
Marosvásárhelyen nem először kezdeményeztek koldulás el-
leni kampányt, azonban a jelenséget mindeddig nem sikerült
felszámolni. Felnőttek, serdülők, sérült személyek, gyer-
mekek tartják a markukat városszerte, főként nagyüzletek
előtt, útkereszteződéseknél, általában ott, ahol nagy a gya-
logosforgalom. A jelzőlámpák körül, a gépkocsisorok között
is állnak egy-egy palack vízzel, s ablaktörlést ajánlanak, ha
kell, ha nem, csak pár lejt bezsebelhessenek. 

Egyre inkább tapasztalhatjuk, hogy a koldusok nemcsak a markukat
tartják, és kéregetnek, hanem mind erőszakosabban követelőznek, a gya-
logosok után lépnek, rámenősen, agresszíven, s ha mégsem kapnak sem-
mit, akkor szitkozódásba, fenyegetőzésbe kezdenek. Oda jutunk, hogy
félni kell tőlük az utcán, mert támadásra is képesek lehetnek. 
Sorra veszik a város utcáit

Mondj nemet a koldulásra! Ne adj pénzt a koldusoknak! felszólítással
március 22-én kezdetét vette a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal
Szociális Igazgatósága által kezdeményezett és összehangolt kampány,

Egy pofon még
nem világvége? 
Az elmúlt év január-szeptember kö-
zötti időszakában országos viszonylat-
ban több mint tízezer esetet jegyeztek,
amikor kiskorú vált bántalmazás áldo-
zatává, az esetek zömében, 9652 al-
kalommal az erőszakosság a
családban történt.
_____________5.
Felemás zokni 
az elfogadás jeléül
Március 21. a Down-szindróma, az
egyik legismertebb genetikai rendelle-
nesség világnapja, amikor többek kö-
zött felemás, színes zokniviseléssel
próbálják felhívni a közvélemény fi-
gyelmét arra, hogy a genetikai rendel-
lenességgel született gyerekek,
felnőttek itt élnek közöttünk, ők is érté-
kes részesei a társadalomnak. 
_____________6.
Diákszervezetek
és munkakeresés
Külföldön számos példát láttunk már
arra, hogy ezek a szervezetek segíte-
nek a fiataloknak elhelyezkedni, le-
gyen szó akár részmunkaidős, akár
időszakos munkáról. Ez azonban Ro-
mániában még nem annyira jellemző.
____________10.(Folytatás a 4. oldalon)
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Mezey Sarolta

„Innováció”

Nyilatkozatháborúra reagált szerdán Victor Negrescu PSD-s eu-
rópai parlamenti képviselő, aki az Európai Bizottságot arra kérte,
indítson vizsgálatot a volt PNL-kormány által vélhetően meghamisí-
tott járványadatok ügyében, ugyanakkor a bizottságot tájékoztatta az
egészségügyi miniszter által a közösségi oldalon tett bejelentésekről.
A szociáldemokraták vezetője, Marcel Ciolacu pedig itthoni parla-
menti vizsgálóbizottság megalakítását kéri ugyanennek a vádnak a
kivizsgálására, hiszen ha bebizonyosodik, hogy Ludovic Orban kor-
mánya tudatosan hamisított járványügyi adatokat, az egyenértékű
a lakosság egészsége és az állambiztonság elleni merénylettel. 

Vlad Voiculescu egészségügyi miniszter a Facebookon válaszolt
a PNL bukaresti szervezetét vezető Violeta Alexandrunak, aki szerint
a koronavírusjárvány-adatokban való kételkedés nem segít a jelen-
legi helyzetben, az ilyen kijelentések csak a lakosság bizalmatlan-
ságát növelik. „Kedves Violeta, a bizalmat csak úgy lehet
megteremteni, ha mindig az igazat mondjuk. A választások előtti jár-
ványügyi adatok innovatív kiszámítása viszont kételkedésre ad okot”
– írta a szaktárcavezető a liberális pártvezérnek. Vlad Voiculescu
szerint ugyanis a decemberi választások előtt az új koronavírus-fer-
tőzöttségi ráta kiszámításakor a 14 napos összesítésből „innovatív”
módon „kifelejtettek” vagy két napot, illetve a statisztikából „kie-
melték” a fertőzési gócok adatait. Ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy

Antalfi Imola

(Folytatás a 3. oldalon)

Kampány a koldulás visszaszorításáért

Nem csak plakátokkal

Fotó: Nagy Tibor



Ma IRÉN, ÍRISZ
holnap EMÁNUEL napja.
EMÁNUEL: a héber Immá-
nuelből ered, jelentése: velünk
az Isten.

Rendkívüli szimfonikus 
hangverseny 
Március 25-én, csütörtökön (ma) 19 órától rendkívüli szim-
fonikus hangversenyre várják a klasszikus zene kedvelőit
a Kultúrpalota nagytermébe. A Marosvásárhelyi Állami Fil-
harmónia szimfonikus zenekarát Theo Wolters hollandiai
karmester vezényli, hegedűszóló: Gabriel Croitoru. Műso-
ron: Beethoven-, Brahms-művek. 

A Vándor Miska 
az Arielben 
Március 26-án, pénteken 18 órától a Vándor Miska című
bábjátékra várják a gyermekeket és felnőtt kísérőiket a
marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház nagy-
termébe. Az előadás live stream változatát (élő közvetítés)
szórványban élő gyermekeknek ajánlja fel a színház, a
kezdeményezést a Bethlen Gábor Alap támogatta. Az elő-
adáson a helyek száma korlátozott, előzetes helyfoglalás
szükséges a 0740-566-454-es telefonszámon (naponta 9–
13 óra között). 

Vörös forgatókönyv Szászrégenben 
Március 23-ától, szerdától a vörös forgatókönyv lépett
életbe Szászrégenben, a koronavírus-fertőzöttek száma
ugyanis meghaladta a 3 ezreléket. 23-ától így bezártak a
város kulturális intézményei, illetve a játéktermek, az ét-
termek és bárok pedig csak a teraszokon fogadhatják a
vendégeket. A tanügyi intézmények továbbra is nyitva ma-
radnak, az oktatás az óvodások és az elemi osztályosok
fizikai jelenlétével zajlik, a végzős osztályok esetében
pedig az osztályközösség fele vesz részt fizikailag a tanó-
rákon. A többi évfolyam (az 5-7., illetve 9-11. osztályosok)
továbbra is az online térben tanul – adta hírül Facebook-
oldalán Márk Endre, Szászrégen polgármestere. 

Jövő héten a nyolcadikosok 
próbavizsgáznak 

Március 25-én (ma) az anyanyelvből zajló írásbelivel ér
véget az érettségi előtt álló diákok próbavizsgáinak soro-
zata. A kisérettségire készülő nyolcadikosok jövő héten ad-
hatnak számot tudásukról: 29-én román nyelv és
irodalomból, 30-án matematikából, 31-én anyanyelvből
írnak. A próbavizsgák célja, hogy a diákok felmérjék jelen-
legi tudásszintjüket és tisztában legyenek hiányosságaik-
kal. A próbavizsgán elért osztályzatok tájékoztató
jellegűek, és csak a diák kérésére kerülhetnek be az osz-
tálynaplóba. 

Elkezdődött a regisztráció a húsvéti
vásárra 

A marosvásárhelyi Parapács Egyesület a hét végén, már-
cius 26–28. között tartja első húsvéti vásárát a várban. A
programban számos gyermekfoglalkozás, színházi és
bábszínházi előadás, koncert is szerepel. A járványügyi
előírások miatt a szervezők bizonyos rendezvényekre kor-
látozott számú érdeklődőt engedhetnek be, ezekre az ese-
ményekre előzetes regisztráció szükséges. Regisztrálni a
www.husvetivasar.ro honlapon lehet. A programokon in-
gyenes a részvétel, a Borjavaslatok az ünnepi asztalra
című, román nyelvű műhelyfoglalkozás kivételével,
amelyre 40 lej a belépő. 

KZST-rendezvény az Erdély Tv-ben 
A Kemény Zsigmond Társaság következő „összejövetelét”
az Erdélyi Magyar Televízió március 27-én, szombaton
17.30 órai kezdettel közvetíti. Meghívott: Nagy Miklós
Kund publicista, akit Csíky Boldizsár a köznyelv eldurvu-
lása témában kérdez (sajtó, kiadványok, színház, utca, in-
tézmények, iskola, parlament stb.). Az adást az ETV
29-én, hétfőn 14 órakor megismétli. 

A Kamaszok színtársulat előadása
A Kamaszok ifjúsági színtársulat a húsvéti vásár rendez-
vénysorozat keretében március 28-án, vasárnap du. 5 órá-
tól, minden járványügyi szabályt betartva, előadást tart
Kamaszok voltunk (vagyunk) címmel.  Kozsik József ka-
maszszínházi produkciója öt különálló jelenetet, a Találko-
zás, Boszorkány, Magyaróra, Kalapkúra és Szent Péter, a
jegyszedő címűeket tartalmazza. Az előadásra a vár Ka-
pubástyájának stúdiótermében kerül sor. A járványügyi
szabályok szigorú betartása miatt a helyek korlátozottak,
csupán előzetes bejelentkezéssel lehet helyet foglalni a
húsvéti vásár internetes oldalán.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó 
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A Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudo-
mány- és Technológiai Egyetemen idén előfelvételire kerül
sor az egészségügyi képzési területhez tartozó (Orvostudo-
mányi, Fogorvostudományi, Gyógyszerészeti), valamint a
Petru Maior Műszaki, Bölcsészettudományi, valamint a
Közgazdaság- és Jogtudományi Karok keretében működő
3 és 4 éves képzési szakokra. 

Előfelvételi vizsgára beiratkozhatnak az utolsó éves kö-
zépiskolások (XII. osztályosok), akik ebben az évben fog-
nak érettségizni, azon jelöltek, akik az előző években
érettségiztek, valamint azok, akik második egyetemként
szeretnék ezeket a képzéseket választani. 

A jelentkezők beiratkozása kizárólag az előfelvételire
létrehozott online platformon történik március-április fo-
lyamán. A dosszié validálása után az előfelvételi bizottság
elemzi ennek tartalmát, és dönt a jelölt státuszáról. 

Az előfelvételi végső jegyének 60%-át a IX-XI. tanul-
mányi évek számtani középarányosa, míg 40%-át a válasz-
tott képzési szak szempontjából releváns tantárgy évekre
lebontott médiájának számtani középarányosa adja. 

Egyébként a felvételi második szakaszára, a felvételi
vizsgára július 25-én kerül majd sor az Orvostudományi
Kar, a Fogorvostudományi Kar és a Gyógyszerészeti Kar
5-6 éves alapképzései számára. 

Előfelvételi a MOGYTTE-n

A Maros Megyei Hegyimentő Szolgálathoz látogatott
kedden Maros megye tanácselnöke, Péter Ferenc és Kovács
Mihály Levente alelnök. A találkozón Tas kutya is részt vett,
az eb hivatásos mentőkutyaként segíti a 10 alkalmazott és
34 önkéntes munkáját a bevetéseken. A hat és fél éves hol-
land juhászkutya idén ismét sikeresen vizsgázott, és újabb
egy évre kapta meg a „hivatásos keresőkutya” igazolványt. 

„A mindennapi teendők és a mentés mellett idén jelentős
lépés előtt áll a Maros Megyei Hegyimentő Szolgálat,
ugyanis végre elkészült a hegyimentőközpont terve, így
idén már meghirdethetjük a versenytárgyalást a kivitele-
zésre” – számolt be Kovács Róbert, a szolgálat vezetője a
találkozón. Kovács Mihály Levente alelnök szerint is ígé-
retes időszak elé néz a hegyimentő szolgálat, „a székhely
megvalósíthatósági tanulmánya mellett újra kell engedé-
lyeztetni a szolgálatot, és további beruházásokra is szükség
van. Természetesen ezekben a projektekben minden támo-
gatást megkapnak részemről.”

Péter Ferenc megyei tanácselnök megerősítette, hogy
számukra is prioritás az új központ megépítése, „a megyei
tanács 2018-ban 80.000 lejt fordított a megvalósíthatósági
tanulmány elkészítésére, 2019–2020-ban készült el a kivi-
telezési terv, amelyre 200 ezer lejt fordítottunk a megyei
költségvetésből, idén pedig már van egy jóváhagyott 4 mil-
lió lejes költségtétel a versenytárgyalás megszervezésére”
– részletezte Péter Ferenc, a hegyimentő szolgálatot fenn-
tartó Maros Megyei Tanács elnöke. 

A Maros Megyei Hegyimentő Szolgálat jelenleg Maros-
vásárhelyen egy Eminescu utcai, bérelt ingatlanban műkö-
dik. Az új székház a városközponthoz közel, a 112-es
egységes segélyhívó diszpécserszolgálatnak a szomszédsá-
gában épülne fel, amelyben az irodahelyiségek mellett ga-
rázsokat és raktárhelyiségeket is kialakítanak, és Tas kutya
is külön helyet kapna itt. 

A Maros Megyei Tanács 
sajtóirodája

Tas kutyának is lesz majd helye a hegyimentő
szolgálat új központjábanELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 
hónapra a Népújság szerkesztőségében: 

Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám, 
2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, naponta 9-14 óra 

között, szombat – vasárnap zárva.  
Tel. 0742-828-647

Fotó: a Maros Megyei Tanács sajtóirodája



kozmetikázott, ha úgy tetszik, meghamisított járványtani
adatokat figyelembe véve zajlottak le a parlamenti vá-
lasztások. 

A PSD-s európai parlamenti képviselő e sajátos szá-
mítás következményének tartja, hogy a Brüsszelnek je-
lentett, a valóságosnál kevesebb fertőzésszám miatt
Románia megközelítőleg 1 milliárd eurónyi uniós támo-
gatást vesztett el. 

Egyértelmű, hogy a nyilatkozatháborúnak politikai
töltete van, ugyanakkor a szaktárcavezető kijelentéseinek
valóságtartalma sem zárható ki. A békítő szerepet elját-
szó államfő is megszólalt tegnap: szerinte mind a válasz-
tások előtti időszakban, mind a jelenlegi helyzetben
igazak a járványügyi adatok, csak más-más, „egymástól
enyhén eltérő képlet” alapján számolták ki a statisztiká-
kat. Iohannis közölte, a képletekről való elmélkedés he-
lyett a prioritásokon kell dolgozni. Azon, hogy több ágy
legyen az intenzív osztályokon, motivált orvosok legye-
nek, és kórházak, amelyek képesek megküzdeni a harma-
dik koronavírus-hullámmal. 

Egy biztos: elképzelni is nehéz egy ilyen botrány kö-
vetkezményeit, főként most, amikor egyre csak emelkedik
az újabb fertőzöttek száma, egyre több megye és telepü-
lés kerül vörös zónába, újabb korlátozások bevezetését
tervezik, mélyül a gazdasági válság, az online oktatás
beláthatatlan következményeiről beszélnek, és az em-
berek bizalmatlansága, türelmetlensége nő. Pedig az
egészségügyi miniszternek abban igaza van, hogy a bi-
zalmat csak őszinteséggel, igazmondással lehet megte-
remteni mind a lakosság körében, mind európai szinten. 

Meghosszabbodik a tanév 
második féléve

Két héttel meghosszabbodik a tanév második féléve,
június 18-a helyett csak július 2-ától mehetnek nyári
vakációra az iskolások – jelentette be kedd este
Sorin Cîmpeanu oktatási miniszter. Ennek oka, hogy
a járványhelyzet miatt két héttel hosszabb lesz a ta-
vaszi vakáció – magyarázta a tárcavezető. A minisz-
ter hozzátette, a nyolcadikosok számára június 11-e
helyett június 25-én ér véget a tanév, a tizenkettedi-
keseknek pedig június 4-e helyett június 18-áig kell
iskolába járniuk. A szakmunkásképzősök szá-
mára július 9-e helyett július 23-áig tart a második
félév. (Agerpres)

Orban indulna 
az államfőválasztáson

A képviselőház és a Nemzeti Liberális Párt (PNL) el-
nöke, Ludovic Orban szerdán úgy nyilatkozott: van
rá esély, hogy jelöltesse magát az államelnök-vá-
lasztáson. Kijelentette, pártja a lehető legjobb dön-
tést hozta a PNL által támogatott jelölt kérdésében
az elmúlt államelnök-választáson. A liberálisok ve-
zetője ugyanakkor úgy vélekedett: pártjának azt az
embert kell támogatnia, akinek a legnagyobb a tá-
mogatottsága, aki iránt a legnagyobb a bizalom, és
aki így a legesélyesebb a győzelemre. (Agerpres)

6136 új koronavírusos 
megbetegedés

A legutóbbi tájékoztatás óta 6136 új koronavírusos
megbetegedést igazoltak Romániában, azt köve-
tően, hogy az elmúlt 24 órában országszerte több
mint 40 ezer koronavírustesztet végeztek – közölte
szerdán a stratégiai kommunikációs törzs (GCS). Az
új esetekkel 913.143-ra nőtt a járvány eleje óta di-
agnosztizált fertőzöttek száma Romániában.
819.799 személyt közülük gyógyultnak nyilvánítot-
tak. Ez idáig 6.549.158 RT-PCR koronavírusteszt
eredményét dolgozták fel, és 531.600 antigéngyors-
tesztet végeztek el. (Agerpres)

Iohannis nem akar országos 
karantént

Klaus Iohannis államelnök szerdán kijelentette, hogy
nem szeretnének országos karantént bevezetni,
ugyanakkor az óvintézkedések betartására, illetve
az oltási kampány felgyorsítására szólított fel. „Nem
akarunk országos karantént, mert a helyzet telepü-
lésenként eltérő” – nyomatékosította Iohannis. Az ál-
talános óvintézkedések továbbra is érvényben
maradnak, ahol pedig nő az esetszám, ott további
korlátozásokat vezetnek be. Bukarestben például
várhatóan hétvégi közlekedési korlátozásokra kerül-
het sor. Az elnök a hét végén videókonferencián ta-
nácskozik az Európai Tanács tagjaival, és ebből az
alkalomból sürgetni fogja az oltáskampány felgyor-
sítását. A megbeszélésen az oltási igazolványról is
szó lesz. Iohannis ismét biztosította a lakosságot
afelől, hogy Romániának megfelelő mennyiségű
vakcina áll rendelkezésére, és ugyanakkor leszö-
gezte, hogy Románia – az EU tagállamaként – az
Európai Gyógyszerügynökség által jóváhagyott oltá-
sokat alkalmazza. (Agerpres)

Ország – világ

„Innováció”
(Folytatás az 1. oldalról)

Alkotmánysértőnek bizonyult 
a Román Forradalom Intézetének felszámolása

Alaptörvénybe ütközőnek minősí-
tette a bukaresti alkotmánybíró-
ság szerdán a Ion Iliescu volt
államfő által vezetett Román For-
radalom Intézetének (IRR) meg-
szüntetéséről rendelkező jogsza-
bályokat.

A testület egyhangúlag hozott határo-
zatával a jelenleg ellenzékben lévő Szo-
ciáldemokrata Párt (PSD) óvásának
adott helyt, és mind az intézet felszámo-
lásáról szóló, 2019 decemberében elfo-
gadott sürgősségi kormányrendeletet,
mind pedig az intézkedést idén február-
ban jóváhagyó törvényt alkotmánysértő-
nek minősítette, megakadályozva
hatályba lépésüket.

Alina Gorghiu, a Nemzeti Liberális
Párt (PNL) szenátora a hírre reagálva be-

jelentette: a PNL nem hátrál meg a 
PSD-t segítő alkotmánybírósági többség
előtt, új törvénytervezetet terjeszt a par-
lament elé az 1989-es forradalmat „kö-
dösítő” IRR felszámolása érdekében.

A Klaus Iohannis államfőhöz közel
álló PNL akkori kisebbségi kormánya a
történelmi események harmincadik év-
fordulóján üzent hadat Iliescu intézeté-
nek, arra hivatkozva, hogy semmilyen
tudományos eredményt nem tud felmu-
tatni, csak saját „forradalomértelmezé-
sét” népszerűsíti, így ellentételezve
azokat az ügyészségi vizsgálatokat, ame-
lyek nyomán Iliescut emberiesség elleni
bűncselekményekkel vádolták meg az
1989-es katonai diverzió miatt.

A tavaly év végi választásokig parla-
menti erőfölénnyel rendelkező PSD –

amelynek Iliescu sokáig tiszteletbeli el-
nöke volt – mindent elkövetett, hogy
megmentse az intézményt, a megválto-
zott összetételű bukaresti képviselőház
azonban idén februárban már jóváhagyta
a Román Forradalom Intézetének felszá-
molását: ezt a döntést minősítette most
alaptörvénybe ütközőnek az alkotmány-
bíróság. Az ügyészek 862 ember halálát
és 2150 sebesülését okozó katonai diver-
zió megszervezéséért állították bíróság
elé Ion Iliescu volt államfőt, a hatalmat
1989. december 22-én magához ragadó
Nemzeti Megmentési Front volt vezető-
jét és két másik vádlottat, de tavaly ősz-
szel a legfelsőbb bíróság több
bizonyítékot érvénytelenített, és a vád-
irat kijavítására kötelezte a katonai
ügyészséget. (MTI)

Az Európai Bizottság szigorította 
a vakcinák kivitelére vonatkozó ellenőrzési rendszert
Az Európai Bizottság szerdán be-
jelentette, hogy új kritériumokat
vezet be a koronavírus elleni oltó-
anyagok unión kívüli exportjára
vonatkozóan, így kívánja fokozni
a vakcinák kivitelének átlátható-
ságát. A testület úgy döntött,
egyértelműbb jogot biztosít arra,
hogy engedélyhez lehessen kötni
a vakcinák szállítását olyan orszá-
gokba, ahol már eleve magas a
beoltottsági arány, vagy olya-
nokba, amelyek maguk nem 
exportálnak oltóanyagkészleteik-
ből.

Ursula von der Leyen, az Európai Bi-
zottság elnöke a bejelentéssel kapcsolat-
ban úgy nyilatkozott, az EU büszke arra,
hogy olyan vakcinagyártóknak ad ott-
hont, amelyek nemcsak az uniós polgá-
roknak szállítanak, hanem a világ más
részeit is ellátják oltóanyaggal. 

Felhívta azonban a figyelmet, hogy

több tagállamban nagyon súlyos a jár-
ványhelyzet, és nem mindegyik vál-
lalat tesz eleget a szerződésében foglalt
kötelezettségeinek. Mint mondta, ezért
is szükséges az uniós ideiglenes export-
ellenőrzési mechanizmusba beépí-
teni a kölcsönösség és az arányosság
elvét.

Az EU a teljes lakosság beoltásához
elegendőnél is több adag vakcinát foglalt
le. Gondoskodni kell azonban arról is,
hogy megfelelő időben kellő mennyi-
ségű vakcina álljon az uniós polgárok
rendelkezésére. Minden egyes nap szá-
mít – hangsúlyozta a brüsszeli testület
vezetője.

A határozat értelmében az EU meg-
vizsgálja, hogy a célország korlátozza-e
jogszabály útján vagy más módon saját
vakcinakészletének kivitelét, illetve
hogy a rendeltetési országban jobb vagy
rosszabb körülmények állnak-e fenn,
mint az EU-ban, különös tekintettel az

átoltottságra és a vakcinákhoz való hoz-
záférésre. Az EU az új, szigorított me-
chanizmust ki fogja terjeszteni olyan
országokra is, amelyekre eddig ezek a
szabályok nem vonatkoztak, például
Svájcra, Izraelre és Norvégiára, így az
ezen országokba irányuló exportot a jö-
vőben engedélyhez kötik.

Az Európai Bizottság január végén
vezette be az ideiglenes érvényű ex-
portellenőrzési mechanizmust, amely az
oltóanyag-kivitelt engedélyekhez köti, és
megköveteli az unióval szerződést kötött
vakcinagyártó vállalatoktól, hogy előre
értesítsék a tagállami hatóságokat a le-
gyártott vakcinák kivitelének szándéká-
ról. 

A testület március elején úgy döntött,
hogy június végéig meghosszabbítja a
mechanizmust, arra hivatkozva, hogy
egyes oltóanyag-szállítmányok még
mindig késve érkeznek az Európai Uni-
óba. (MTI)

A munkavállalók 73 százaléka a járvány után is 
otthonról dolgozna egy felmérés szerint

Félmillió dollárért kelt el a világ első virtuális háza

Globálisan a munkavállalók 73
százaléka szeretne a járványhely-
zet után is rugalmas feltételekkel,
leginkább otthonról dolgozni,
ugyanakkor a dolgozók 40 száza-
léka tervezi, hogy még ebben az
évben munkahelyet vált – közölte
a Microsoft Magyarország szer-
dán.

A Microsoft legfrissebb Work Trend
Index 2021 felmérésébe 31 országból
több mint 30 000 munkavállalót vontak
be.

A felmérésből kiderült, hogy a pandé-
mia olyan új jelenségeket hozott a fel-
színre, amelyekre a jövő vezetőinek is
kiemelt figyelmet kell fordítaniuk, ha
szeretnék megtartani munkavállalóikat,
vagy ha újakat kívánnak toborozni. Pél-
daként a rugalmas munkavégzés iránti
fokozódó igényt említették. Ugyanakkor
arra is rámutattak, hogy a munkaadók-
nak figyelniük kell az otthoni munka-

végzés eszközeinek biztosítására is, mert
a felmérés szerint ezzel a munkavállalók
42 százaléka elégedetlen.

A kutatás arra is rámutatott, hogy
megnőtt a távolság vezetők és beosztot-
tak között. Előbbiek 61 százaléka szerint
javult a teljesítményük, és jól is érzik
magukat az otthoni környezetben, a nem
vezető beosztású munkavállalók, első-
sorban a nők és a fiatalok viszont ko-
moly kihívásként élik meg az otthoni
munkavégzést.

Közölték, a munkavállalók 37 száza-
léka szerint a munkaadójuk túl sokat vár
el tőlük, 45 százalék pedig túlhajszoltnak
érzi magát. Európában a globális átlag-
nál valamivel rosszabb a helyzet: a dol-
gozók 42 százaléka érzi kimerültnek
magát, 46 százalék pedig stressztől szen-
ved.

Az elszigeteltség érzése a felmérés
eredményei szerint negatívan hat az 
innovációra és a termelékenységre.

Ugyanis azok a munkavállalók, akik
arról számoltak be, hogy elhidegültek a
munkatársaiktól, jellemzően attól is vo-
nakodtak, hogy részt vegyenek az ötle-
telésben, illetve általánosságban az
innovációra irányuló munkákban.

A közlemény szerint a kutatás által
feltárt trendek vélhetően átalakítják, fel-
pezsdítik a munkaerőpiacot, hiszen az ál-
láskeresőknek már nem kell elköltözniük
ahhoz, hogy munkahelyet váltsanak, vi-
szont sokkal könnyebben költözhetnek
új lakóhelyre a jelenlegi munkahelyük
megtartásával. Emiatt tízből négy mun-
kavállaló komolyan mérlegeli a munka-
helyváltás lehetőségét, 46 százalékuk
pedig szeretne elköltözni. Az új helyzet
azonban nemcsak a munkakeresőnek,
hanem a munkaadónak is kedvezhet, 
hiszen a fizikai távolság kevésbé korlá-
tozza a merítési lehetőséget a munkaerő-
toborzásnál – olvasható a Microsoft
közleményében. (MTI)

Több mint félmillió dollárért kelt el
a napokban a világ első nem helyet-
tesíthető tokenként (NFT) kínált
háza – adta hírül szerdán a CNN.

A Mars Ház új tulajdonosa 288 ethe-
reumot – nagyjából 515 ezer dollárt – fi-
zetett a múlt héten Krista Kim digitális
művésznek a csupán virtuálisan létező
ingatlanért.

A kriptopénzért kapott 3D-s fájlokat a
vásárló feltöltheti a „metaverzumba”,
ahol online alteregójukon (avatár) ke-
resztül „élhetnek” a felhasználók.

Kim a The Smashing Pumpkins ame-
rikai alternatív rockegyüttes tagjával,

Jeff Schroederrel közösen készített kísé-
rőzenét az ingatlanhoz.

A nem helyettesíthető tokenek piacá-
nak népszerűsége 2021-ben szinte fel-
robbant. Minden NFT-nek van saját
blockchain alapú digitális „pecsétje”,
amely az eredetiségét és tulajdonosát
igazolja. Hétfőn több mint 2,9 millió dol-
lárért kelt el árverésen Jack Dorsey-nak,
a Twitter tulajdonosának első üzenete
nem helyettesíthető tokenként a Valuab-
les nevű platformon. A „just setting up
my twttr” (éppen létrehoztam a twittere-
met) üzenetet Dorsey 2006. március 21-
én írta a közösségi mikroblog első

üzeneteként. Március közepén csaknem
70 millió dollárért kelt el egy digitális
műalkotás a Christie’s árverésén, ame-
lyen az aukciósház először adott el egy
fizikai mivoltában nem létező műtárgyat.

Az Everydays – The First 5000 Days
című digitális alkotást az amerikai Mike
Winkelmann, művésznevén Beeple ké-
szítette. A mű ötezer egyedi kép kollázsa,
amelyeket egyenként készítettek naponta
több mint 13 éven át. A digitális műal-
kotásért 69 346 250 dollárt fizetett új tu-
lajdonosa, ezáltal Beeple a három „leg-
értékesebb” élő képzőművész közé
került. (MTI)
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melynek célja városi szinten felszámolni a kéregetést. A kampányt
a helyi rendőrséggel, a Maros Megyei Szociális Ellátási és Gyer-
mekvédelmi Igazgatósággal, a Megyei Rendőr-felügyelőség bűn-
megelőző részlegével, az Emberkereskedelem Elleni Országos
Ügynökség Regionális Központjával közösen szervezik. 

Andreia Morarut, a Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóság igaz-
gatóját, a kampány kezdeményezőjét arról kérdeztük, hogyan szer-
vezik a koldulás elleni kampányt, hogy eredménnyel járjanak? 

– Ezen a héten a főtéren mindennap jelen vagyunk. Itt kereske-
delmi egységek, bankok ablakaiba plakátokat helyeztünk el, és
szórólapokat osztunk ki. Beszélgetést kezdeményezünk a járóke-
lőkkel, ha koldusokkal találkozunk, megszólítjuk őket, és elbeszél-
getünk velük is. Jövő héten a December 22. úton és a lakótelepen,
valamint a Dózsa György utcában leszünk jelen – mondta az igaz-
gató. 
Szállást, élelmet és képzést biztosítanak

Igen, de a plakátok és a beszélgetések még nem oldják meg a
helyzetet, hiszen komplex kérdéskörről van szó, a koldusok szo-
ciális helyzete nem változtatható meg egyik napról a másikra, s a
szegénységet sem lehet beszélgetésekkel, plakátokkal felszámolni. 

– A hatékonyság érdekében mi a teendő egy ilyen kampány
során? – kérdeztük az igazgatót. 

– A szociális igazgatóság a támogatói hálózat révén sokrétű szol-
gáltatást nyújt a szóban forgó kategóriának. A hálózaton belül a
hatóságokra és a nem kormányzati szervezetekre gondolok. A fel-
nőtt koldusokat azzal támogatjuk, hogy szállást biztosítunk szá-
mukra a városi menhelyen, ezenkívül egy étkezési kártyát
bocsátunk rendelkezésükre, melynek használatával ingyenes meleg

ételhez juthatnak az Alpha Transilvană Alapítványnál. Ugyanitt
részt vehetnek az alapítvány közösségi segítségnyújtó szolgálatá-
nak nappali foglalkoztatásain, képzésein. Ez azért nagyon fontos,
mert azoknak a személyeknek, akik munkára alkalmasak, lehető-
ségük nyílik mesterséget tanulni, és a továbbiakban munkát vál-
lalni. Ezzel esélyt adunk a társadalom peremére sodródott
személyeknek – mondta. 
Állandósult a kolduló életmód

A kolduló gyermekek helyzete még  bonyolultabb. Ha ezeket a
gyermekeket meglátják az utcán, a helyi rendőrök a megyei szo-
ciális és gyermekvédelmi igazgatóság sürgősségi szolgálatának
adják át. Ezután a gyermekek sorsát a szociális igazgatóság hat hó-
napon át folyamatosan követi. Ez azt jelenti, hogy mindenik gyer-
mek esetében elvégzik a szociális ankétot, azaz felmérik a családi
helyzetét. Ebből kiderül, hogy adott családnak milyen szükségletei
vannak, s ennek függvényében megállapítják, hogy milyen támo-
gatást nyújtanak nekik. Elsőként a szociális igazgatóság keretében
működő nappali központban a gyermekek oktatási, felzárkóztatási
programokon vehetnek részt. 

– Tehát van lehetőségünk a jelenleg kolduló gyermekek sorsá-
nak megváltoztatására. A gyermekek életének alakulását követjük,
hat hónap alatt kiderül, hogyan viszonyul hozzájuk a család. Ha
látjuk, hogy a gyermekek továbbra is az utcán vannak, továbbra is
koldulnak, s a család továbbra sem törődik velük, nem gondosko-
dik róluk, akkor a gyermekvédelmi igazgatóság bírósági eljárást
indíthat, kérve, hogy a szülőktől vonják meg a szülői jogok gya-
korlását. Ezután a gyermekek intézményi elhelyezését kezdemé-
nyezzük – tájékoztatott Moraru Andreia. 
150 koldust tartanak nyilván

Marosvásárhelyen a helyi rendőrség nyilvántartásában
jelenleg 150 – felnőtt és gyermek – koldus szerepel. A
polgármesteri hivatal szociális igazgatósága márciusban
15 gyermeket monitoroz. Egy-egy családból több gyer-
mek is folyamatosan koldul. A hatóságoknak, a felelős
intézményeknek az ő helyzetükre kell megoldást talál-
niuk. 

– Sajnos a koldulást megszokják a gyermekek, vagy
saját akaratukból, vagy a szülők nyomására teszik. Az
utcán élnek, ez az életmódjuk. Tudni kell azt is, hogy
Marosvásárhelyen nem csak a helybéliek koldulnak,
hanem más településről is jönnek ide. Mindent megte-
szünk, hogy visszaszorítsuk a jelenséget, hogy minél ke-
vesebben jöjjenek be a városba koldulni! – mondta az
igazgató. 

A kampány akkor éri el a célját, ha a lakosság nem kö-
zömbös, megérti, hogy nem segít azzal, ha aprópénzt ad
a koldusoknak. Mielőtt odaadjuk a pénzt, többször gon-
doljuk át, hogy gesztusunkkal egy jelenséget táplálunk,
a munkakerülést bátorítjuk, hogy hosszú távon saját biz-
tonságunkat kockáztatjuk, és környezetünket romboljuk. 

Ha Marosvásárhelyen koldulókat látnak, jelezzék a
helyi rendőrség 0265-250-760-as, a marosvásárhelyi
szociális igazgatóság 0365/430 859-es, illetve a gyer-
mekvédelmi segélyszolgálat 0800 800 883-as telefon-
számán. A bejelentéssel esélyt adhatunk embereknek,
hogy jobbra forduljon a sorsuk! 

Nem csak plakátokkal
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Az ember bizakodik. Ez a hiva-
tása. Avagy természetéből, intellek-
tusából fakadó hajtóerő.
Egyszerűbben szólva: élet- és ta-
vaszigénylés munkálkodik benne,
körötte.

És ez magának olyan egyszerű?
– kérdezi valaki a hátam mögül.
Egy örök kételkedő. 

Persze, felelem rá, és hirtelenjé-
ben sorolni kezdem a tavasz elője-
leit, jelzéseit, jelenségeit, amik
éppen az eszembe jutnak. Például,
ha kinézünk az ablakon – van ab-
lakunk, szemüvegünk, látványunk
az ablak előtt – mindjárt a sze-
münkbe ötlik a már sokszor emle-
getett szilvafa és orgonabokor,
életünk állandó mellékszereplője és
díszlete. Elborították az ágakat, jól
láthatók a bimbók, rügyek, amelyek
hősiesen ellenállnak a visszatá-
madó, utóharcot folytató, ellentá-
madásba lendülő, de alapjában
visszavonuló – vert – télnek. Ezek
a futó – nagyon komolynak látszó
– havazások, melyek reggel még
Szibériát mutatnak, délre azonban
a locspocs márciusvég uralja el a
kedélyeket, hazafelé az iskolából a
kiscsávók boldogan lépnek be a
nagy pocsolyákba, csatakosan ér-

keznek haza. Öregek ülnek ki egy
rövid időre a padra, napoznak.
Vagy csak fáj a lábuk, a derekuk,
nem bírja szívük a ritmust, meg kell
pihenni. Még szerencse, hogy a vá-
rosban vannak padok, és ezek egy
része nem fémből készült, hanem
klasszikus fából-pad. 

Na és mit tetszik ahhoz szólni,
hogy tavaszi szél vizet áraszt. Tes-
sék csak megnézni a rohanó Pok-
los-patakot.

Aztán ott van, kérem szépen,
magyarázom a kételkedőnek, aki
még mindig itt ólálkodik körülöt-
tem, a feleségem telefonja. Az
okos-, amelyen rajta vannak azok
a városok, ahol az utóbbi években
jártunk: Párizs, New York, Jeru-
zsálem, Tel-Aviv, Taormina, Sun-
derland (Észak-Anglia), Róma, és
persze Gyergyóalfalu. Nem képek,
hanem az aznapi és a várható hő-
mérsékleti értékek. Ott már minde-
nütt magasabbak a hőfokok, a
környezeti tavasz jelei, mint ná-
lunk. Jobban állnak tavasz dolgá-
ban. Hiába, azok régi demokráciák
tavaszilag is. Gyergyóalfalu pedig
azért kell, hogy legyen biztos össze-
hasonlítási alap – honnan rugasz-
kodtunk el mi és a felsorolt kör-

nyező kistelepülések. Ha Alfalu-
ban, az ország fridzsiderjében mí-
nusz két fok van Celsius úr szerint,
akkor másutt a hőmérsékleti érté-
kek felszöknek nappal akár 20
fokig is. Mellesleg szólva az emlí-
tésre méltatott mínusz 2 foknál az
alfalusi legények rövid ujjú lajbi-

ban mennek jeget vágni, korcso-
lyázni, udvarolni, pityókát ültetni,
a lányok bokorugró szoknyában
sétálnak az alfalvi korzón, amikor
nincs éppen tilalmas óra a kijárá-
sokhoz.

Irigylésre méltó idők vannak
másfelé. Nincs importtilalom, bíz-
hatunk abban, hogy kormányunk és
éppen uralmon levő pártunk ele-
gendő mennyiségű tavaszt és nya-
rat fog importálni, tekintettel a
megnövekedett melegigényre. És az
aktív külkereskedelmi mérlegünkre.
Cserében adunk rengeteg rossz
időt, borút, szürke eget, havas esőt,
megfázást, nyavalygást.

Ja és a tavasz biztos jele, hogy
ha másik ablakon tekintünk ki, a

konyháról van szó, akkor egyfelől
azt látjuk, hogy a szomszéd elkez-
dett a kertben szöszmötölni, két-
éves kisfia előkotorta a triciklit,
rollert, és az utcán megjelentek a
göriző csajok. Suhannak, menet
közben beszélgetnek, zenét hallgat-
nak, mit sem törődnek a megélén-
kült forgalommal. A biciklisek,
motorosok is belátták, elő kell
szedni a zsírból/garázsból a jár-
gányt, és el kell indulni a tájba. A
motorok zúgása, rohanása, robaja
biztos jele a tavasznak.

Elmúlt március elseje és nyol-
cadika, a virágos napok rohama,

a fészen (fészeren) megjelentek és
már el is virágoztak a hóvirágos
képek. Most a barkás képek vannak
előszeretettel kiposztolva. (Apropó:
face book. Unokám a George Coş-
buc nevű iskolába jár. Elemista.
Csak úgy viccből megkérdeztem
tőle, melyik iskolába jársz? A vá-
lasz: a George Facebookba.)

Aztán a tavasz biztató jele, hogy
ismerőseim nem nagy és nem is túl-
zottan széles köre egyáltalán nem
oltástagadó, oltástól vonakodó. Ol-
takoztak, bontakoznak, feliratkoz-
nak, már túl is vannak az első vagy
mindkét szurin. És közben megis-
merik a megye és a szomszédos
közigazgatási nagyegységek oltó-
pontjait. Ugyanis nem tudni kicso-

dák a nagyvárosokba kevés oltó-
pontot rendeztek be, egy Vásárhely
nagyságú településen mindössze-
sen négyet vagy ötöt, holott van itt,
kérem, akár százezer igénylő is,
meg kórház és ápolószemélyzet,
tehát vakcinát is lehetett volna ele-
gendő számba idelöttyinteni, míg
olyan helyekre, ahol se ember, se
oltakozási hajlandóság nincs, ele-
gendő védőoltást küldtek, és erre
uszítják a nagyvárosi embert a re-
gisztráció után. 

Kérdés: elszámították magukat?
Avagy odatúl hatott az ellenpropa-
ganda, a felsötétítő mozgalom, a
primitív butaság, néhány orvos ké-
telyáriája, az önzés, az oltástaga-
dók szektája erősebb, és a
mesefilmek közönsége vastago-
dott? Mondják, aki bekapja az ol-
tást, zöldbékává változik, húzza
neki az asztrál zenekar, és ítéletna-
pig várhatja, hogy jöjjön valami
kóbor jóságos királylány, aki meg
akarja csókolni őket. Helló, ébre-
dés, nincs királylány – nálunk
1947. december 30. óta. A harma-
dik hullám már nehogy átcsapjon
a fejünk felett.

Ja és tavasz van, mert sokunk-
ban rúgkapál az utazási vágy,
ehhez pedig szükség lenne arra a
fránya oltási útilapura is. Meddig
várjunk még?

Türelmetlenül, töretlen bizakodással

(Folytatás az 1. oldalról)

Megadná a lehetőséget az önkormány-
zatoknak az RMDSZ arra, hogy azokat
a lakónegyedekben levő utcákat is
karbantarthassák, amelyek magántu-
lajdonban vannak, ám a közlekedés
számára nyitottak. A szövetség nevé-
ben Csoma Botond képviselőházi frak-
cióvezető dolgozott ki és iktatott
törvénytervezetet a parlamentben.

„Lehetőséget akarunk biztosítani az önkor-
mányzatoknak arra, hogy az újonnan épült la-
kónegyedekben is tudjanak karbantartási
munkálatokat végezni azokon a mindenki
által használt utcákon, amelyek magántulaj-
donban vannak, és az általános közlekedés
számára nyitottak. Számos város és a kör-
nyező községek kerültek abba a helyzetbe,
hogy az újonnan felépült lakónegyedekben az
utcák olyan területeken haladnak át, amelyek
magántulajdonban vannak, és így az önkor-
mányzatnak nincs törvényes lehetősége arra,
hogy karbantartsa őket. A területek tulajdono-
sai különböző okokból nem adták át ezeket a
területeket az önkormányzatnak, így a hivatal
nem tudott semmilyen karbantartási munká-
latot végezni az adott utcákon, holott szemé-
lyi közlekedés és sok esetben még
közszállítás is van az útvonalon” – mutatott
rá Csoma Botond, az RMDSZ képviselőházi
frakcióvezetője.

A Kolozs megyei törvényhozó elmondta azt
is, hogy a törvénytervezet nem sérti a tulaj-
donjogot, de megadná a lehetőséget az önkor-
mányzatoknak arra, hogy karbantartsák a
magántulajdonban lévő utcákat, hiszen jelen-
leg csak abban az esetben aszfaltozhatnak a
közszállítás által is használt, magánkézben
levő utcákon, ha azokat az önkormányzat ki-
sajátítja, vagy a tulajdonosok az önkormány-
zatnak adományozzák őket. 

A törvénytervezet szerint amennyiben a
város területrendezési terve egy adott utcát
magánterületen alakít ki, a terület tulajdonosai
csakis akkor kaphatnak építési engedélyt, ha
az utcának megfelelő területet leválasztják,
amely megkönnyíti a közhasznú karbantartási
munkálatok elvégzését a jövőben. (RMDSZ-
tájékoztató)

RMDSZ-
törvénytervezet

a magántulajdon-
ban lévő utcákról



Jóval gyakoribbá vált tavaly
Romániában a gyerekeket érő
bántalmazás – hívta fel a fi-
gyelmet nemrég a „Mentsétek
meg a gyermekeket” szerve-
zet. Az elmúlt év január-szep-
tember közötti időszakában
országos viszonylatban több
mint tízezer esetet jegyeztek,
amikor kiskorú vált bántalma-
zás áldozatává, az esetek zö-
mében, 9652 alkalommal az
erőszakosság a családban tör-
tént. A szakemberek szerint
sajnos a társadalom elfoga-
dóan viszonyul a néha elcsat-
tanó pofonokhoz, fenékre
csapásokhoz, vagy akár a
gyerekeket érő lelki terror-
hoz, kimagyarázván, hogy a
szülők nevelő célzattal fordul-
nak ezekhez a módszerekhez.
Hol a határ a fegyelmezés és
bántalmazás között? Milyen
hatással van a gyerek fejlődé-
sére, lelkivilágára, ha azok
bánnak vele mostohán, akik a
legközelebb állnak hozzá? –
többek között ezekre a kérdé-
sekre kerestük a választ
Fogarasi Gyöngyi szociálpeda-
gógussal, iskolai tanácsadó-
val. 

A „Mentsétek meg a gyermeke-
ket” szervezet adatai szerint Romá-
niában tavaly január és szeptember
között több mint tízezer bejelentés
érkezett amiatt, hogy egy gyereket
bántalmaznak, 9652 esetben családi
körben. Ennek ellenére mindössze
1092 esetben indult bűnügyi eljárás
az elkövető ellen. Az életkori elosz-
lást illetően, tavaly a leggyakrab-
ban, 3334 esetben a 10-13 éves
korosztályhoz tartozó kiskorúakat
ért bántalmazás, őket követi a 14-17
éves korosztály, szintén valamivel
több mint háromezer esettel. A 6-9
évesek köréből 1683 gyerek vált ál-
dozattá, 1831 esetben pedig 3-5 év
közöttieket bántalmaztak. A „Ment-
sétek meg a gyermekeket” szerve-
zet szakemberei szerint sajnos
magas a társadalmi elfogadottsága
az enyhébb fizikai bántalmazásnak,
mint pl. a pofon, hajhúzás, fülhúzás,
valamint a lelki terrornak, mint a
gyerek megalázása, trágár szavak-
kal való illetése, és emiatt, ha egy
kívülálló szemtanúja is annak, ami-
kor ezek a családban történnek,
nem jelenti. Ugyanakkor legtöbb
esetben akkor sem jelentik ezeket
az eseteket, amikor a bántalmazásra
a nyilvánosság előtt kerül sor,
ugyanis nevelő célzatú viselkedés-
nek minősítik, amely a gyerek fe-
gyelmezését szolgálja. A tapasz-
talat azt mutatja, hogy miközben
mindenki megbotránkozik, ha egy
csecsemőt vagy kisgyereket bántal-
maznak, minél nagyobb gyerekről
van szó, például 5-6 évnél idősebb-
ről, annál kevésbé szúrnak szemet a
bántalmazás enyhébb formái,
ugyanis a köztudatban az él, hogy a
gyerek viselkedésével biztosan rá-
szolgált arra. A szervezet közlemé-
nyében rámutatnak arra is, hogy
előfordul, hogy ha a pedagógu-
sok észre is vesznek bizonyos jele-

ket, de a gyerek nem panaszkodik,
és „amúgy vidámnak tűnik”, nem
tartják annyira súlyosnak, hogy azt
jelentsék. Egy felmérésben megkér-
dezett pedagógusok közül, akik el-
ismerték, hogy látták már, ahogy a
szülő felpofozza a gyemekét, vagy
meghúzza a fülét, senki sem jelen-
tette az esetet, hanem ő maga meg-
próbálta simogatással, kedves-
séggel kárpótolni a gyermeket eze-
kért a sérelmekért. A szervezet
ugyanakkor rámutat, sajnos a jár-
vány szülte korlátozások újabb és
újabb olyan helyzeteket teremtet-
tek, amelyek az erőszak táptalajául
szolgálnak, az Országos Rendőr-
felügyelőség adatai szerint csak az
elmúlt év első felében 329 feljelen-
tés érkezett kiskorúak ellen irányuló
szexuális erőszak miatt, és az
ügyészségtől szerzett statisztikák
értelmében ezeknek az eseteknek
mintegy fele megoldatlan maradt. 
Évente mintegy ezer eset van
Maros megyében

Maros megyében tavaly gyere-
kek bántalmazásáról 811 bejelentés
érkezett a Maros Megyei Gyermek-
védelmi Igazgatóság sürgősségi be-
avatkozási szakosztályához, ez 21
százalékkal kevesebb, mint előző
évben, amikor 1032 esetet jegyez-
tek – tudtuk meg Deak Elidától, a
gyermekvédelmi hatóság igazgató-
helyettesétől. A 811 esetből 686-ban
elhanyagolás, 20 esetben fizikai
bántalmazás, 13 esetben lelki terror,
35 esetben szexuális erőszak áldo-
zata volt a gyerek, négy esetben
munkára, 50 esetben pedig koldu-
lásra kényszerítettek kiskorúakat. A
gyerekek ellen irányuló bántal-
mazások 63 százaléka vidéken tör-
tént. 

A statisztikák szerint az utóbbi
években több mint kétszeresére nőtt
a gyerekek ellen irányuló bántalma-
zások gyakorisága, ugyanis míg
2015-ben és 2016-ban átlagban
évente négyszáz eset jutott a ható-
ságok tudomására, 2017 óta minden
évben meghaladta az ezret a beje-
lentett bántalmazások száma. 

A bejelentések nyomán indult el-
járás végkifejletét illetően 744 gye-
rek a családban maradt, 67 kiskorút
pedig sürgősségileg kiemeltek a
családból, és a védelmi rend-
szerben helyeztek el. 69 esetben in-
dult bűnügyi eljárás a bántalmazó
személy ellen, ebből 20 esetben tett-
legesség, 35 esetben szexuális erő-
szak miatt. 
Egyetlen pofonnak sem 
kellene elcsattannia!
– állítja Fogarasi Gyöngyi iskolai
tanácsadó, akit arról kérdeztünk,
hogy miképpen hat a bántalmazás a
gyermek lelkivilágára. 

– Gyakran hallani szülőktől,
hogy ha néha elcsattan egy-egy
pofon, amikor a gyerek rosszalko-
dik, vagy meghúzzák a haját, fülét,
vagy éppen a fenekére csapnak, az
nem bántalmazás, hanem a nevelés
természetes velejárója, sok szülő
hangoztatja, hogy bizony ő is kapott
kiskorában, és mégis „ember lett
belőle”. Hol a határ, amikor egyér-
telműen bántalmazva van a gyerek,
lehet-e ártatlan nevelési módszer
egy-egy pofon?

– Nincs határ kevés és esetleg
már túl sok pofon között, egyetlen
pofonnak sem kellene elcsattannia.
A verés nem nevelési módszer, a
szülő tehetetlenségének eredménye,
nem tud mit kezdeni a helyzettel,
nem érti a gyereke viselkedését, de
sajnos legtöbbször ez egy elfoga-
dott minta, a társadalom jóvá-
hagyja, elfogadja még a fizikai
bántalmazást is. Olyan esettel is ta-
lálkoztam, amikor a szülő moso-
lyogva azt ecsetelte, hogy a Biblia
is megengedi a gyerekek verését, ez
igenis hatékony nevelési módszer.
Ha középiskolás gyerekeket meg-
kérek arra, hogy emeljék fel a kezü-
ket azok, akik kaptak már pofont,
olyankor szinte a teljes osztály fel-
emeli a kezét, a pofon okaként meg-
jelölve azt, hogy „rossz volt”.
Nagyon kevés gyerek mondja azt,
hogy sosem ütötték meg a szülei, ez
is alátámasztja azt, hogy mennyire
toleráns a társadalom a fizikai ag-
ressziót illetően.

– Mit szűr le a gyerek magának
abból, ha bántalmazva van, milyen
hatással van a fejlődésére, viselke-
désére, biztonságérzetére?

– Az általános hozzáállás az,
hogy ettől csak gerincesebbek, erő-
sebbek, kitartóbbak lesznek a gye-
rekek. Sajnos ez egyáltalán nem
fedi a valóságot, a gyereknek 
csökken az önbizalma, alacso-
nyabb lesz az önértékelése, hiszen

pont az bántja őt, akiben meg kel-
lene bíznia, akitől védelmet, tá-
maszt kellene kapjon, így magát
okolja, magában keresi a hibát,
rossznak, értéktelennek érzi magát,
esetleg nem tartja magát szerethető-
nek, vagy úgy gondolja, hogy a sze-
retet ilyen. Társaival agresszív, alsó
tagozatos gyerek anyukájával be-
szélgettem, aki sírva vallotta be,
hogy bizony az apuka is agresszív,
sőt már ő is agresszív apával nőtt
fel. Ez a példa nagyon jól mutatja
azt, hogy az, aki kisgyermekkor-
ban elfogadja az agressziót, mint a
szülői szeretet velejáróját, felnőtt-
korában is toleránsabb lesz az ag-
resszív megnyilvánulásokkal. A
gyerek, a serdülő sokszor a szoron-
gása leküzdésére tovább viszi az ag-
resszív mintát, előfordul az, hogy
állatokkal, kisebb, gyengébb gyere-
kekkel válik agresszívvá, vagy
problémái megoldására az agresszív

modellt húzza elő, hiszen nincs neki
más. 

– Hosszú távon fennáll-e a veszé-
lye annak, hogy elkezdjen titkolózni,
hazudozni azért, hogy elkerülje a
büntetést? 

– A bántalmazott gyerek legtöbb-
ször álmegoldásokat alkalmaz,
megtanulta, hogy nem fogadják el,
nem értik meg az érzésit, gondola-
tait, nincs egy asszertív kommuni-
kációra épülő kapcsolata a
szülőkkel, így elkezdhet titkolózni,
elrejteni azt, ami miatt őt rossznak
ítélik meg. 

– A szakemberek szerint a bántal-
mazott gyerek általában nem beszél
a vele történtekről, ezért a pedagó-
gusoknak, iskolapszichológusoknak
óriási szerepe van abban, hogy fel-
ismerjék a jeleket, és fény derüljön
ezekre az esetekre. Melyek azok a
jelek, amelyekből a gyerekkel kap-
csolatba kerülő szakember arra kö-
vetkeztethet, hogy a kiskorú bán-
talmazás áldozata?

– A bántalmazás következményei
nagyon összetettek, így az erre utaló
jelek is. Sok esetben nehézkes a be-
illeszkedés, a gyerek visszahúzódó,
nem kommunikál a társaival, ala-
csony az önbizalma, esetleg jómaga
is agresszív. Mindezek még nem
jelzik egyértelműen a bántalmazást,
viszont a gyerek játékában, rajzai-
ban tükröződnek, ezek lehetnek se-
gítő támpontok. A tapasztalatom azt
mutatja, hogy a serdülők elég gyak-
ran elmondják, ha bántalmazás ál-
dozatai, ha érzik azt, hogy biz-
tonságos környezetben vannak.

– Romániában sajnos egy isko-
lapszichológushoz több iskola, több
ezer gyerek tartozik. Ilyen körülmé-
nyek között miként tudnak odafi-
gyelni ezekre az esetekre is, a
gyermekek hogyan kapják meg a
megfelelő segítséget a szakember-
től?

– Ez nagyon függ a gyerek élet-
korától, a vele dolgozó pedagógu-
sok nyitottságától. Az a pedagógus,
aki naponta látja a gyereket, észre-
veszi azt, hogy a háttérben valami
meghúzódik. Amint mondtam, a
serdülő jön akár magától is, bár leg-
gyakrabban egy fedőproblémával,
kisebbeknél sokszor a pedagógus
jelzi. Sajnos a mi lehetőségeink az
iskolában nagyon korlátozottak,
akár akkor is, ha egyértelmű a gye-
rekbántalmazás, a mélyen toxikus
környezet, a gyerekvédelem nagyon
ritkán tud beavatkozni, a legtöbb
esetben a helyzet változatlan marad,
így kevés súlya van annak, amin
dolgozni tudunk a kabinetben azzal
a gyerekkel, aki visszatér a bántal-
mazó környezetbe. Sokat segítene a
törvények szigorítása, komolyan
vétele és persze a szülők érzékenyí-
tése a téma iránt, akár a gyerekne-
velésről szóló beszélgetések a

felnövekvő generációval, megelő-
zésként.
Felmérés a bántalmazás 
társadalmi elfogadottságáról

A gyerekeket érő bántalmazás
társadalmi elfogadottságáról készít
felmérést Egy pofon még nem a
világ? címmel a Gyulafehérvári Ca-
ritas, csatlakozva egy több ország-
ban is készülő kutatáshoz. A
magyarországi Hintalovon Gyer-
mekjogi Alapítvány által összeállí-
tott, felnőtteknek szánt kérdőív
kitöltésének népszerűsítését öt or-
szág nonprofit szervezete vállalta
fel.

„A gyerekek joga sokféle módon
sérülhet, és gyakran sérül is. Min-
den gyereket megillet az erőszakkal
szembeni védelem, mégis a mai
napig egymilliárd gyereket ér bán-
talmazás a világon. Romániában
minden órában két gyerek válik
bántalmazás, erőszak áldozatává:
2003 óta országunkban törvény sze-
rint zéró tolerancia van a bántalma-
zás minden formájával szemben,
mégis széles körben elfogadott a
bántalmazás számos formája, a szó-
beli bántástól kezdve az úgyneve-
zett »nevelő célzatú« pofonig. Az
Egy pofon még nem a világ? című
kutatás célja, hogy feltérképezze,
mit gondol ma a társadalmunk a
bántalmazásról, és milyen lehetősé-
gei vannak a közösségi gyermekvé-
delem megvalósításának. 

A bántalmazás sokféle formája a
mai napig számos helyen jelen van
a közösségek legkülönbözőbb szint-
jein: a családokban, a gyerekekkel
foglalkozó intézményekben, de
akár rendszerszintű bántalmazásról
is beszélhetünk. Az erőszaknak sok-
féle arca van, amit gyakran még fel-
ismerni is nehéz, hiszen a kö-
rülöttünk lévők tolerálják, vagy
akár maguk is alkalmazzák a gyere-
kekkel szembeni erőszakos viselke-
dést. Egyáltalán mit nevezünk
erőszaknak? Hol ér véget a fegyel-
mezés, és hol kezdődik a bántalma-
zás? Kihez fordulhatunk bántalma-
zás esetén? Mikor és hová kell je-
lezni? Mi a különbség a jelzés és az
árulkodás között?

Ahhoz, hogy széles körben tenni
tudjunk a gyerekeket érintő bántal-
mazások ellen, fontos, hogy közös
nevezőre jussunk a fenti kérdések-
ben, hiszen akkor van lehetőség 
a bántalmazás ellen fellépni, ha 
egyetértünk abban, mikor van szó
erőszakról.

Ennek érdekében csatlakozott a
Gyulafehérvári Caritas a magyaror-
szági Hintalovon Gyermekjogi Ala-
pítvány 2021 tavaszán induló
kutatásához, amelyben Románián
és Magyarországon kívül további
három ország: Albánia, Moldova és
Szlovákia nonprofit szervezetei
vesznek részt. A régiós kutatás
célja, hogy szakembereink az ered-
mények alapján olyan javaslatokat
fogalmazzanak meg a közösségek
számára, amelyek növelhetik a
gyermekek biztonságát, és segíteni
tudnak a helyi közösségeknek a
gyermekekkel szembeni bántalma-
zás megelőzésében, felismerésében
és kezelésében.

A kutatás első fázisa egy online
kérdőív, amelyben felnőtteket kér-
dezünk meg a gyerekekkel szem-
beni bántalmazás formáiról. A
szervezet caritas-ab.ro honlapján el-
érhető kérdőív 2021. március 15. és
április 30. között tölthető ki, 18
éven felüli felnőttek válaszait vár-
ják, a válaszadás önkéntes és ano-
nim módon történik. A kutatás
eredménye a Gyulafehérvári Caritas
weboldalán elérhető lesz” – írja
közleményében a szervezet.

Szerkesztette: Menyhárt Borbála

Menyhárt Borbála

Egy pofon még nem világvége? 
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Kedvesek, mosolygósak, szerethetőek, talán ra-
gaszkodóbbak, mint az átlaggyerek, illetve egy kro-
moszóma-rendellenesség miatt kissé másabbak,
mint a többiek. Március 21. a Down-szindróma, az
egyik legismertebb genetikai rendellenesség világ-
napja, amikor többek között felemás, színes zokni-
viseléssel próbálják felhívni a közvélemény fi-
gyelmét arra, hogy a genetikai rendellenességgel
született gyerekek, felnőttek itt élnek közöttünk,
ők is értékes részesei a társadalomnak. Sokan kö-
zülük normál iskolába járnak, olvasnak, számolnak,
játszanak, akárcsak a kortársaik.

A 15 éves Dániel mosolygós fiú, nagyon szeret olvasni,
már több mint nyolcvan kisebb-nagyobb terjedelmű könyvet
olvasott el, kedvencei az ifjúsági regények – árulja el az édes-
anyja, Balogh Ildikó, a Maros Megyei Down Egyesület
ügyvezetője. Dániel születésekor szembesültek azzal szülei,
hogy kisbabájuk Down-szindrómás. A hír sokként érte a csa-
ládot, mert bár előzőleg hallottak róla, nem tudták pontosan,
hogy mit fed a diagnózis, mivel jár ez az állapot, miként fogja
az életüket befolyásolni. A Down-szindrómás gyerekek ese-
tében igen nagy jelentősége van annak, hogy időben hozzá-
jussanak a megfelelő fejlesztéshez, ezért a kis Dániel alig pár
hetes volt, amikor elkezdték a fejlesztést, a gyógytornát, a
gyógypedagógiát, majd később a logopédiát. Otthon naponta
többször is végigcsinálták a fejlesztő tornagyakorlatokat,
aminek az édesanya szerint óriási szerepe volt később az
egyes kompetenciák elsajátításában.

Erre az állapotra ugyanakkor jellemző, hogy az érintett
gyerekek bizonyos fejlődési szinteket nehezebben, illetve ké-
sőbb érnek el, nem olyan ritmusban fejlődnek, mint a kortár-
saik. A kitartó munkának azonban meglett a gyümölcse,
Dániel sokkal jobban fejlődött, mint azt a szülők kezdetben
remélni merték, ha kissé késve is, de megtanult járni, be-
szélni, mondatokban fejezi ki magát, jól kommunikál a kör-
nyezetével, és nagyon szeret olvasni, könnyebb nyelvezetű
ifjúsági regényeket szívesen olvas, az utóbbi három év alatt
több mint nyolcvan könyvet olvasott el, az első az Óz, a nagy
varázsló volt – tudtuk meg az édesanyjától.
Jó döntés volt a normál iskola

A kisfiú kezdettől fogva normál óvodába, majd iskolába
járt, a szülők úgy döntöttek, megpróbálják ezt a lehetőséget,
ugyanis az édesanya, aki pedagógusi pályán is mozgott, tisz-
tában volt vele, hogy igenis van mód arra, hogy a különleges
igényű gyerekek is normál iskolába járhassanak. 

– Az óvoda-, majd az iskolakezdéskor is az volt az elvünk,
hogy megpróbáljuk a normál oktatást, és ha úgy látjuk, hogy
számára ez túl megterhelő, elindulunk egy másik vonalon.
Sajátos nevelési igényű tanulóként tartják számon, a pedagó-
gusok tudják, hogy az ő képességeihez mérten kell tőle szá-
monkérniük a tanultakat. Azt tanácsolom a szülőknek, akik
ebben a helyzetben vannak, hogy meg kell próbálni ezt a le-

hetőséget, mert ellenkező esetben nem tudhatjuk, hogy sike-
rül-e a gyereknek beilleszkedni vagy sem. Ez azért is fontos,
mert amikor felnő, nem egy elzárt közösségben kell éljen,
hanem meg kell tanuljon alkalmazkodni a körülötte lévő em-
berekhez, és ehhez a legjobban úgy tud hozzászokni, ha nor-
mál közösségben tölti a mindennapjait. Ugyanakkor ezáltal
a többi gyereknek is lehetősége adódik megtapasztalni, hogy
vannak különleges igényű gyerekek, felnőttek, akik itt élnek
körülöttük – hangsúlyozta az édesanya, aki szerint a tanítónő
hozzáállásának jelentős szerepe volt abban, hogy kedvezően
alakultak Dániel iskolával kapcsolatos élményei. Mint
mondta, hetedik osztályos fia szívesen jár iskolába, most,
hogy a járványhelyzet miatt online zajlik az oktatás, nagyon
hiányzik neki a közösség.
Kulcsfontosságú a megfelelő, folyamatos 
fejlesztés

Bizonyított tény, hogy a Down-szindrómás gyerekek a
megfelelő fejlesztésekkel nagyon sok lemaradást be tudnak
hozni, akkor is, ha később érnek el bizonyos fejlődési szin-
teket – mutatott rá Vargancsik Iringó szociálpedagógus. Ezért
fontos a korai fejlesztés, hogy még mielőtt járni tudna a gye-
rek, már mozgásfejlesztésen vegyen részt, majd következnek
a gyógypedagógiai fejlesztések, amelyek az értelmi fejlő-
désre fókuszálnak, utána a logopédiai fejlesztések, amelyek
a beszéd alakulását segítik elő. Külföldön például bevett szo-
kás, hogy először a jelbeszédet tanítják meg nekik, azért,

hogy legyen egy kommunikációs eszközük, legyen mire épí-
teni akkor is, ha nem vagy későn alakul ki a beszéd.

A szakember szerint nagyon fontos a Down-szindrómás
gyerekek esetében a folyamatos fejlesztés, ez elengedhetetlen
ahhoz, hogy normál iskolába járhassanak, és együtt tanulhas-
sanak a többi gyerekkel. Rendkívül fontos a Down-kóros
gyerekeknél az együtt tanulás, ezt kutatások is igazolják, pél-
dául Angliában egy több éven át tartó kutatás során arra derült
fény, hogy azoknál a gyerekeknél, akik normál iskolába jár-
nak, együtt a velük egykorúakkal, jobban rögzülnek a tanult
információk, és ezeket jobban tudják hasznosítani, mert fo-
lyamatosan ki vannak téve a kihívásnak, hogy teljesíteniük,
haladniuk kell az anyaggal. Miközben, ha egy különleges
osztályban, értelmi fogyatékkal élők között tanulnak, nincs
meg ez a kihívás.

A gyógypedagógus szerint sajnos Románia nem tartozik a
legtoleránsabb társadalmak közé, főleg ami az értelmi fogya-
tékkal élőkkel szemben tanúsított hozzáállást illeti, nagyon
gyakran már születéskor megbélyegzik őket, a szakember el-
mondta, akadtak szülők, akik arról számoltak be, hogy már a
kórházban jelezték az édesanyának, vegyék fontolóra, hogy
lemondanak-e a Down-kórral született babáról, hiszen „soha
nem lesz belőle rendes gyerek”.

Vargancsik Iringó megjegyezte, Magyarországon például
létezik egy program, amelynek részeként a Down-kóros gye-
reket nevelő szülők elmennek a még kórházban lévő anyu-
kákhoz, akik akkor hoztak világra Down-szindrómás babát,
és elbeszélgetnek velük arról, hogy mit jelent ez az állapot,
mire számíthatnak a későbbiekben. Ez kulcsfontosságú,
mivel a tapasztalat az, hogy ha adott a támogató környezet,
ha úgy kezelik őket, mint minden más gyereket, hogy kell
haladnia, kell fejlődnie, kell tanulnia, akkor meg tudnak fe-
lelni ezeknek az elvárásoknak. Természetesen ez a gyerek
egészségi állapotának a függvénye is, mivel a Down-kór,
azonkívül, hogy enyhe- vagy középsúlyos értelmi fogyaté-
kossággal jár, különféle egészségi problémákkal is társulhat,
sajnos gyakran komoly szívbántalmakban szenvednek a
Down-szindrómás gyerekek, és előfordulhat, hogy ez a fej-
lődésre rányomja a bélyegét.
Vannak munkák, amelyeket ők is el tudnak végezni

Érdeklődésünkre, hogy sikerül-e a Down-szindrómás fiatal
felnőtteknek helytállni, elhelyezkedni, Vargancsik Iringó ki-
fejtette: ez elsősorban társadalomfüggő, a társadalomnak a
mássággal kapcsolatos elképzelésein múlik. Mint mondta,
vannak munkák, amelyeket ők is el tudnak végezni, külföl-
dön számos pozitív példát látott erre, találkozott már Down-
szindrómás dolgozóval orvosi rendelőben, recepción,
kézművesműhelyben, állategészségügyi rendelőben, de
olyannal is, aki postai ügyintézést vagy egyéb rutinfeladato-
kat vállalt. Magyarországon is több fiatalt ismer, aki vendég-
látásban dolgozik, konyhai kisegítő munkát végez, vagy
kulturális tevékenységekben vesz részt, Budapesten például
Down-kórosokból álló társulat is működik. Ezzel ellentétben
nálunk a tapasztalat az, hogy nagyon nehéz munkahelyet ta-
lálni egy értelmi fogyatékkal élő fiatalnak. Viszont azáltal,
hogy együtt tanulnak a korosztálybeli gyerekekkel, együtt
járnak iskolába, megismerik egymást, talán majd oda fejlőd-
het a társadalom, hogy elfogadóbbá válik a Down-szindró-
másokkal szemben, és ennek köszönhetően akár könnyebbé
válhat majd az elhelyezkedésük is a munkaerőpiacon. A
Down-világnap üzenete is ez, az egyenlő jogok biztosítását
szeretné kihangsúlyozni – mutatott rá a szociálpedagógus.

Menyhárt Borbála

Március 21. a Down-szindróma világnapja
Felemás zokni az elfogadás jeléül
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Különleges csirkemellrolád
A csirkemellet szétnyitjuk, lazán meg-

potyoljuk, sózzuk, borsozzuk. 2 egész
csirkemellet használunk, amiből 4 dara-
bot kapunk. 30 dkg darált húst fűszerez-

zünk sóval, borssal, fokhagymával. A kipotyolt csirkemell
élére rákenjük, majd szorosan alufóliába tekerjük, a két végét
szorosan elzárjuk, mint a szaloncukrot. Bő vízben mind a
négy darabot egy órán át főzzük, majd kiemeljük, kiöntjük,
és picit hűlni hagyjuk. A tekercseket baconnal begöngyöljük,
és tepsibe téve, sütőben kb. 20 percig sütjük.

Medvehagymás pogácsa
Egy nagy csokor medvehagymát apróra vágunk. Hozzáadunk

25 dkg tehéntúrót, 25 dkg vajat, 30 dkg finomlisztet, 1 evőkanál
sót, 1 kávéskanál cukrot, 1 tojást, 2 evőkanál tejfölt és 1 sütő-
port. Jól összegyúrjuk, majd kiszaggatjuk a pogácsákat, a tete-
jüket bevagdaljuk, és tojássárgával lekenjük.180 fokon 20 perc
alatt készre sütjük. Aki szeretne, pici élesztőt is morzsolhat a
tésztába, de nem kell keleszteni. 

Jó étvágyat kívánok!

Leves csurgatott tojással 
Kevés olajon 1 kis fej sárga hagymát felkockázunk, 2 evőkanál kö-

ménymagot szórunk rá, majd átpirítjuk, amíg érezzük az illatát, majd fél-
revesszük a tűzhelyről, tetszés szerint pirospaprikát szórunk rá,
megsózzuk, borsozzuk. Két gerezd fokhagymát lereszelve hozzáadunk, 1
csapott evőkanál liszttel megszórjuk, majd 2 l vízzel felengedjük. Öt tojást
lazán, a villával picit felverünk. Amikor felforrt a levesünk, fokozatosan
belecsurgatjuk, közben kevergetjük. Lefedjük, és lassú tűzön kb. 2 percig
forraljuk. 2 evőkanál tejszínt, zöldpetrezselymet adunk hozzá, majd tálal-
hatjuk is. Aki szeretné, citromlével, almaecettel akár savanyíthatja is.

Tavaszias ízek a konyhánkban

Szász Ákos tizenkettedik osztá-
lyos, végzős diák. A marosvásár-
helyi Bolyai Farkas Elméleti
Líceum természettudomány osz-
tályának diákjaként, a középiskola
befejezése után az orvosi egyete-
men szeretné folytatni tanulmá-
nyait. Viszont most nem tudja
prioritásai közé helyezni a tanu-
lást, ugyanis egészségi állapota
miatt segítségre szorul. Még mi-
előtt mások életét menthetné meg,
nekünk kell megmenteni az ő
életét. Ákos rosszindulatú gyo-
mordaganattal küzd, már egy mű-
téten túl van, kemoterápiára jár, és
nagy szüksége van a környezeté-
nek összefogó erejére. Anyagi
szempontból a családja nem tudja
teljesen fedezni a kezeléssel járó
költségeket. Ezért óriási szükség
van arra, hogy aki csak teheti, akár
kisebb összegekkel is, járuljon
hozzá Ákos felépülésének a folya-
matához. Támogassuk gyógyulá-
sát, hisz együtt mindenre képesek
vagyunk, együtt sikerülhet! 

Az alábbi bankszámlaszámokra a család hálás szívvel fogadja az adományokat:
OTP (RON): RO30OTPV320001339373RO01 
OTP (EUR): RO84OTPV320001339373EU01 
Banca Transilvania: RO10BTRLRONCRT0568092102

A Maros Megyei Magyar Diáktanács

Segítsünk Ákosnak legyőzni a betegséget!

A Covid–19 és a 2-es típusú cukorbeteg-
ség közötti összefüggéssel kapcsolatos
információkból hozott létre adatbázist a
King’s College London és a Monash
Egyetem kutatócsoportja – adta hírül a
medicalxpress.com.

Egyrészt azért hozták létre az adatbázist,
hogy vizsgálják azokat a kutatásokat, amelyek
kimutatták, hogy a 2-es típusú diabéteszben
szenvedőknek súlyosabb tünetei vannak Co-
vid–19-ben, és az átlagos népességhez képest
gyakrabban halnak meg benne, másfelől az
adatbázis az egyre sokasodó bizonyítékokat is
gyűjti, amelyek arra utalnak, hogy a Covid–19
következtében a betegeknél 2-es típusú cukor-
betegség alakulhat ki.

A COVIDIAB elnevezésű adatbázist kifeje-
zetten arra tervezték, hogy segítsen a kutatóor-
vosoknak megérteni a Covid–19 és a
cukorbetegség közötti kapcsolatot. Az adatokat
a betegektől gyűjtötték körülményeikre vonat-
kozóan, beleértve azt is, hogy újonnan alakult-
e ki náluk a betegség. Fejlesztői szerint, ahogy
egyre több ismeret gyűl össze a Covid–19 ha-
tásáról a diabéteszre, úgy nő majd egyre na-
gyobbra az adatbázis. Az adatbázishoz hír-
adások szerint 350 orvos által nyújtott informá-
ciókat katalogizáltak.

Továbbra sem világos, hogy a diabéteszben

szenvedők állapota miért súlyosabb, ha meg-
kapják a Covid–19-et. De az sem egyértelmű
még, hogy a Covid–19 cukorbetegséget okoz-e.
A pandémia kezdete óta számolnak be az orvo-
sok arról, hogy Covid–19-pácienseiknél diabé-
tesz alakult ki. Az adatbázis anyagának
elemzésével szeretnék megállapítani a kutatók,
hogy a betegség szövődményei vezetnek-e a di-
abétesz kialakulásához.

Az orvosoknak tudniuk kell azt, hogy az
ilyen betegeknél egyébként is kialakul-e cukor-
betegség, prediabetikusak-e, azaz korai sza-
kaszban tartott-e náluk a cukorbetegség, és a
Covid–19 indította be, vagy csak a koronavírus-
fertőzés után alakult ki náluk hamar a betegség,
pedig nem voltak hajlamosak a diabéteszre.

Néhány kutatóorvos arról számolt be a sajtó-
nak, hogy a Covid–19 kétféleképpen okozhatja
a 2-es típusú cukorbetegség kialakulását. Egy-
felől, ha a betegség a hasnyálmirigyet támadja
meg, ez csökkenti az inzulinszint előállításának
és szabályozásának képességét. Másfelől, ami-
kor a Covid–19 gyulladásos reakciót vált ki a
szervezetben, az befolyásolja a vércukorszint
szabályozását a stresszhormonok felszabadu-
lása miatt. Az is lehetséges, hogy egyes bete-
geknél cukorbetegség azért alakulhatott ki,
mivel szteroidokat kaptak a Covid–19 kezelé-
sére. (MTI)

Okozhat-e 2-es típusú cukorbetegséget 
a Covid–19?

Rózsa Enikő
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Káposztás-murkos 
csirkepite

Egy kis fej friss káposztát nagyobb dara-
bokra felkockázunk. 50 dkg csirkemellet, 1
nagyobb murkot, 1 fej hagymát szintén fel-
kockázunk. 2 evőkanál olajat, 3 evőkanál
lisztet, 4 tojást, 2 dl tejfölt, sót, darált borst,
ízlés szerint zúzott fokhagymát, kevés fűszer-

paprikát, pici szerecsendiót adunk hozzá, mindezt
jól összekeverve. (Én most kerámiatálat használ-
tam, de jénaiba, tepsibe is tehetjük.) Kacsazsírral
jól kikentem az edényt, majd a masszát beleöntöt-
tem, és 180 fokon, 50 perc alatt készre sütöttem.
Reszelt sajttal megszórtam, majd 2 percre vissza-
toltam a sütőbe. Miután elkészült, szeleteljük,
majd salátával, de bármilyen körettel fogyaszthat-
juk.



(Folytatás március 11-i lapszámunkból)
1804-ben Varsóban kapott hivatali állást, de a sors mintha

gúnyt űzött volna Hoffmannból, két év múlva Napóleon csa-
patostul látogatta meg a várost, és a fiatal jogászt elbocsátot-
ták állásából. Nem kizárt, hogy gúnyrajzot kanyarított a
hadvezérről, ami miatt menesztették. Varsóból Berlinbe ment,
de szerencsétlenségére Napóleon ezt a várost is megszállta
hódító seregével. Hivatali állást tehát ott sem kapott. Legna-
gyobb szerencséjére értett a zenéhez, és 1808-ban Bamberg-
ben színházigazgatói minőségben művelte a muzsikát. Itt sem
maradhatott sokáig, mert „összeesküvést” szőttek ellene. Lip-
csébe vándorolt, ahol egy újságnál zenekritikusként dolgo-
zott.

1809-ben a Gluck lovag történetével nagy sikert aratott.
Ebben a művében egy őrült embert ábrázol, aki a nagy barokk
zeneszerzőnek, Christoph Willibald Glucknak képzelte
magát. Zenekritikusként Mozart Don Giovanni című operá-
járól írt nagy hatású, sokak figyelmét felkeltő elemzést. Az
eszményképének tekintett komponista zenéjéről úgy véleke-
dik, hogy „A szellemvilág mélységeibe vezet Mozart. Féle-

lem veszi körül a hallgatót; de nem kín van
ebben, inkább a végtelen megsejtése. A szende
hangzatokban szeretet és bánat zeng; a szellem-
világ éje világos bíborfényben oldódik fel, és ki-
mondhatatlan vággyal tekintünk a bűvös alakok
után, akik a szférák örök táncában a felhőkön át-
repülve, barátságosan hívnak minket soraik
közé.” Hoffmann Don Juan című novellája 
Kierkegaardra is nagy hatással volt. A novella
nem más, mint Mozart Don Giovannijának a kri-
tikája. A filozófus mindkét művet jól ismerte.

A másik nagy lángelme zenéjéről ugyancsak
a romantika sejtelmes stílusával fogalmazott
Hoffmann. „Beethoven zenéje megnyitja a zsili-
peket a borzongás, a félelem, a rémület, a fájda-
lom áradata előtt.” A látványos szóképek
kifejezőek a süket zeneszerző muzsikáját ille-
tően: izzó gerendák döfik át a mélység birodal-
mát, gigantikus árnyékok, végtelen fájdalmak és
szenvedélyek teszik szenvedélyessé a zenét. Míg
Mozart a csodát ragadja meg a zenéjével, addig
Beethoven felkavarja a rémület, az iszonyat, a
gyász ködét, és felébreszti a végtelen sóvárgást.

Az író, a mesélő, a jo-
gász, a karmester, a zenekritikus, a
rajzoló mellett Hoffmann zeneszerző
is volt. Bár zeneművei nem korszak-
alkotóak, mégis figyelemre méltóak.
Szimfonikus zenét is szerzett, de ope-
rái tették ismertté zeneszerzőként.
Legsikeresebb operája az Undine
című, amit 1816-ban mutattak be Ber-
linben.

A Grand Piano című zongoraverse-
nye zenei bálványára, Mozartra emlé-
keztet.

A romantika korában valódi roman-
tikus alkotó volt Hoffmann. Élete vége
felé túlzásba is vitte a romantika nyúj-
totta szabadságot. Iszákossága egy
anekdotát is szült. A történet arról szól,
hogy törzsvendégként már az asztal

alá csúszott a borivás miatt. Igazi úriember maradt még abban
a pozícióban is, mert a pincért hívta, hogy végre kifizethesse
a számlát. A vendéglős futár megszámolta az üvegeket, és be-
szólt az asztal alatt pihenő művésznek, hogy tizenhárom ki-
ürített borosüveg terheli a költségvetését. Hoffmann kiszólt,
hogy ez nem lehet, mert neki épp tizenkét üvegnyit képes be-
fogadni a gyomra. A pincér jó humorral igazat adott a sokol-
dalú művésznek, de azt még hozzátette, hogy a tizenharmadik
üveg tartalma a gyomra helyett a fejébe ment.

A túlzásba vitt romantika eredményeképp Hoffmann a bu-
jakórt (ismertebb nevén szifiliszt) is összeszedte, melynek
következtében hátgerincsorvadás lett a végzete. 1822-ben
magányosan, társtalanul halt meg.

Emlékét saját zenei szerzeményein kívül több híres ze-
nemű is őrzi. Csajkovszkij Diótörő című balettjét a Diótörő
és az egérkirály című Hoffmann-mese ihlette. Jacques Offen-
bach pedig operát írt Hoffmann meséi címmel, ezzel is kife-
jezve tiszteletét a mesés zeneszerző előtt.
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Szilágyi Mihály

A mesés zeneszerző

Bernard Le Bovier 
de Fontenelle francia író

egyik szentenciáját idézzük
a rejtvény fősoraiban.
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Hoffmann – önmaga karikatúrája

Hoffmann harca a bürokrácia ellen – karikatúra



Február 5-én 94 éves lett a
marosvásárhelyi labdarúgás
legidősebb képviselője, 
Gierling György. A helyi lab-
darúgó-berkekben Gyuri bá-
csiként ismert és tisztelt
egykori futballista, majd edző
előrehaladott kora ellenére jó
egészségnek örvend, naponta
sétál a főtéren, ahol a minap
találkoztam vele. 

„Nem könnyű megszokni és min-
dig használni a védőmaszkot, ami
sajnos része lett az életünknek... A
szerdai barátokkal egy ideje már
nem találkozom a világjárvány
miatt, sokukkal telefonon érteke-
zem, és sajnálatos, hogy az utóbbi
időben sokan elhunytak. Főleg a vi-
lághálón tartjuk a kapcsolatot szép
és népes családommal is, amelyre
nagyon büszkék vagyunk a 90 éves
feleségemmel. Sajnos, érzem az
évek múlását, gyengébbnek érzem
magam, mint korábban, viszont mi
mást kívánhatok magamnak és csa-
ládtagjaimnak? Csak egészséget!’’
– mondta el a minap Gierling
György, aki 1927. február 5-én szü-
letett. 
Magyar nemzeti bajnokság,
majd deportálás, aztán visszaté-
rés a futballhoz

Gierling György az egyetlen
olyan jelentős alakja a megyeszék-
hely labdarúgásának, akit mintegy
80 (!) év köt ehhez a sporthoz. Ő
a marosvásárhelyi futballélet
„utolsó mohikánjának” nevezhető,

aki játszott a magyar nemzeti baj-
nokság II. ligájában, az 1943–
1944-es évadban a két világháború
között. Gierling 16 évesen a ma-
rosvásárhelyi NMKTE nagycsapa-
tának a biztos tagja, csatára volt,
ott csapattársa volt többek közt
Szöllősi L., Szöllősi J., Boga F. és
Incze József (Tuka) is, és olyan
csapatok ellen játszottak, mint a
SZAC (Szentlőrinci Atlétikai
Klub), a MÁV (Magyar Államvas-
utak), a Törekvés Budapest, a
Bethlen GSE Budapest, a Hungá-
ria Budapest, a KASC (Kábel
Sportklub Budapest), a BVSC
(Budapesti Vasutas Sport Club), a
SZMÁV (Székelyföldi Magyar
Államvasutak), az Attila Marosvá-
sárhely, a KEAC (Kolozsvári

Egyetemi Atlétikai Club), a Bástya
Kolozsvár és az NSE (Nagybányai
Sportegyesület).

A második világháború idején
Gierling sportkarrierje egy időre
kettétört, hiszen őt is, annyi más
embertársával együtt, az egykori
Szovjetunióba, az Urálba (az
Orszk melletti táborba, a rikityan-
kai ércbányához) deportálták kény-
szermunkára, ahol 4 évet és 9
hónapot dolgozott. Utólag fejez-
hette be a tanulmányait, s folytatta
persze a labdarúgást is Marosvá-
sárhely csapatában, amely az évek
során több néven szerepelt: Loco-
motiva, Recolta, Avântul, Energia,
és végül, 1963-ban, amikor abba-
hagyta, Mureşul névre keresztelő-
dött. A csapat 1955-ig az A
osztályban szerepelt, abban az
évben azonban kiesett a B divízi-
óba. 1956-ban sikerült ismét feljut-
niuk, de egy év után kiestek, és
Gierling visszavonulásáig, azaz
1963-ig a másodosztályban 
voltak.

Az évek során városunkban 
Gierling csapattársa volt többek
közt Lukács Elek, Vakarcs I., Nagy
F., Crişan, Fülöp, Kajlik Öcsi, Szász
B., Katona, Szász K., Bocsárdi
Márton, Józsi Dezső (aki minden-
kori legjobb barátja volt), Vakarcs
II. és Maiogan is, edzői között
pedig megemlíthetjük Dobay Ist-
vánt (Locomotiva), Csiki Ferencet
(CFR Rata), Kiss Árpádot, Stein-

bach Pétert, Bocsárdi Mártont,
Stroia Sándort, Lukács Edét és Kiss
Istvánt is. 

Aktív játékoskarrierje után két
évig az akkor megalakult ASA ifjú-
sági alakulatánál edzősködött, aztán
a Metalotehnica együttesénél,
amellyel megnyerték a tartományi
bajnokságot 1968-ban, de az osztá-
lyozón kikaptak Székelyudvarhely-
től (2-1-re és 1-0-ra). Utána
Nyárádszeredában, majd a Cukor-
gyárnál is megfordult, végül pedig
a Gloria Marosvásárhelynél, a me-
gyei bajnokságban dolgozott.
Felejthetetlen ellenfelek

Az 1943/1944-es idényben, ami-
kor az NMKTE a magyar nemzeti
bajnokság II. ligájában szerepelt, az
élvonalban a bajnok, a Nagyváradi
NAC játszott, amelynek soraiban
szerepelt többek közt Perényi Jó-
zsef, Lóránt Gyula és Bodola Gyula
is, viszont a Rudast, Csikóst, dr. Sá-
rosi Györgyöt is felsorakoztató Fe-
rencvárosi TC és a Kolozsvári AC

is felkerült a pódiumra, a Teherfu-
var SE (Grosics Gyulával a sorai-
ban) a negyedik, míg az Újpest az
ötödik lett. 

Az NMKTE-vel abban az évad-
ban a 6. helyen végzett, 14 győzel-
met, 4 döntetlent ért el és 8
vereséget szenvedett (gólarány 51-
47), 32 pontot szerzett, akár az 5.
helyezett Székelyföldi MÁV Ma-
rosvásárhely. Az Attila SE Marosvá-
sárhely volt a sereghajtó, azaz a 14. 

Gierling György így emlékezett
vissza korabeli ellenfeleire: „Az
egykori ligeti salakos pályán fut-
balloztunk az Újpest ellen 1944-
ben (azaz éppen 77 éve – a szerző
megjegyzése), az első félidőben az
én két gólommal 2-2 volt az ered-
mény, aztán Szusza és Zsengellér
vezérletével 6-2-re nyert a buda-
pesti együttes. Én akkoriban 17
éves voltam, és bal szélsőt játszot-
tam, csak a pályafutásom végén let-
tem védő játékos. Az Újpest
találataiból hármat az ötszörös ma-
gyar gólkirály, későbbi aranycipős
(1945) Zsengellér Gyula szerzett,
továbbá Szusza Ferenc, Várrai és
Pozsonyi volt eredményes. Nálunk
a csatársorban Bartha Károly, Boga
Ferenc, Tóth János, Haláthi Lajos
és jómagam kaptunk helyet. Ma
már kuriózumnak számíthat, hogy
annak idején 1-3-2-5-ös felállásban
játszottunk. Ez a találkozó labda-
rúgó-karrierem legszebb emléke,
hiszen az Újpest akkor világhírű
alakulat volt.

De emlékezetes meccs maradt
számomra az is, amikor 1949
őszén, a Grosics Gyulát és Zakariás
Józsefet is felsorakoztató, akkori-
ban híres budapesti MATEOSZ
ellen 1-1-es döntetlent értünk el a
Ratával Marosvásárhelyen, a Liget-
ben – említette meg egy korábbi al-
kalommal a marosvásárhelyi
labdarúgás rangidőse, Gierling
György. 

Isten éltesse, Gyuri bácsi!

Gierling György 94 éves

* Angol Premier Liga, 18. forduló: Aston
Villa – Tottenham 0-2; 28. forduló: Arsenal –
Tottenham 2-1, Crystal Palace – West Brom-
wich 1-0, Everton – Burnley 1-2, Fulham –
Manchester City 0-3, Leeds United – Chelsea
0-0, Leicester – Sheffield United 5-0, Man-
chester United – West Ham United 1-0, New-
castle United – Aston Villa 1-1, Southampton
– Brighton & Hove Albion 1-2, Wolverhamp-
ton – Liverpool 0-1; 29. forduló: Brighton &
Hove Albion – Newcastle United 3-0, Burn-
ley – Leicester 1-1, Fulham – Leeds United
1-2, West Ham United – Arsenal 3-3; 33. for-
duló: Fulham – Tottenham 0-1, Manchester
City – Southampton 5-2. Az élcsoport: 1.
Manchester City 71 pont/30 mérkőzés, 2.
Manchester United 57/29, 3. Leicester 56/29.
* Spanyol La Liga, 18. forduló: Atlético

Madrid – Athletic Bilbao 2-1; 27. forduló:
Alavés – Cádiz 1-1, FC Barcelona – Huesca
4-1, Celta Vigo – Athletic Bilbao 0-0, Eibar
– Villarreal 1-3, Getafe – Atlético Madrid
0-0, Granada – Real Sociedad 1-0, Levante –
Valencia 1-0, Osasuna – Valladolid 0-0, Real
Madrid – Elche 2-1, Sevilla – Betis 1-0; 28.
forduló: Athletic Bilbao – Eibar 1-1, Atlético
Madrid – Alavés 1-0, Betis – Levante 2-0,
Celta Vigo – Real Madrid 1-3, Getafe – Elche
1-1, Huesca – Osasuna 0-0, Real Sociedad –
FC Barcelona 1-6, Valencia – Granada 2-1,

Valladolid – Sevilla 1-1, Villarreal – Cádiz 
2-1. Az élcsoport: 1. Atlético Madrid 66 pont,
2. FC Barcelona 62, 3. Real Madrid 60.
* Olasz Serie A, 24. forduló: Torino – Sas-

suolo 3-2; 27. forduló: Lazio – Crotone 3-2,
Benevento – Fiorentina 1-4, Torino – Inter 
1-2, Cagliari – Juventus 1-3, AC Milan – Na-
poli 0-1, Parma – AS Roma 2-0, Bologna –
Sampdoria 3-1, Atalanta – Spezia 3-1, Genoa
– Udinese 1-1, Sassuolo – Hellas Verona 
3-2; 28. forduló: Hellas Verona – Atalanta 0-
2, Juventus – Benevento 0-1, Crotone – Bo-
logna 2-3, Spezia – Cagliari 2-1, Parma –
Genoa 1-2, Udinese – Lazio 0-1, Fiorentina
– AC Milan 2-3, AS Roma – Napoli 0-2,
Sampdoria – Torino 1-0. Az élcsoport: 1.
Inter 65 pont/27 mérkőzés, 2. AC Milan
59/28, 3. Atalanta 55/28.
* Német Bundesliga, 20. forduló:Arminia

Bielefeld – Werder Bremen 0-2; 25. forduló:
Werder Bremen – Bayern München 1-3,
Augsburg – Mönchengladbach 3-1, VfB
Stuttgart – Hoffenheim 2-0, Mainz – Freiburg
1-0, RB Leipzig – Eintracht Frankfurt 1-1,
Borussia Dortmund – Hertha BSC 2-0,
Wolfsburg – Schalke 04 5-0, Union Berlin –
1. FC Köln 2-1, Bayer Leverkusen – Arminia
Bielefeld 1-2; 26. forduló: 1. FC Köln – Bo-
russia Dortmund 2-2, Arminia Bielefeld – RB
Leipzig 0-1, Schalke 04 – Mönchengladbach

0-3, Hertha BSC – Bayer Leverkusen 3-0,
Werder Bremen – Wolfsburg 1-2, Eintracht
Frankfurt – Union Berlin 5-2, Hoffenheim –
Mainz 1-2, Freiburg – Augsburg 2-0, Bayern
München – VfB Stuttgart 4-0. Az élcsoport:
1. Bayern München 61 pont, 2. RB Leipzig
57, 3. Wolfsburg 51.
* Francia Ligue 1, 22. forduló:Olympique

Marseille – Stade Rennes 1-0; 29. forduló:
Angers – St. Etienne 0-1, Dijon – Bordeaux
1-3, Lens – Metz 2-2, Lorient – Nice 1-1,
Olympique Marseille – Brest 3-1, AS Mo-

naco – Lille 0-0, Nimes – Montpellier HSC
1-1, Paris St. Germain – Nantes 1-2, Reims
– Lyon 1-1, Stade Rennes – Strasbourg 1-0;
30. forduló: Brest – Angers 0-0, Dijon –
Reims 0-1, Lille – Nimes 1-2, Lyon – Paris
St. Germain 2-4, Metz – Stade Rennes 1-3,
Montpellier HSC – Bordeaux 3-1, Nantes –
Lorient 1-1, Nice – Olympique Marseille 
3-0, St. Etienne – AS Monaco 0-4, Strasbourg
– Lens 1-2. Az élcsoport: 1. Paris St. Germain
63 pont (67-21), 2. Lille 63 (50-19), 3. Lyon
60.

Európai focikörkép

Ma este
Magyarország–Lengyelország 
és Románia–Észak-Macedónia

A 21. század, illetve az elmúlt évtized legjobb játékvezetőjének egyaránt megválasz-
tott német bíró, Felix Brych dirigálja a ma esti, Magyarország–Lengyelország labda-
rúgó-vb-selejtezőmérkőzést. A Magyar Labdarúgó-szövetség közösségi oldalán
emlékeztetett, hogy a 45 éves müncheni jogász vezette a 2017-es Bajnokok Ligája-dön-
tőt is, amelyen a Real Madrid 4-1-re legyőzte a Juventust.

A Románia–Észak-Macedónia mérkőzésen portugál játékvezetői brigád irányít, kö-
zépen Fabio Jose Costa Verissimóval. A Román Labdarúgó-szövetség honlapja szerint
a 38 éves ítésszel eddig egy alkalommal „találkozott“ a csapat: a 2018-as vb-selejtező
Kazahsztán elleni, 0-0-ra zárult idegenbeli mérkőzésén ő volt a tartalék játékvezető.

Mindkét találkozó 21.45 órakor kezdődik, a magyar meccset az M4 Sport, a románt
a Pro TV közvetíti.

Fotó: Czimbalmos Ferenc Attila

Balra leventeként, jobbra fogolyként

Marosvásárhelyi csapatkapitányként az ötvenes években egy pécsi ellenféllel vívott mérkő-
zésen. Háttérben a MOGYE épülete. Fotó: Nemzeti Sport
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Ha a diákszervezetekről beszélünk,
akkor sok embernek a szórakozás, a
közösségi programok és az aktív diák-
élet jut eszébe. Azonban egyre gyak-
rabban lehet azzal is találkozni, hogy
a diákszövetségek egy kapcsot képez-
nek a munkáltatók és a tanulók kö-
zött. Külföldön számos példát láttunk
már arra, hogy ezek a szervezetek se-
gítenek a fiataloknak elhelyezkedni,
legyen szó akár részmunkaidős, akár
időszakos munkáról. Ez azonban Ro-
mániában még nem annyira jellemző.

Az elhelyezkedésben segítséget nyújtó di-
ákszervezetekről kérdeztük Vass Pétert, a Ro-
mániai Magyar Középiskolások Szövetsé-
gének (MAKOSZ) elnökét. 

– Hogyan tudnának segíteni a diákszerve-

zetek abban, hogy a fiatalok állást találja-
nak?

– Sokan vannak, akik a diákszövetségi te-
vékenységük során megismertek több vállal-
kozót, és ezeket a kapcsolatokat fel lehet
használni a későbbiekben munkahelyszerzés
céljából is. A diákszövetségeknek ki van
építve egy hálózata, különböző cégekkel és
alapítványokkal állnak kapcsolatban. Ezek a
partnerségi kapcsolatok felhasználhatók arra,
hogy a diákcsoportosulások tudjanak segíteni
a tanulóknak állást keresni, legyen szó akár
részmunkaidős, akár nyári munkáról. 

– Külföldön lehet konkrét példákat találni
arra, hogy a diákszervezetek miként segítik a
fiatalokat az álláskeresésben. Ilyen Románi-
ában nemigen van. Meglátásod szerint miért?

– Véleményem szerint eddig nem látták a
diákvezérek ennek az igényét. Az utóbbi idő-
ben azonban egyre aktuálisabb lett ez a téma,
és mi is elkezdtünk azon gondolkozni, hogy

miként tudnánk segíteni. Ez a folya-
mat mindenképpen könnyebben
menne, ha a vírus nem lenne jelen az
életünkben, és a hagyományos for-
mában tudnánk állásbörzéket és ta-
lálkozókat szervezni. Azonban úgy
gondolom, hogyha valamit meg sze-
retnénk szervezni, akár állásbörzét
vagy hasonlót, azt az online térben is
meg lehet tartani. Lehet, hogy keve-
sebb embert érnénk el vele, viszont
a fontos információkat ugyanúgy át
tudnánk adni.

– Milyen terveitek vannak, hogyan
tudnátok álláslehetőséget kínálni a
diákoknak?

– Első lépésként fel kell mérni,
hogy mennyire van igény erre a diá-
kok körében, és milyen munkákra
lenne szükség, valamint milyen mun-
kabeosztás felelne meg nekik. Ezután

kell elgondolkozni
azon, hogy ho-
gyan lehet ezt kivitelezni.
Azonban mindenképpen
partnerségeket kell kötni,
illetve tárgyalni kell mun-
kaadókkal. Mivel a MA-
KOSZ több városban is
jelen van, egy nagy kapcso-
lathálóra van szükség, és
úgy gondolom, hogyha egy
ilyen dolog elindul, akkor
ahhoz hozzáférése kell le-
gyen minden megyei és
helyi diáktanácsnak is, hi-
szen a MAKOSZ ezt egye-
dül nem tudná megcsinálni.
Mindenképpen szükség
van a tagszervezetekre is. 

– Mi lenne az első
lépés?

– A kérdőív, amellyel felmérnénk, hogy
mire van igény, és milyen lehetőségek van-
nak. Mind a diákoknak, mind pedig a mun-
kaadóknak ki kellene adni egy kérdőívet,
hiszen a munkáltatók kell megmondják, hogy
milyen munkaerőre van nekik szükségük, és
a diákok kell eldöntsék, hogy az megfelel-e
nekik. 

– Mikor valósulhat meg a kérdőívezés és
az állásfórum az erdélyi diákok körében?

– Ez nagymértékben függ a diákok érdek-
lődésétől. Az igényeket csak úgy tudjuk fel-
mérni, ha különféle információk jönnek be
hozzánk, és eddig nem találkoztunk sok ilyen
jellegű megkereséssel. Viszont amikor úgy
látjuk, hogy szükség van erre, és mindennapi
téma lett belőle, akkor mindenképpen elkez-
dünk ezzel komolyan foglalkozni, és ilyen
szempontból is segíteni fogjuk a diákokat. 

Diákszervezetek és munkakeresés
Hogyan lehet megkönnyíteni az elhelyezkedést?

Nagy-Bodó Szilárd

Vass péter, a Magyar Középiskolások Országos Szövetségének elnöke

Diákszervezetek segítenek a tanulóknak munkát találni Forrás: atlaszmunkak.hu

Kezdődik az elektromos 
és elektronikai hulladékok 

begyűjtési kampánya
Marosvásárhely Polgármesteri

Hivatala, az erre szakosodott cé-
gekkel együttműködve, március
27-étől elkezdi begyűjteni az elekt-
ronikai és elektromos készülékek-
ből származó hulladékokat. A
begyűjtés első szakasza 5 héten ke-
resztül szombatonként történik:
március 27., április 3., április 10.,
április 17. és április 24.

A szombatonként nyitva tartó

begyűjtőpontok: március 27.: Me-
részség utca (Gyémánt – Diamant
mögött, földbe süllyesztett szemét-
tárolók környéke); Barátság utca
(kazánház környéke); Bánát utca
(Casa Mureşană környéke); Jövő
utca (földbe süllyesztett szeméttá-
rolók környéke); Pandúrok útja
(Mol töltőállomás környéke); Har-
mónia utca 7. (park környéke).

A bel- és külkapcsolati osztály

Egy csipet Kolozsvár a városodban! 

Második alkalommal indul a Kolozsvári Ma-
gyar Diákszövetség (KMDSZ) erdélyi körútra,
melynek keretén belül március 26-28. között
magyar középiskolások kérdéseire válaszol-
nak a diákszövetség tagjai, és bemutatják az
egyetemi kínálatot. 

Nincs olyan sulis diák, aki ne találkozott volna a
„hova tovább?” kérdéssel. E csupán két szóból álló
kérdés nagyobb nyomást helyez a fiatalokra, mint azt
el tudnánk képzelni. 

Az egyetem kiválasztása hatalmas fejtörést okoz
mindenki számára, így fontos, hogy a diákok kellő se-
gítségben és támogatásban részesüljenek. Mivel a Ko-
lozsvári Magyar Diákszövetség feladatkörébe tartozik
a diákélet megkönnyítése, illetve a kellő támogatás
nyújtása, újból megszervezi a II. KMDSZ Tour neve-
zetű eseményét. 

Az idei évben a KMDSZ Tour célja az egyetemek,
szakok, lehetőségek ismertetése a diákokkal, illetve az
egyetemi hallgatók tapasztalatainak az átadása és a di-
ákok kérdéseinek megválaszolása. A diákszövetség

csapata ellátogat Erdély különböző városaiba, ahol – a
vírushelyzet előírásait betartva – kávézók teraszain vá-
laszolják meg a fiatalok kérdéseit, illetve mesélnek ta-
pasztalataikról, az egyetemi életről, továbbá magáról
a diákszövetségről. 

Pénteken Kolozsváron 16 órakor, szombaton Nagy-
váradon és Marosvásárhelyen 13 órakor, Szatmárné-
metin és Székelyudvarhelyen 18 órakor kerül sor
találkozóra. 

Vasárnap a diákszövetség képviselői Nagybányán és
Csíkszeredában 12 órakor, emellett Zilahon és Sepsi-
szentgyörgyön 17 órakor találkoznak az érdeklődők-
kel. 

A járványügyi intézkedéseket figyelembe véve a te-
raszokon való részvétel korlátozott, így előzetes re-
gisztráció szükséges, melyet az érdeklődő diákok az
alábbi linken tehetnek meg: https://bit.ly/2NFaZBQ. 

Az egyébként díjtalan regisztrációt egy e-mailben
kapott visszajelzés erősíti meg. 

A program tartalmaz egy rövid KMDSZ- és egye-
temi bemutatót, amelyet majd kötetlen beszélgetés és
ismerkedés követ. 



LAKÁS

KIADÓ hosszú távra 2 szobás lakás
a Rózsák terén. Tel. 0752-214-490.
(22561-I)

MINDENFÉLE

ÉPÍTŐANYAGOK és bármilyen áru
szállítását vállaljuk 3,5 tonnás bille-
nőautóval. Tel. 0740-667-511.
(11145-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést lemez-
ből, cserépből; ácsmunkát, teraszké-
szítést, garázsfelújítást, csatornaja-
vítást, bármilyen kisebb javítást és
mindenféle munkát. Tel. 0747-508-
707, Misi. (11205-I)

TETŐFEDÉS profi szinten, tetőfelújí-
tás azonnal. Ha a háza fedéséhez
hagyományos cseréptetőt szeretne,
vagy olyan tetőt, ami cserepes le-
mezzel van fedve, számíthat ránk.
Ha állókorcos lemeztető készítése a
cél, vagy valamilyen ácsmunka szük-
séges a tetőszerkezet felújításához,
mi megcsináljuk, és Önnek 100 %-os
garanciát vállalunk munkánkra. Tel.
0742-344-119. (11206-I)

ENGEDÉLYEZETT cég vállal tetőké-
szítést bármilyen anyagból, mindenféle
kisebb javítást, cserépforgatást, ács-
munkát, festést, vakolást, bádogos-
munkát, régi épület lebontását, szige-
telést. Nyugdíjasoknak 18% kedvez-
mény. A kiszállás ingyenes. Tel. 0758-
880-600. (10883)

MOSÓGÉPET és hűtőszekrényt javí-
tok. Tel. 0755-825-502. (10768-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú szívvel és mély
fájdalommal emlékezünk már-
cius 25-én a székelyberei
KÓSA ANDRÁSRA, aki már 11
éve nincs közöttünk. Akik
ismerték és szerették, gon-
doljanak rá kegyelettel. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! Emlékét kegyelettel
őrizzük. Szerettei. (-I)

Kegyelettel emlékezünk már-
cius 25-én a legdrágább édes-
apára, nagytatára, PORCZA
JÓZSEFRE, aki 15 éve
távozott szerettei köréből.
Emléke legyen áldott, nyu-
galma fölött őrködjön sze-
retetünk. Szerettei. (11229-I)

Egy váratlan perc alatt életed
véget ért, búcsúzás nélkül
csendesen elmentél. 
Fájó szívvel emlékezünk
március 25-én a marosszent-
györgyi id. ÁDÁM ISTVÁNRA,
aki húsz éve, hogy el-
hunyt. Szép emléke mindig
szívünkben marad. Őrök ál-
modat őrizze béke és nyu-
galom! Szerettei. (11227-I)

Szerettem volna lehozni
neked a tiszta kék eget, ahol a
sok  galamb szárnyaival ne-
ked integet, öledbe akartam
szórni az összes csillagot,
éjjel a kerek holdat, délben a
ragyogó napot.
Kegyelettel emlékezünk már-
cius 25-én a legdrágább édes-
apára, nagytatára, a nyomáti
NAGY SÁMUELRE halálának
14. évfordulóján. Emléke
legyen áldott, nyugalma fölött
őrködjön szeretetünk. Szeret-
tei. (11247)

Szomorú szívvel emlékezünk
március 25-én a drága jó
feleségre, édesanyára, nagy-
mamára, ZÁG FERENCNÉRE
szül. KACSÓ KAROLINA
halálának 6. évfordulóján.
Akik ismerték és szerették,
gondoljanak rá kegyelettel. A
Jóisten adjon neki békés
pihenést. Emlékét megőrizzük
egy életen át. Szerettei.
(11228)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagy-
tata, testvér, após, sógor, jó
szomszéd, közeli és távoli rokon, 

LÁSZLÓ ISTVÁN 
életének 73. évében visszaadta
lelkét Teremtőjének. Drága halot-
tunkat március 25-én, csütörtö-
kön 13 órakor helyezzük örök
nyugalomra a marosvásárhelyi
református temetőben. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes! 

Búcsúznak tőle szerettei.
(11273-I)

Mély  fájdalommal tudatjuk, hogy
a cseh származású 

KOLCSÁR RENATE-ILSE 
szül. Sigmund 

életének 82. évében csendesen
megpihent. Hamvait március 25-
én, csütörtökön 13 órakor he-
lyezzük örök nyugalomra a Jeddi
úti temetőben. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes! 

Gyászoló szerettei. (11254-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
az, akit nagyon szerettünk, 

KOVÁCS ERIKA 
szül. Schmidt 

rövid szenvedés után, 2021. ja-
nuár 2-án, 88 éves korában Nürn-
bergben elhunyt. 
Együtt helyezzük örök nyuga-
lomra lányával, 

DR. SZOMBATH MONIKÁVAL 
szül. Kovács. 

Hamvaikat 2021. március 26-án,
pénteken 13 órakor helyezzük
örök nyugalomra a marosvásár-
helyi református temetőben, ka-
tolikus szertartás szerint.
Emlékük legyen áldott, nyugal-
muk csendes! 

Gyászoló szeretteik. (11257-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Szomorú szívvel búcsúzunk
szeretett testvérünktől, 
id. BARABÁSI IBOLYÁTÓL
szül. Gálfi. Testvérei: Erzsi,
Nusi és Pityu. Vigasztalódást
kívánunk lányának és család-
jának. Nyugalma legyen csen-
des! (11255-I)

Megrendülve értesültünk volt
osztálytársunk, KAJCSA
LÁSZLÓ haláláról. Őszinte
részvétünk a gyászoló család-
nak. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! A szová-
tai Ady Endre Középiskola
1966-ban végzett XI. B osz-
tálya, osztályfőnöke és osz-
tálytársai. (11260-I)

Őszinte részvétemet fejezem
ki Magos Métának LITECZKY
MÁRIA, szeretett unokatest-
vére tragikus halála miatt.
Kincses-Ajtay Mária. (-I)

A múltba visszanézve valami fáj, va-
lakit keresünk, aki nincs közöttünk
már. Amit benned megtaláltunk, nem
találjuk senkiben, akit benned elvesz-
tettünk, nem pótolja senki sem.
Emlékezünk a szomorú napra, már-
cius 25-ére, drága halottunk, SZABÓ
DÉNES volt újságíró halálának negye-
dik évfordulóján. Emlékét őrzi fele-
sége, Magdi, fia, Attila, menye, Ildikó
és két unokája: Izabella és Levente
Zalaegerszegről. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Nyugodj békében! (11190-I)

„Emléke varázsa melegíti lelkünk, szí-
vünkben őrizzük Őt, soha nem feled-
jük. Álmok, emlékek, szép szavak, ez
minden, ami a múltból megmaradt.
Tátongó űr lelkünkben a hiány, néha
kicsit csendesül, de örökké fáj.”
Fájó szívvel emlékezünk március 25-
én a csíkfalvi id. TÓTH LAJOSRA ha-
lálának 3. évfordulóján. Emlékét őrzik
szerettei: felesége, gyermekei, uno-
kái, dédunokái és azok családja. Nyu-
godj békében! (11194-I)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

Az RCS&RDS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
marosvásárhelyi kirendeltsége alkalmaz: 

RAKTÁROST 
Követelmények:
- középfokú végzettség,
- hasonló munkakörben szerzett tapasztalat,
- kiváló kommunikációs készség,
- jó szervezési készség és a részletekre való odafigyelés,
- stressztűrő képesség,
- csapatszellem,
- a MS Office (World, Excel, Outlook) programokban való jártasság,
- készletnyilvántartó/számviteli programok ismerete.

Az állás leírása:
- a kezelt anyagokról a nyugták bevezetése a készletnyilvántartó és
számviteli programba
- a felhasznált tárgyi eszközökre és leltárelemekre vonatkozó utalványok
kezelése
- az összes bevétel és a kiadás bevezetése a számviteli programba, 
- a raktáros felel a raktárkészletért,
- nyilvántartólapok készítése, a raktárban levő készlet nyilvántartása,
- a raktár adminisztrálásával és irányításával kapcsolatos összes
probléma megoldása
- megszervezi és segíti a be- és kirakodási műveleteket
- felelősségvállalás a tárgyak kezeléséért, amelyekkel dolgozik, mind a
raktáron belül, mind azon kívül.

RAKTÁRI ÁRUKEZELŐT
Követelmények:
- alkalmasság fizikai munkára, stressztűrés, raktárban/lerakatban
szerzett gyakorlat előnyt jelent. 

Az állás leírása:
- az áru fel- és lepakolása, 
- az áru elhelyezése a raktárban, 
- a felszerelések nyilvántartása, 
- a megrendelt áru előkészítése szállításra, 
- leltárkészítés, 
- a munkahely tisztán tartása.

Az érdekeltek benyújthatják önéletrajzukat a marosvásárhelyi Digi
Store üzletekben vagy az RCS&RDS székhelyén: Marosvásárhely,
Dózsa György út 65-67. szám, a titkárságon, vagy elküldhetik a
secretariat.mures@rcs-rds.ro e-mail-címre. (sz.-I)

FONTOS  TELEFONSZÁMOK
• 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
• 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 - 0800-801-929

- 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.

ÉPÍTŐCÉG kül- és beltéri munkát vállal. Tel. 0770-621-920.
(11099)
A MELINDA STEEL acélkereskedelmi vállalat marosvásárhelyi te-
lephelyére munkatársat keres ÁRUMOZGATÓI (MANIPULANT
MARFĂ) munkakörbe. Jelentkezés önéletrajzzal, elektronikusan a
steelms@melinda.ro e-mail-címen vagy személyesen a Depozitelor
utca 45-47. szám alatt. További információk itt: 0742-146-910.
(65466-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
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Hirdetőink 
figyelmébe!

A koronavírus-fertőzésve-
szély miatt kialakult rend-

kívüli egészségügyi helyzetre
való tekintettel felhívjuk 

hirdetőink figyelmét, 
hogy hirdetéseket feladhatnak 

a szerkesztőségben, 
a nepujsag.ro weboldalon
levő online felületen is, 

vagy beküldhetik e-mailen a
reklam@e-nepujsag.ro címre. 

Érdeklődni 
a 0265/268-854-es 

vagy 0742-828-647-es 
telefonszámon, 9–14 óra között. 
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