit orvosi lap két friss tanulmányára hi-
vatkozva. A két tanulmány olyan viselkedésmódokra 
hívja fel a figyelmet, melyeket követve a középkorúak 
növelhetik esélyeiket a későbbi jó egészségre. 

Az első tanulmány azt találta, hogy a partnerrel, a ro-
konokkal, a barátokkal és a kollégákkal ápolt jó kapcsolat 
összefügg sokféle későbbi krónikus betegség kockázatá-
nak csökkenésével. Minél rosszabbak ezek a kapcsolatok 
az élet negyvenes-ötvenes éveiben, annál nagyobb az 
esély a későbbi betegségekre a kutatás szerint. 

Számos bizonyíték utal az időskori társas kapcsolatok 
erőssége és az egészség közötti összefüggésre, mostanáig 
azonban nem volt ismeretes, hogy ezek a társas viszonyok 
csökkenthetik-e a krónikus betegségek vagy a halálozás 
kockázatát. A tanulmány csaknem nyolcezer ausztrál nő 
adatait vizsgálta meg. A kutatás 1996-os kezdetekor a 
résztvevők 46-50 évesek voltak, nem volt krónikus be-
tegségük.  Az eredmények azt mutatták, hogy akik leg-
kevésbé voltak elégedettek a társas kapcsolataikkal, 
azoknál kétszer akkora eséllyel alakult ki többféle beteg-
ség is, mint azoknál, akik a leginkább meg voltak elé-
gedve az emberi viszonyaikkal. 

Egy másik tanulmány azt állapította meg, hogy a bár-
mely életkorban elkezdett rendszeres testmozgás az idős-
kori jobb agyműködéssel függ össze. A kutatók 
valószínűnek tartják, hogy a felnőttkor alatt folyamatosan 
végzett sport a legjobb módja az agyi képességek meg-
őrzésének és a demencia megelőzésének. 

A University College London tudósainak tanulmánya 
szerint még a hatvanas életévekben kezdett mozgás is 
jobb az agyi képességek szempontjából, mintha egyálta-
lán nem csinálunk semmit – írták a Journal of Neurology, 
Neurosurgery and Psychiatry című szaklap friss számá-
ban. A brit kutatók 1417 ember adatait elemezték arról, 
hogy mennyit sportoltak négy évtized alatt. Öt alkalom-
mal, a résztvevők 36, 43, 53, 60-64 és 69 éves korában 
végeztek felmérést. (MTI) 

Február 23-i rejtvényünk megfejtése: … ha életedben nem csak a magány és az aljasság között választhattál. 

Francois de La  
Rochefoucauld herceg, 

francia politikus,  
aforizmagyűjtő egyik  
maximáját idézzük  

a rejtvény fősoraiban.
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A magyar kosárlabda-válogatott 87:77-
re legyőzte Bosznia-Hercegovinát vasár-
nap Szombathelyen a világbajnoki 
selejtezősorozat hatodik, utolsó fordulójá-
ban, ennek ellenére nem jutott ki a nyári 
vb-re. 

Ivkovics Sztojan szövetségi kapitány 
együttesének már csak matematikai esélye 
volt arra, hogy megszerezze a harmadik 
helyet, és kivívja története első vb- 
szereplését, ehhez ugyanis legalább 41 
ponttal le kellett volna győzni a bosnyáko-
kat, miközben Montenegró kikap odahaza 
a sereghajtó csehektől. A bosnyákoknak 
ezzel szemben elég lett volna akár csak 1 
ponttal is nyerni Szombathelyen, ha Mon-
tenegró hazai pályán kikap a csehektől, 
akkor ők utazhattak volna a világbajnok-
ságra. 

A magyar csapat több játékosát nélkü-
lözni kényszerült: Hanga Ádám  klubköte-
lezettségei miatt, Allen Rosco és Filipovity 
Márkó sérülés miatt maradt ki, Perl Zoltán 
és Golomán György megbetegedett, Voj-
voda Dávid pedig jogi és anyagi vitába ke-
veredett korábbi ügynökével, ezért a 
nemzetközi szövetség felfüggesztette a já-
tékjogát. 

A sportág idei csúcstalálkozója augusz-
tus 25-étől szeptember 10-éig zajlik a 
Fülöp-szigeteken, Indonéziában és Japán-
ban. 

Simán kikapott a Sepsi OSK a 
FCV Farultól a labdarúgó Szuper-
liga 28. fordulójában. A háromszéki 
alakulat több játékosát nélkülözni 
kényszerült a mérkőzésen sérülés 
miatt (az ő számukat növelte Šaf-
ranko, aki ugyan vállalta a játékot, 
és a második félidőben beállt, de 
nem bírta a végéig), Tamás és Tu-
dorie eltiltás miatt nem játszhatott, 
így Cristiano Bergodi szinte egészé-
ben kicserélte a kezdőcsapatot az 
előző (szombati) meccshez képest. 
Talán arra számított, hogy a jobb 
formában lévő labdarúgók akkor 
lépnek pályára majd, amikor az el-
lenfél elfárad. Ebben az összeállí-
tásban azonban mintha nem is lett 
volna az első félidőben a pályán a 
Sepsi OSK. Nulla minden vonalon: 
helyzetek, lövések, szögletek. Ám 

ha már végigvédekezték az első já-
tékrészt, annyi talán elvárható lett 
volna, hogy azt keményen és ag-
resszíven tegyék. Erről viszont csak 
annyit, hogy az első félidőben 
mindösszesen egy szabálytalansá-
got követtek el. Kaptak viszont két 
gólt, egy véleményest és egy véd-
hetetlent, és noha szünet után sike-
rült kiegyensúlyozni a meccset, 
maradt az egyértelmű vereség. 

Képtelenek voltak a szentgyörgyi 
játékosok két passznál többet össze-
hozni a középpályán, így már az 
első tíz perc után látszott, hogy idő 
kérdése, mikor kapnak gólt. Ez a 
22. percben következett be, nem 
feltétlenül vegytiszta körülmények 
között, hiszen Alibec, akinek erede-
tileg a beadást szánták, egyértelmű 
lesen volt. Ő azonban nem játsz-
hatta meg a labdát, mert Ciobotariu 
elfejelte előle, egyenesen Băluță 

elé, aki kapásból a hálóba lőtt (1-0). 
A bíróknak arról kellett tehát dönte-
niük, hogy befolyásolta-e a táma-
dást Alibec – Adrian Cojocaru 
megadta a gólt. 

A második találatnál már nem 
volt amin vitatkozni, a 17 (!) éves 
Mazilu 18-ról ballal úgy csavarta a 
hosszú sarokba a labdát, hogy az 
széles ívben megkerülte Began 
mind a 192 centiméterét, hogy 
éppen beférjen a kapufa mellé 
(2-0). 

A két gól között Began még vé-
dett egy hatalmasat Muntean feje-
sénél, majd Ciobotariu mentett 
szögletre a kapu előtt Popescu elől. 
Aztán ugyancsak Muntean 10 mé-
terről leadott éles lövése pattant egy 
lábról a kapu fölé. 

Tőle szokatlan módon Bergodi 
hármat cserélt a szünetben, és radi-
kálisan megváltozott a játék képe, 

kiegyensúlyozottá vált, de a mérleg 
nem billent át az OSK irányába. Az 
50. percben Rondón az ötös rövid 
sarkáról föléfejelt egy szöglet után, 
az 56. percben Šafranko kiugrott a 
védők gyűrűjéből, ám Larie 10 mé-
terre még beleért a lövésébe. Ké-
sőbb azonban ismét a Farulnak 
voltak helyzetei. Az 59. percben 
Kiki újra a hálóba juttatta a labdát, 
de a videózás igazat adott a lest intő 
partjelzőnek. A 63. percben Began 
ismét nagyot védett Borza fejesé-
nél, míg a 73. percben Păun rövid 

hazaadására Alibec lecsapott, azon-
ban Began jól zárta a szöget, a csa-
tár kisodródott, és a szögből kapura 
küldött labdát Ňinaj még elérte. 

Nincs jó hírünk: a Sepsi OSK 
nem találja régi önmagát, a keddi 
első félidő pedig a leggyengébb 
volt, amióta a csapat feljutott az él-
vonalba. Ez nem egy felsőházba tö-
rekvő csapat képe, és a Farul elleni 
produkció kevés lesz a Kolozsvári 
CFR 1907 ellen is. A mérkőzést hét-
főn fél kilenctől rendezik, a 29. for-
duló záróakkordjaként. 

Bálint Zsombor 

Hopkins Mikael (k) kosárra dob a Magyarország – Bosznia-Hercegovina mérkőzésen. Fotó: MTI/Katona Tibor 

Fotó: a FCV Farul közösségi oldala 

Eltaktikázta Bergodi a kezdőcsapatot?

Nem jutott ki a vb-re a magyar kosárválogatott Európai focikörkép 
* Angol Premier Liga, 25. forduló: Tottenham – 

Chelsea 2-0, Crystal Palace – Liverpool 0-0, Bour-
nemouth – Manchester City 1-4, Leicester – Arsenal 
0-1, Everton – Aston Villa 0-2, West Ham United – 
Nottingham Forest 4-0, Leeds United – Southampton 
1-0, Fulham – Wolverhampton 1-1. Az élcsoport: 1. 
Arsenal 57 pont/24 mérkőzés, 2. Manchester City 
55/25, 3. Manchester United 49/24. 

* Spanyol La Liga, 23. forduló: Athletic Bilbao – 
Girona 2-3, Celta Vigo – Valladolid 3-0, Espanyol – 
Mallorca 2-1, Cádiz – Rayo Vallecano 1-0, Elche – 
Betis 2-3, Sevilla – Osasuna 2-3, Valencia – Real So-
ciedad 1-0, Villarreal – Getafe 2-1, Real Madrid – 
Atlético Madrid 1-1, Almería – FC Barcelona 1-0. 
Az élcsoport: 1. FC Barcelona 59 pont, 2. Real Mad-
rid 52, 3. Real Sociedad 43. 

* Olasz Serie A, 24. forduló: AC Milan – Atalanta 
2-0, Bologna – Inter 1-0, Empoli – Napoli 0-2, Hel-
las Verona – Fiorentina 0-3, Juventus – Torino 4-2, 
Lazio – Sampdoria 1-0, Udinese – Spezia 2-2, Cre-
monese – AS Roma 2-1, Lecce – Sassuolo 0-1, Sa-
lernitana – Monza 3-0. Az élcsoport: 1. Napoli 65 
pont, 2. Inter 47 (44-28), 3. AC Milan 47 (41-30). 

* Német Bundesliga, 22. forduló: Hoffenheim – 
Borussia Dortmund 0-1, Freiburg – Bayer Leverku-
sen 1-1, Bayern München – Union Berlin 3-0, Mainz 
– Mönchengladbach 4-0, RB Lipcse – Eintracht 
Frankfurt 2-1, 1. FC Köln – Wolfsburg 0-2, Werder 
Bremen – Bochum 3-0, Hertha BSC – Augsburg  
2-0, Schalke 04 – VfB Stuttgart 2-1. Az élcsoport: 1. 
Bayern München 46 pont (64-21), 2. Borussia Dort-
mund 46 (45-27), 3. Union Berlin 43. 

* Francia Ligue 1, 25. forduló: Ajaccio – Troyes 
2-1, AS Monaco – Nice 0-3, Clermont – Strasbourg 
1-1, Lorient – Auxerre 0-1, Nantes – Stade Rennes 
0-1, Montpellier HSC – Lens 1-1, Olympique Mar-
seille – Paris St. Germain 0-3, Lille – Brest 2-1, An-
gers – Lyon 1-3, Reims – Toulouse 3-0. Az élcsoport: 
1. Paris St. Germain 60 pont, 2. Olympique Marseille 
52, 3. AS Monaco 50 (53-34), 4. Lens 50 (39-20).
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Jegyzőkönyv 
Szuperliga, 28. forduló: Konstancai FCV Farul – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 
2-0 (2-0). 
Ovidiu, Hagi Akadémia-stadion. Vezette: Adrian Cojocaru (Galac) – Sebastian 
Gheorghe (Suceava), Alexandru Vodă (Gyulafehérvár). Tartalék: Iulian Călin 
(Ștefănești). Ellenőr: Marian Dorobanțu (Buzău). Videóbíró: Viorel Flueran (Cra-
iova). Segéd-videóbíró: Marius Marchidanu (Brăila). 
Gólszerzők: Băluță (22.), Mazilu (45+2.). 
Sárga lap: Artean (75.), Santos (89.). 
FCV Farul: Aioani – Boli (46. Nedelcu), Larie, M. Popescu, Kiki (68. Sîrbu), Artean, 
Băluță, Granemi, Alibec (79. Santos), L. Munteanu (68. Morar), Mazilu (51. Borza). 
Sepsi OSK: Began – Bălașa, Ciobotariu, Ňinaj, Ispas (75. Dumitrescu), Păun, 
Papa (46. Šafranko, 80. Fr. Junior), Ion Gheorghe (46. Aganović), Achahbar (46. 
Matei), Rondón, Ștefănescu. 

Eredményjelző 
Szuperliga, 28. forduló: Nagyszebeni Hermannstadt – Kolozsvári FCU 0-1, Chin-
dia Târgoviște – FCU 1948 Craiova 0-0, Konstancai FCV Farul – Sepsiszentgyör-
gyi Sepsi OSK 2-0. A CS Mioveni – FC Voluntari, a CSU Craiova – CFC Argeș 
Pitești és a Botosáni FC – Bukaresti Rapid 1923 mérkőzést lapzárta után játszot-
ták. Ma rendezik: Kolozsvári CFR 1907 – Aradi UTA (17 óra), Bukaresti FCSB – 
Petrolul 52 Ploiești (20 óra).

A tabella 
1. FCV Farul 28 18 7 3 52-25 61 
2. CFR 1907 27 18 2 7 46-25 56 
3. FCSB 27 15 6 6 45-31 51 
4. Rapid 1923 27 14 7 6 37-22 49 
5. CSU Craiova 27 13 6 8 33-26 45 
6. Sepsi OSK 28 11 8 9 44-27 41 
7. FCU 1948 Craiova 28 10 7 11 33-31 37 
8. Petrolul 52 27 10 3 14 26-39 33 
9. Chindia 28 7 10 11 31-39 31 
10. Kolozsvári FCU 28 7 10 11 23-33 31 
11. Botosán 27 7 10 10 27-40 31 
12. Voluntari 27 7 8 12 24-31 29 
13. Hermannstadt* 28 9 8 11 28-29 26 
14. CFC Argeș 27 6 8 13 21-39 26 
15. UTA 27 5 9 13 24-36 24 
16. Mioveni 27 3 9 15 20-41 18 
* 9 büntetőpont levonva 

A K csoport végeredménye 
1. (és vb-résztvevő) Franciaország 22 pont 
2. (és vb-résztvevő) Litvánia 21 
3. (és vb-résztvevő) Montenegró 19 
4. MAGYARORSZÁG 18 
5. Bosznia-Hercegovina 18 
6. Csehország 15 

Románia legyőzésével Eb-résztvevő a magyar női csapat 
A magyar női kosárlabda-válogatott 74:58-ra legyőzte Romániát Miskolcon az 

Európa-bajnoki selejtezősorozat hatodik, utolsó fordulójában, és ezzel kijutott a 
júniusi Eb-re. 

Az alakulat négy győzelemmel és két vereséggel zárta szereplését a C csoport 
második helyén, Spanyolország mögött, és a többi eredmény kedvező alakulása 
nyomán biztosan ott lesz a júniusi – szlovén–izraeli közös rendezésű – Eb-n. Ro-
mánia a csoport utolsó helyén fejezte be a kvalifikációs sorozatot. 

A Sepsi SIC nyerte a női Románia-kupát 
A Sepsi SIC a női kosárlabda Románia-kupa nyertese. A háromszéki alakulat, 

amely a négy között a Marosvásárhelyi Sirius együttesét búcsúztatta, a döntőben 
109:63-ra győzött a FCC UVB Baschet Arad ellen. A Sepsi SIC zsinórban hatodik 
alkalommal hódította el a serleget. 



Máté Péter zenei vallomásai, 
a Quimbytől az ikonikus Most 
múlik pontosan, illetve több 
új magyar és külföldi előadó 
dala is felcsendült a Sztárban 
sztár leszek! magyarországi 
televíziós tehetségkutató 
múlt pénteki erdélyi válogatá-
sán a marosvásárhelyi Jazz 
Clubban, ahol maga Elvis 
Presley is tiszteletét tette. 

A TV2 műsora vásárhelyi szelek-
ciója kapcsán a TV2 PR-osztá- 
lyának küldtük el kérdéseinket. 

– Szerveztek-e még határon túli 
válogatót a műsor története 
során? 

 – A válogatások alapvetően Bu-
dapesten zajlanak minden héten, 
hétfőtől szombatig, ahová a 
tv2play.hu/sztarbansztarleszek 
weboldalon továbbra is lehet jelent-
kezni. Az erdélyi meghallgatások a 
műsor itteni nagy népszerűségére és 
a nagy távolságra való tekintettel 
kerülnek megszervezésre. 

 – Marosvásárhelyen kívül még 
milyen határon túli települése-
ken szervezték, szervezik meg a 
válogatót?  

 – Idén Nagyváradra, Csíkszere-
dába és Kolozsvárra látogatott el 
Erdélyben a Sztárban sztár leszek! 
csapata. 

 – Hányan vettek részt a maros-
vásárhelyi válogatón, és melyek 
a tapasztalatok a jelentkezőkkel 
kapcsolatban (zenei ízlésvilág, 
felkészültség stb.)? 

– A marosvásárhelyi meghallga-
tásra délután 2 órától egészen 6 
óráig folyamatosan érkeztek a mű-

sorba jelentkező lelkes énekesek, 
átalakulóművészek. Volt, aki Tóth 
Andit és volt, aki Elvist próbálta 
nemcsak hangban, de külső megje-
lenésében is leutánozni. A váloga-
tásra érkezők nagyon változatos 
dalokkal lepték meg a Sztárban 
sztár leszek! szerkesztőit. A trendi, 
mai dalok mellett felcsendültek a 
jól ismert régi magyar slágerek is. 

 – Mikor számíthatnak visszajel-
zésre a vásárhelyi válogató 
résztvevői, és melyek lesznek a 
következő lépések a kiválasztot-
tak számára? 

– A válogatón készült videó- és 
hangfelvételeket a műsor készítői 
visszanézik, és ezt követően dönte-
nek arról pár hét elteltével, hogy kik 
jutnak tovább a verseny következő 
körébe, ami már Budapesten lesz. 
„Jó móka 
és tapasztalatszerzés” 

A válogatásra más megyékből is 
érkeztek jelentkezők, a 22 éves 

Bodó Alexandra és a 15 éves Fekete 
Ágnes Gyopár például Székelyud-
varhelyről utazott Marosvásár-
helyre.  

– Gyerekként a néptánc állt közel 
hozzám, de népdalversenyeken is 
részt vettem. Mindig arra vágytam, 
hogy énekeljek. Sok mai előadómű-
vészre felnézek, konkrét példaké-
pem azonban nincs – mondta el 
kérdésünkre Bodó Alexandra, aki a 
megmérettetésre előkészített három 
dalból egyet az erdélyi származású 
énekesnőtől, a Sztárban sztár újdon-
sült zsűritagjától, Tóth Anditól ho-
zott. 

A kilencedik osztályos Fekete 
Ágnes Gyopár egy osztálytársától 
értesült a válogatásról. A tehetséges 
tinédzser Sepsiszentgyörgyön 
dráma tagozaton tanul, és a színé-
szet, illetve a modellkedés érdekli 
leginkább. 

– Eleinte egy jó mókának tekin-
tettem ezt a válogatást, de egy hete 
elkezdtem rá intenzíven készülni, és 

azóta izgulok is. Sohasem gondol-
tam, hogy különösen jó hangom 
lenne, jelenleg azonban egy szak-
mai kapcsolatokat építő időszakban 
vagyok, amihez ez a tapasztalat 
mindenképpen jól jön – foglalta 
össze motivációját Gyopi, aki egye-
bek mellett a The Cranberriestől a 
Zombie-t szólaltatta meg a Jazz 
Clubban. 
A násznép véleményét  
tesztelte 

A fiatalok mellett a tehetségku-
tató első körében az érettebb kor-
osztály is képviseltetett. A 40 éves, 
marosszentgyörgyi Kolumbán 
Helga fodrásznőként dolgozik, és 
van egy kisfia. Gyerekkori álma, 
hogy nyilvánosság előtt énekeljen, 
ezért jött el a megmérettetésre, ahol 
szívhez szóló dalokat – Máté Péter-
től a Szemedben könnyeket, a 
Quimbytől a Most múlik pontosant 
– adta elő kristálytiszta hangján. 

Szintén Marosszentgyörgyről ér-
kezett a magabiztos és rendkívül 
humoros Szántó Árpád, a környék-
beli lakodalmak elmaradhatatlan 
énekese és ceremóniamestere. Árpi 
kérdésünkre elárulta, hogy keve-
sebb mint egy órával a válogatás 
kezdete előtt az interneten szerzett 
tudomást erről a lehetőségről, és kí-
váncsiságból jött el, hogy megbizo-
nyosodjon róla, valóban olyan jól 
énekel-e, ahogy az esküvők nász-
népe mondja. A többi jelentkezőtől 
eltérően ő be is öltözött az énekes-
nek, akit meg akart jeleníteni, így 
összetéveszthetetlen Elvis-gúnyá-
ban adta elő a szívdobogtató Can’t 
help falling in love című szerze-
ményt. Természetességével, a dalok 
között megcsillogtatott spontán po-
énjaival sikerült lenyűgöznie a zsű-
rit, elsősorban a stábbal érkező Kaly 
Rolandot, a korábbi évad második 
helyezettjét. 
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Nagy Székely Ildikó 

Sztárban sztár leszek! válogatás Marosvásárhelyen 

Közlemény 
Szászrégen város önkormányzata, a 

Radnótfáji utca korszerűsítését célzó pro-
jekt birtokosa közli, hogy a Maros Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökség a környe-
zeti hatásvizsgálati eljárás keretében kör-
nyezeti hatástanulmány nélkül hozott 
döntést a terv besorolási szakaszáról.  

A besorolási határozat tervezete és 
annak indoklása a következő internetes 
címen tekinthető meg: 
http://apmms.anpm.ro. 

Az érdekeltek a közleménynek a Maros 
Megyei Környezetvédelmi Ügynökség 
honlapján való közzétételétől számított 10 
napon belül nyújthatják be a besorolási ha-
tározattervezettel kapcsolatos észrevétele-
iket/megjegyzéseiket. 

*** 
 Közlemény 

Szászrégen város önkormányzata, a 
Pandúrok utca korszerűsítését célzó pro-
jekt birtokosa közli, hogy a Maros Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökség a környe-
zeti hatásvizsgálati eljárás keretében kör-
nyezeti hatástanulmány nélküli hozott 
döntést a terv besorolási szakaszáról.  

A besorolási határozat tervezete és 
annak indoklása a következő internetes 
címen tekinthető meg: 
http://apmms.anpm.ro. 

Az érdekeltek a közleménynek a Maros 
Megyei Környezetvédelmi Ügynökség 
honlapján való közzétételétől számított 10 
napon belül nyújthatják be a besorolási ha-
tározattervezettel kapcsolatos észrevétele-
iket/megjegyzéseiket. 

Közlemény 
A Szászrégeni Pénzügyi Osztály – 

Szászrégen, Mihai Viteazu utca 2. szám, 
Maros megye – ezúton értesíti az érdekel-
teket, hogy a március 7-én 11 órára meg-
hirdetett versenytárgyalás – amelynek 
tárgya 83.100 négyzetméternyi legelő, 
szántóföld, kaszáló haszonbérbe adása – 
Novák Mária Magdolna és Novák Hunor 
jelzáloghiteles harmadik felek tulajdona – 
elmarad.  

Szántó Árpád

Kolumbán Helga is eljött a megmérettetésre            Fotó: Nagy Tibor

A gazdák terményei elsőbbséget élveznek az élelmiszerpiacon 
Elsőbbséget fognak élvezni a helyi 
termékek az élelmiszerpiacon. A sze-
nátus megszavazta a rövid ellátási 
láncra vonatkozó jogszabályt, amely-
nek az a célja, hogy a gazdák elsőbb-
séget élvezzenek a hústermékek, 
tojás, gyümölcs és zöldség, tej és tej-
termékek, valamint pékáru forgalma-
zásában a többi élelmiszer- 
beszállítóval szemben.  

Ennek értelmében az iskolai étkezdék, ka-
tonai egységek, kórházi étkezdék, bentlaká-
sos iskolák, hatóságok és intézmények 
étkezdéi, nemzeti vállalatok étkezdéi első-
sorban helyi alapanyagokat kell vásároljanak 
termékük előállításához. A rövid ellátási lánc 
lényege, hogy a termelő közvetlenül vagy 

legtöbb egy közvetítő segítségével értékesít 
a fogyasztónak.  „Az ország élelmiszer-biz-
tonságának érdekében fontos előrelépés a 
helyi termékek értékesítése. Ugyanakkor az 
RMDSZ-nek fontos a gazdák segítése olyan 
értelemben is, hogy válságos időszakban az 
állami juttatások mellett biztosítsunk nekik 
egy olyan piacot, ahol el tudják adni a termé-
keiket” – mutatott rá Turos Lóránd Szatmár 
megyei szenátor, az RMDSZ szenátusi frak-
cióvezetője. 

„A helyi termelők és feldolgozók valós 
esélyt kapnak a külföldi termelőkkel folyta-
tott kiegyensúlyozatlan versenyben. Továbbá 
egyre nő az egészséges és környezetbarát ter-
mékek iránti igény. A javaslat ezt a szempon-
tot is figyelembe veszi, hiszen ezáltal 

megfizethető, biztonságos és tápláló élelmi-
szer kerülhet az emberek asztalára” – hang-
súlyozta Fejér László Ödön, az RMDSZ 
Kovászna megyei szenátora, a szenátus me-
zőgazdasági bizottságának tagja. Hozzátette: 
„A termékek eladása nem csak a gazda fel-
adata. Nem az a megoldás, hogy a termelő 
piacra megy, hanem az, hogy segítünk neki, 
hogy a terményei eljussanak a fogyasztó-
hoz”. 

Románia lesz az első olyan ország az Eu-
rópai Unióban, amely átfogóan szabályozza 
a rövid ellátási láncot. Gyakorlatba ültetésé-
ért az illetékes minisztériumok, a kereskedők 
és az agrár-élelmiszeripari termékekkel fog-
lalkozó szervezetek képviselői felelnek 
majd. (RMDSZ-tájékoztató) 

Orvosi tanulmány:  
A temesvári szívkórházban is ültettek be 

használt defibrillátorokat 
Egy orvosi tanulmány keretében a 
szív- és érrendszeri betegségek te-
mesvári intézetében is ültettek be a 
betegeknek használt defibrillátorokat 
– jelentette ki keddi sajtótájékozta-
tóján a Mentsétek Meg Romániát 
Szövetség (USR) képviselője, Ema-
nuel Ungureanu. 

A politikus annak kapcsán beszélt erről, 
hogy nemrég a iaşi-i Sf. Spiridon kórház kar-
diológusát, Dan Tesloianut előzetes letartóz-
tatásba helyezték, mivel holttestekből 
eltávolított szívritmus-szabályozókat és de-
fibrillátorokat ültetett be betegeinek. 

Ungureanu tájékoztatása szerint a temes-
vári intézet munkatársai azt vizsgálták, hogy 
a sterilizálás után újrahasznált beültethető 
defibrillátorok ugyanolyan biztonságosak-e 

funkcionalitás és a fertőzési arány szempont-
jából, mint az új eszközök. Az orvosi tanul-
mányokba 2000 és 2014 között 271 
szívbeteget vontak be, akik közül 157-en 
kaptak használt defibrillátort. „A 14 év alatt 
holttestekből eltávolított vagy egyéb tudomá-
nyos tevékenységekből származó – nem tud-
hatjuk, mert ezt nem részletezik – eszközöket 
ültettek be a betegeknek a temesvári intézet-
ben” – mondta a politikus. Hozzátette, a vizs-
gálat azzal a következtetéssel zárult, hogy az 
ellenőrzött és megfelelően sterilizált defib- 
rillátorok ugyanolyan biztonságosak, mint az 
újak. „Ezek a tanulmányok azt bizonyítják, 
hogy vannak még egészségügyi intézmé-
nyek, amelyek újra felhasználtak egyszer 
használatosnak szánt eszközöket. A kísérlet 
a betegek érdekeit volt hivatott szolgálni” – 

fogalmazott a politikus. Az USR képviselője 
szerint az országos gyógyszerügynökségnek 
tisztáznia kell a bizonyos kórházakban újra-
használt eszközök helyzetét. Meglátása sze-
rint ugyanakkor a tanulmányban részt vevő 
temesvári orvosoknak is meg kellene magya-
rázniuk, hogy miért használták újra azokat az 
eszközöket. „Miért nem jelentik ki nyilváno-
san, hogy az emberéletek megmentése volt a 
céljuk, nem pedig az, hogy meggazdagodja-
nak abból a pénzből, amelyet esetleg a páci-
ensektől kaptak feketén?” – tette fel a 
kérdést. 

Ungureanu felszólította a temesvári inté-
zet képviselőit, tisztázzák, hogy biztonság-
ban vannak-e azok a betegek, akiknek 
használt készülékeket ültettek be a testükbe. 
(Agerpres) 



ADÁSVÉTEL 

TŰZIFA eladó: bükk és gyertyán, 
házhoz szállítva. Tel. 0757-626-019. 
(18831) 

ELADÓ garázs a Kárpátok sétányon. 
Tel. 0746-638-960. (18912-I) 

MINDENFÉLE 

VÁLLALUNK: tetőjavítást, mesze-
lést, festést, szigetelést, laminált 
padló lerakását, bármilyen kisebb ja-
vítást. Tel. 0756-596-889, Szilárd. 
(18850-I) 

VÁLLALUNK garázsjavítást, szigete-
lést, tetőfedést Lindab lemezzel, bár-
milyen javítást, benti munkát, festést, 
glettelést. Hívjanak bizalommal, bár-
miben rendelkezésükre állunk! Tel. 
0767-837-782. (18810) 

ELHALÁLOZÁS 

 
 
Imádkozó lélekkel, Isten akara-
tába belenyugodva tudatjuk, 
hogy a patóházi születésű 

özv. MAGDA MARGIT 
szül. Kánya 

életének 82. évében, 2022. no-
vember 19-én megtért Teremtő 
Urához. 
Hamvait református szertartás 
szerint 2023. március 3-án, pén-
teken 13 órakor a marosvásárhe-
lyi református temetőben 
helyezzük örök nyugalomra. 
Tisztelettel megkérjük, hogy egy 
szál virággal emlékezzenek sze-
rettünkre. Emléke legyen áldott! 

Szerető családja. (18900) 

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS 

Fájdalommal búcsúzunk volt 
osztálytársunktól, BOGÁTINÉ  
MAGYARI PIROSKÁTÓL. 
Őszinte részvétünk szerette-
idnek. Lényed lényege, hited, 
szereteted, vidámságod, em-
léked a szívünkben él tovább. 
Nyugodj békében „KICSI  
PIRIKE”! 
Az 1965-ös osztálytársak ne-
vében: Magdi. (18920) 

Megrendülten vettünk tudo-
mást szeretett nagybátyánk, 
SZÉKELY ENDRE eltávozásá-
ról. Részvétünk gyászoló csa-
ládjának. 
Szász Károly és családja 
Ákosfalváról. (mp.-I) 

Megrendülten vettünk tudo-
mást Kajnák Leila kolléga-
nőnk szeretett ÉDESAPJA 
haláláról. Vigasztalódást kívá-
nunk a gyászoló családnak. 
Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! 
Az Aquaserv vezetősége.  
(sz.-I) 

Őszinte részvétünket fejezzük 
ki Kajnák Leila kolléganőnk-
nek, együttérzünk vele szere-
tett ÉDESAPJA elvesztése 
miatt érzett fájdalmában. 
Az Aquaserv munkaközös-
sége. (sz.-I) 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik drága halottunk, id. 
dr. Kolozsvári Zoltán 
nyugalmazott állatorvos 
temetésén részt vettek, utolsó 
útjára elkísérték, bánatunkban 
osztoztak. A gyászoló család. (–I) 

A TORDAI CÉG alkalmaz MÉSZÁROST és NŐT a belesmű-
helybe. Tel. 0744-644-026. (23434)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

MEGEMLÉKEZÉS

A hirdetési rovatban  
megjelent közlemények,  

reklámok tartalmáért  
a hirdetésfeladó vállalja  

a felelősséget!

Az idő múlik,  
feledni nem lehet,  

szívünk őrzi  
szép emlékedet. 

Fájó szívvel emlékezünk március 2-án 
NYILAS ROZÁLIÁRA 

halálának első évfordulóján. Emlékét 
szívünkben őrizzük.  
Lánya, Melinda, veje, Tamás, unokája, 

Tamáska, anyatársa, húga és családja. 
(18887-I)
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A Marosvásárhelyi Transilvania 
Repülőtér  

versenytárgyalást hirdet mézautomata működtetésére. 
A pályázatokat március 21-én 10 óráig lehet benyújtani, a verseny-

tárgyalás aznap (21-én) 12 órakor lesz. 
Részletek a www.transylvaniaairport.ro oldalon, telefon: 0265/328-

888, 0749-014-465.  

A Marosvásárhelyi Transilvania 
Repülőtér  

versenyvizsgával felvesz  
• három villanyszerelőt (karbantartás és javítás) – COR-kód 

741307.  
A versenyvizsga időpontja: március 20., 10 óra. 
A feliratkozás határideje: március 10., 13 óra. 
Bővebb tájékoztatás a www.transylvaniaairport.ro honlapon vagy 

a 0265-328-888-as telefonszámon.  

• 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 

EGYEDI AJÁNLAT: 
Eladó 33 ár telek Kisszederjesen. Belterület. 
Építkezésre és gazdálkodásra is kitűnő. Személyes használatra is megfelel, és bérbe adható 
turistaházak építésére is ideális, egyenes terep. 
Villanyáram- és gázvezetékhez való csatlakozó van a telek út menti sarkánál, kút a telken. 
A 3304 m2-es telken gyönyörű gyümölcsös is létesíthető, vagy áfonya, szeder, málna és folytontermő 
eper is jól termeszthető.  
A föld megműveléséből származó kereskedelmi haszon sokkal nagyobb, mint az eladási ára. 
Irányár: 3,25 euró/m2. Az eladási ár, a jó ízlés határain belül, enyhén alkudható. 
Részletes információk elérhetők a 0749-521-125-ös telefonszámon. (67094)
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 TÁJÉKOZTATÓ 
Tisztelt páciensek, tájékoztatjuk Önöket, hogy Marosvásárhelyen, 

a Tulipán utca 25. szám alatt működő MCA Health Care orvosi labo-
ratórium rendelkezik a Maros megyei egészségbiztosítási pénztári 
alapból származó összeggel márciusra ártámogatott (ingyenes) or-
vosi analízisek elvégzésére. Ehhez szükséges küldőpapír a család-
orvostól/szakorvostól.  

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

Sajtóközlemény 
 

„PNRR: Pénzalapok egy modern és megreformált Romániának” 
 
A Maros megyei Szászrégen önkormányzata elindítja az „Intelligens városmenedzsment-rendszerek Szász-
régenben ITS/ICT” című projektet, amelyet az országos helyreállítási terv 10. komponense – Helyi Alap, 
I.1.2. beruházás – Zöld közlekedési infrastruktúra biztosítása – ITS/egyéb TIC-infrastruktúrák (intelligens 
városi/helyi irányítási rendszerek), C10-I1.2-510 projektkód keretében finanszíroznak. 
A C10 komponens – Helyi Alap a város és vidék területi és társadalmi egyenlőtlenségeivel, valamint a 
városi mobilitással kapcsolatos kihívásokkal foglalkozik. Ennek a komponensnek a célja a romániai tele-
pülések fenntartható fejlődéséhez szükséges keret biztosítása a helyi infrastruktúrába történő beruházások 
révén, amelyek támogatják a városi és vidéki területek rugalmasságát és zöldátmenetét, valamint a területi 
egyenlőtlenségek csökkentését regionális, régión belüli és megyén belüli szinten. Célja továbbá, hogy ke-
retet biztosítson a terület- és várostervezési eszközök reformjához és digitalizálásához a helyi önkormány-
zatok szintjén. Szászrégen közvetlenül hozzájárul a 10. komponens célkitűzéseihez az „Intelligens 
városmenedzsment-rendszerek Szászrégenben ITS/TIC” című, a város szintjén létező, C10-I1.2-510 pro-
jektkódú terv megvalósításával. 
A projekt kezdete 2023.01.04., a vége 2024.06.04., a projekt végrehajtásának időtartama 18 hónap, amely 
idő alatt a tervben előirányzott összes beszerzés és szolgáltatás megvalósul. 
A terv összértéke 2.929.006,50 lej, amelyből az országos helyreállítási terven (PNRR) keresztül támogat-
ható érték héa nélkül 2.461.350,00 lej és a PNRR-ből támogatható kiadásokhoz kapcsolódó héaérték 
467.656,50 lej. 
A projekt kedvezményezettje: Szászrégeni közigazgatási egység. 
Cím: Szászrégen, Petru Maior utca 41. sz.,Maros megye 
E-mail: office@primariareghin.ro  
Telefon: 0265-511-112. 

Sajtóközlemény 
„PNRR: Pénzalapok egy modern és megreformált Romániának” 

 
Szászrégen municípium elindítja a városbeli kerékpársávok létrehozására vonatkozó projektet, amelyet 
az országos helyreállítási terv 10. komponense – Helyi Alap, I.1.4. beruházás – Zöld közlekedési infra- 
struktúra biztosítása – kerékpársávok (és egyéb könnyű elektromos járművek) helyi/nagyvárosi szinten és 
I.1.3. beruházás – Zöld közlekedési infrastruktúra biztosítása – elektromos járművek töltőpontjai, projektkód: 
C10-I1.4-204. – finanszíroz. 
A C10 komponens – Helyi Alap a város és vidék területi és társadalmi egyenlőtlenségeivel, valamint a 
városi mobilitással kapcsolatos kihívásokkal foglalkozik. Ennek a komponensnek a célja a romániai tele-
pülések fenntartható fejlődéséhez szükséges keret biztosítása a helyi infrastruktúrába történő beruházások 
révén, amelyek támogatják a városi és vidéki területek rugalmasságát és zöldátmenetét, valamint a területi 
egyenlőtlenségek csökkentését regionális, régión belüli és megyén belüli szinten. Célja továbbá, hogy ke-
retet biztosítson a terület- és várostervezési eszközök reformjához és digitalizálásához a helyi önkormány-
zatok szintjén. Szászrégen közvetlenül hozzájárul a 10. komponens célkitűzéseihez a városbeli 
kerékpársávok megvalósításával. A projekt kezdete 2022.12.13. és vége 2023.12.13., a projekt végrehajtási 
ideje 12 hónap, amely alatt a tervben előirányzott összes beszerzés és szolgáltatás megvalósul. 
A projekt összértéke 4.393.509,75 lej, amelyből az országos helyreállítási terven (PNRR) keresztül támo-
gatható érték héa nélkül 3.692.025,00 lej és a PNRR-ből támogatható kiadásokhoz kapcsolódó héaérték 
701.484,75 lej. 
A projekt kedvezményezettje: Szászrégen közigazgatási egység 
Cím: Szászrégen, Petru Maior utca 41. szám, Maros megye 
E-mail: office@primariareghin.ro  
Telefon: 0265-511-112. 


