
„Az orosz gázfüggőség felszámolásán dolgozunk, hagyják, hogy 
fejezzük be” – közölte szerdai sajtótájékoztatóján Virgil Popescu 
energiaügyi miniszter. Azt követően nyilatkozott a sajtónak, hogy a 
kormány döntött:  idén közel másfél milliárd eurót fordít a Moder-
nizációs Alapból a gázkitermelés növelése érdekében tervezett  
beruházások finanszírozására (de a villamosenergia-szállítás  
korszerűsítésére is). Ami nem kevés pénz, ha figyelembe vesszük, 
hogy a 2050-es klímacélok elérésének elősegítésére létrehozott Mo-
dernizációs Alap (a Modernizációs Mechanizmus első pillére) min-
tegy 30 milliárd eurós keretösszeggel rendelkezik. Az említett 
pénzalap tíz közép-európai tagállamot – köztük Romániát – támogat 
az energetikai rendszereik modernizálásában és az energiahatékony-
ság javításában. A cél, hogy a szóban forgó, kisebb jövedelmű álla-
mokat segítsék az éghajlatsemlegességre való átállás során az 
energiaszektor korszerűsítésében, az energiahatékonyság növelésé-
ben. Eddig közel 23 millió eurót kapott Románia e célra, de az uk-
rajnai háború okozta energiaár-növekedés, az orosz gáz körüli 
bizonytalanság arra sarkallja Európát, hogy minél jobban függet-
lenítse magát a Gazpromtól.  

Jogerős ítéletet hozott a Legfelsőbb Bíróság abban a perben, 
amelyet az Unirea Nemzeti Főgimnázium, az iskolába járó 
gyermekek szülői csoportja és két román nacionalista szer-
vezet a marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus 
Teológiai Líceumot létrehozó miniszteri rendeletek érvény-
telenítéséért kezdeményezett. 

A pert utólag kettéválasztották, mert már a legelején kiderült, hogy a 
felpereseknek két céljuk van. Az egyik az, hogy törvénytelennek minő-
sítsék a Közoktatási Minisztérium által hozott rendeleteket, amelyek a 
Romániai Közoktatási Minőségbiztosítási Hatóság (ARACIP) ellenőr-
zését lehetővé tették, és ennek eredményeként megadták az iskola mű-
ködési engedélyét, az indulás után kinevezték az igazgatótanácsát és dr. 
Tamási Zsolt-Józsefet igazgatónak. 

Az eredeti  
helyszínen lesz  
a Vibe fesztivál 
Két év kihagyás után a fesztivál ismét 
visszatér az eredeti helyszínére, és jú-
nius 30. – július 3-a között a résztve-
vők benépesítik a Maros-partot.  
____________2. 
Névadó ünnep-
ségre készültek 
Mikor pedig eltűntek a takaróelemek 
és az állványok, láttuk, hogy újra régi 
fényében pompázik a szobor. A Bolyai 
Collegium Alapítvány terve volt a 
szakszerű megtisztítása. Hosszú ideje 
tervezték már, de csak most került rá 
sor. ____________4. 
Formálható  
örökség 
Az előadó szerint mindenképpen érde-
mes szembenézni a családi öröksé-
günkkel, mert gyakori, hogy olyan 
terheket hordozunk, amelyek megter-
helnek bennünket, viszont nem a mie-
ink. Azért ajánlatos szembenézni 
velük, hogy el tudjuk engedni őket. 
____________7.(Folytatás a 3. oldalon)

2022. május 5., csütörtök 
LXXIV. évfolyam  
100. (21075.) sz.  
Ára: 3 lej  
(előfizetőknek 1,57 lej) 

Bodolai Gyöngyi

Oroszgáz-függetlenedés 

(Folytatás a 3. oldalon)

Folytatódik a marosvásárhelyi katolikus iskola elleni hadjárat  

Jogfosztó ítélet született

Tanévnyitó a katolikus iskolában 2018-ban          Fotó: Karácsonyi Zsigmond (archív)
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Ne feledje 
idejében 

megújítani  
előfizetését! 
Ha előfizet,  

biztosan 
kézhez kapja, 
FÉLÁRON! 



Ha egy marosvásárhelyi fiatalnak azt mondják, 
hogy nyár eleje és Maros-part, akkor minden bi-
zonnyal megjelenik előtte a Vibefesztivál képe, a 
bulik, a beszélgetések és a sokszínű program. Két 
év kihagyás után a fesztivál ismét visszatér az 
eredeti helyszínére, és június 30. – július 3-a kö-
zött a résztvevők benépesítik a Maros-partot. 
Azonban idén több változás is lesz, elsősorban 
nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos-
ságra, valamint – bár visszatérnek a Maros-partra 
– néhány méternyit költözniük kell. 

A részletekről Jenei Deboráht, a Vibe fesztivál kommu-
nikációs munkatársát kérdeztük. 

– Milyen különlegességei lesznek az idei Vibe fesztivál-
nak? 

– Számos újdonsággal készülünk. Elsősorban, ami már 
jelenleg is fut, az a faültetési kampányunk. És ez nem az 
egyedüli zöldprojektünk az idei fesztiválra. 2022-ben 
ugyanis sokkal zöldebb lesz a Vibe, többek között ezt úgy 
fogjuk elérni, hogy nem lesznek szívószálak, a fesztivál te-
rületén lesz egy olyan pont, ahol a kupakokat fogjuk gyűj-

teni, továbbá májusban részt veszünk a Marosvásárhelyi 
Rádió Közösen kitakarítjuk! kezdeményezésén, valamint a 
fesztiválon is szelektív hulladékgyűjtésre lehet számítani. 
Ez a gyakorlat, de az elméletre is hangsúlyt fektetünk. Több 
olyan előadással készülünk az idei rendezvényre, amely a 
környezettudatosság témakörét érinti. 

– Milyen fellépőkre lehet számítani? 
– Fel fog lépni a Vibe színpadán Majka és Curtis,  

szintén Magyarországról velünk lesz Dzsúdló, T. Danny, a 
Tankcsapda, Alee és még nagyon sokan mások. Hosszú a 
lista, minden fellépőt meg lehet találni a Vibe fesztivál va-
lamelyik közösségi médiás felületén. Jelen vagyunk a Fa-
cebookon, az Instagramon, még TikTokon is. 

– Meglátásod szerint mi lesz a Vibe idei fő attrak- 
ciója? 

– Minden területen színesebb lesz a paletta. Ez azt je-
lenti, hogy nemcsak rengeteg zenei műfajból lesznek fel-
lépőink, hanem például az önkénteseknek is számos új 
területet kínálunk, de nem szabad elfeledkezni a zenei te-
hetségkutatónkról sem, az Epic Music Battle-ről. Ez idén 
egy nagy lépcsőfokot lépett, hiszen immár szakmai zsűri 
bírálja el a versenyzőket.  

– Egy fontos kérdés: hol lesz idén a Vibe? Hiszen az a 
terület, ahol az előző években volt a fesztivál, el van kerítve. 

– Nem kell aggódni, a Vibe 2022-
ben visszaköltözik a Maros-partra, 
nagyrészt ugyanoda, ahol eddig 
megszokhatták a résztvevők. Mind-
össze annyi lesz a különbség, hogy 
egy picit hátrébb költözik, de a 
Maros-partról nem mondunk le.  

– A Vibe egyik fő helyszíne a Koli. 
Idén mire lehet számítani a fesztivál 
tudományos helyszínén? 

– Az idei Koli új arcot és új tema-
tikát kap. Ezekhez az újdonságok-
hoz próbáltuk találtatni a felkért 
előadókat. Ezzel kapcsolatban is 
minden információt meg lehet ta-
lálni az oldalainkon. Érdemes résen 
lenni, hiszen hamarosan mindent 
megosztunk az érdeklődőkkel. 

Ma GYÖRGYI, holnap 
FRIDA és IVETT napja.  
FRIDA: német eredetű, a Fri-
ede- kezdetű, illetve végződésű 
nevekből önállósult, jelentése: 
béke, védelem, körülkerített te-
rület.   
IVETT: a Judit francia megfe-
lelőjéből, az Yvette-ből rövidült.

Bodor Ádám szerzői estje 
A Látó Szépirodalmi Folyóirat és a Gemma Book Café 
május 9-i meghívottja Bodor Ádám, kolozsvári születésű, 
a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas író. 
A szerzővel a marosvásárhelyi, Bolyai utcai Gemma Book 
Caféban Vida Gábor beszélget 19 órától, az est házigaz-
dája Daray Erzsébet. A rendezvényen kb. 40 főnek tudnak 
helyet biztosítani. Aki fogyasztani szeretne, annak az ese-
mény kezdete előtt legalább fél órával meg kell érkeznie, 

hogy a baristák felvehessék a rendeléseket, a bár ugyanis 
19 órakor bezár. Könyvet az esemény végén is lehet vá-
sárolni. A rendezvény támogatója a Bethlen Gábor Alap.  

Nagy Miklós Kund  
könyvbemutatója Szászrégenben 
Nagy Miklós Kund művészeti író, publicista Szemben 
ülünk, beszélgetünk című interjúkötetét mutatják be május 
17-én, kedden 18 órakor a szászrégeni DIO Házban. A 
Lector Kiadó és a Dr. Bernády György Közművelődési 
Alapítvány közös gondozásában 2021-ben megjelent kö-
tetről Gálfalvi Ágnes kiadóvezető beszélget a szerzővel.  

Fesztiválnyitó szimfonikus  
hangverseny 

Május 5-én, csütörtökön (ma) 19 órakor szimfonikus hang-
versennyel kezdődik az LI. Marosvásárhelyi Zenei Napok 
koncertsorozata. A Marosvásárhelyi Állami Filharmónia 
szimfonikus zenekarát Mihai Cojocaru vezényli, zongorán 
kísér Daniel Ciobanu. Műsoron: Bach-, Haydn- és Mozart-
művek.  

Virágkiállítás és -vásár Udvarfalván 
Két év kihagyás után május 8-án, vasárnap délelőtt 10 órá-
tól este 8 óráig újra megtartják Udvarfalván Maros megye 
legnagyobb, vásárral egybekötött virágkiállítását. A látoga-
tók több száz dísznövényből, cserjék, bokrok és fűszernö-
vények gazdag kínálatából válogathatnak. A gyermekeket 
kertészműhelyek, a felnőtteket előadások várják, és hő-
légballon is lesz. 

Állásbörze Marosvásárhelyen 
Május 10-én, kedden 11–19 óra között állásbörzére kerül 
sor Marosvásárhelyen, a Nemzeti Színház előcsarnoká-
ban, a Târgul de cariere marketingügynökség szervezésé-
ben.  

 A zene képei – orgonahangverseny 
A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem magyar kara szer-
vezésében zajló X. nemzetközi médiatudományi konferen-
cia keretében május 6-án, pénteken 19 órakor igazi 
multimédiás élményt nyújtó orgonahangverseny lesz a 
Stúdió Színházban A zene képei címmel. Orgonán játszik 
dr. Strausz Imre-István. Fotók: Barabás Dávid, Berei Zsolt-
Attila, Brouwer Marloes-Kincső, Nagy Lázár Mikolt, Nemes 
Nóra Anetta, Molnár Flóra, Molnár Csaba, Komesz Szilvia, 
Koronka Gábor, Kovács István, Sándor Emőke-Orsolya, 
Szabó Apor, Szilágyi Szilárd. Vezetőtanárok: dr. Kós Anna, 
dr. Jakab Tibor. A belépés ingyenes. 

Civil szervezetek vására  
Május 14-én a XIX. alkalommal tartják meg Marosvásár-
helyen a civil szervezetek Együtt a közösségért! vásárát. 
A főtéren 11–18 óra között a civil szervezetek interaktív 
standoknál mutatkoznak be. Déli 12 órakor a civil szolida-
ritás menetére várják a helyieket. A civil szervezetek vá-
sárával az a szándék, hogy évente megfelelő kerettel 
szolgáljon a különböző tevékenységeket folytató szerve-
zetek együttműködésének, alkalmat adva az önkéntesek 
bevonására, valamint a személyi jövedelemadó 2, illetve 
3,5%-ának a felajánlására. 

Interaktív vártúra 
Május 14–21. között interaktív túrákat szervez a Forcamp 
egyesület a marosvásárhelyi vár megismerésére (főként 
iskolásoknak). A gyermekek játékos feladatok révén fedez-
hetik fel a vár múltját. A részvételi szándékot az online kér-
dőív kitöltésével jelezhetik. Bővebb információ, 
útbaigazítás a 0755-625-679-es telefonszámon. A program 
május 14-én kezdődik a Múzeumok éjszakájával egy idő-
ben, és egy hétig, azaz május 21-ig tart. A programon való 
részvétel ingyenes, támogató a Bioeel és a Petry Bistro. 

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

VALUTAÁRFOLYAM 
BNR – 2022. május 4.

1 EUR 4,9471
1 USD 4,7017

100 HUF 1,3064
1 g ARANY 282,6498

 

IDŐJÁRÁS 
Zivatar lehetséges 
 Hőmérséklet: 

max. 21 0C 
min.    7 0C

Megyei hírek 

RENDEZVÉNY

Nagy-Bodó Szilárd

5., csütörtök 
A Nap kel  

6 óra 3 perckor,  
lenyugszik  

20 óra 36 perckor.  
Az év 125. napja,  

hátravan 240 nap.

Vissza a Maros-partra! 
Az eredeti helyszínen lesz a Vibe fesztivál 

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS! 
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő  

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

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

   2 NÉPÚJSÁG _______________________________________________ HÍREK – TUDÓSÍTÁSOK _______________________________________ 2022. május 5., csütörtök 

 

Az eredeti helyszín, ami el van kerítve    Fotó: Nagy-Bodó Szilárd 

A fesztivál programja              Forrás: a Vibe fesztivál Facebook-oldala



A másik céljuk az volt, hogy alkotmá-
nyossági kivizsgálást igényeljenek a 
közoktatási minisztériumi rendelet ellen, 
ami a fentieket lehetővé tette. Mivel az 
egyik alkotmányossági, a másik bírósági 
kérdés, az utóbbit letárgyalta a Marosvá-
sárhelyi Fellebbviteli Bíróság, és a bí-
rónő, aki az Unirea középiskola szülői 
közösségéhez tartozott, alapfokon eltö-
rölte az összes minisztériumi rendeletet, 
amely alapján kiküldték az ARACIP-ot, 
megadták a működési engedélyt és kine-
vezték az igazgatót, valamint az iskola-
széket. Ezenkívül annyit tett, hogy a 
szülők perképességét eltörölte, de meg-
hagyta az Unirea iskola és a két szerve-
zet, a Méltóságért Európában Polgári 
Egyesület (ADEC) és a Népi Mozgalom 
Párt (PMP) felperesi minőségét. Az alap-
fokú döntést a bírónő 2019. november 
25-én hozta meg, az indoklást pedig 
2020 márciusában. Az iskola fellebbe-
zést nyújtott be, ugyanis az indoklásból 
nem derült ki pontosan, hogy mi a tör-
vénytelen, hiszen az indoklásban megfo-
galmazódott, hogy az iskolára szükség 
van, de nem a minisztérium, hanem az 
önkormányzat kellett volna létrehozza. 
Tegyük hozzá, hogy mivel utóbbi nem 
tette, a minisztérium hozott rendeletet, 
amire volt jogalapja. Az indoklásban 
arról elmélkedett a bírónő, hogy vélemé-
nye szerint a minisztériumi rendelet al-
kotmányellenes. Ami nem az ő dolga, és 
nem lett volna szabad ezzel foglalkoznia. 
„A fellebbezésben nagyon pontosan le-
írtuk azt, hogy az alapfokú döntés sem 
procedurálisan, sem tartalmilag nem volt 
szabályos. Ennek ellenére a fellebbezé-
sünkből annyit fogadott el a Legfelsőbb 
Bíróság, hogy az egyesületet és a pártot 
kizárta a perből, de az Unirea iskolát 
nem. Jóváhagyta továbbá az alapfokú 
határozatot a minisztériumi sürgősségi 
rendeletek törvénytelenségéről, és ezzel 
végérvényesen jogerőre emelte a vonat-
kozó vásárhelyi táblabírósági döntést” – 
számolt be Tamási Zsolt a történtekről. 
Elmondta: várják, hogy a törvények be-
tartása mellett létrejött marosvásárhelyi 
katolikus iskola és a vele egy időben ala-
pított temesvári ortodox teológiai líceum 
létrehozásának törvényességét hogyan 
fogják megindokolni. Ha az első megala-
pítása törvénytelen, akkor a másik sem 
lehet törvényes, ezért a bíróság megte-
hette volna, hogy érintettként perbe 
hívja, de a katolikus iskola fellebbezésé-
ben megfogalmazott kérést nem vették 
figyelembe.  

Érdeklődésünkre dr. Tamási Zsolt-Jó-
zsef hozzátette: Egyelőre senki sem tudja 
megmondani, hogy a jogerős ítéletnek 
milyen következményei lehetnek, hiszen 

nincsen arra példa, hogy Romániában is-
kolákat számoltak volna fel május ele-
jén. Hangsúlyozta, mindenképpen azt a 
módot kell megkeresni, hogy az iskolát 
milyen módon lehet újraalapítani, amiről 
nem mondanak le. „2018. augusztus 9-
én írták alá a tanügyminiszteri rendeletet 
– amely az iskolánk keresztlevele – a 
működési engedély kiadásáról. Ezt a ren-
deletet rosszakaratú emberek intézmé-
nyeik nevében megtámadták. 2019. 
november 29-én a marosvásárhelyi bíró-
ság alapfokon eltörölte a keresztlevelün-
ket. A fellebbezésünket a bukaresti 
Legfelsőbb Bíróság 2022. április 6-án 
tárgyalta, ma közölte ki az eredményt: 
jogerőre emelte az alapfokú döntést. Így 
újra működési engedély nélkül maradt a 
marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc 

Római Katolikus Teológiai Líceum. Az 
indoklást még nem kaptuk meg, s így el 
sem tudom képzelni, hogy mi lehet 
benne. Egyeztettem egyházi vezetőink-
kel, érsek atyával, érdekképviseleteink-
kel, mások mellett Kelemen Hunor 
szövetségi elnökkel is. Megerősítették, 
hogy amint az indoklás meglesz, s több 
részletet fogunk tudni, megkeressük és 
megtaláljuk Isten segítségével a lehető-
séget a folytatásra. Mert TUDOM, mert 
az eddigi viharokban sokszor tapasztal-
tam, hogy ahova sokan pontot akartak 
tenni, Isten segítségével mi vesszőt tet-
tünk és fogunk tenni, mert nem ért véget 
az iskola története, újrakezdünk. Isten 
segítsége legyen velünk” – írta szerdán 
Facebook-oldalán dr. Tamási Zsolt- 
József.  

A szakminiszter kijelentése viszont, miszerint Románia 
a belső fogyasztását meghaladó földgázmennyiséget fog 
kitermelni, és gázexportőrré válik (Bulgáriába, Görög-
országba, Magyarországra, de főként Moldovába szállít 
majd), kicsit utópisztikus, legalábbis, ha azt vesszük, 
hogy mifelénk minden lassan történik. A döntéstől a ki-
vitelezésig generációk nőnek fel… elég, ha csak az au-
tópálya-építésre, a vasút-korszerűsítésre, a repterek 
modernizálására, a digitalizációra stb. gondolunk. Jogos 
tehát a kérdés, hogy ha a hírek szerint csupán 10 száza-
lék az Oroszországból érkező gázmennyiség aránya a 
hazai földgázfogyasztásban, eddig miért nem végezték el 
azokat a fejlesztéseket, amelyek lehetővé tették volna az 
orosz gázfüggőség felszámolását? Szóval, mi igazán 
hagyjuk, hogy befejezzék a függetlenedést. Eddig sem 
rajtunk múlt…  

A jövőben is jócskán eltarthat, míg a liciteket meg-
szervezik, az óvásokat megoldják, és elérik, hogy a Fe-
kete-tengerből felszínre hozott földgáz megtöltse a 
tárolókat. A szaktárcavezető a tengeri kitermelésre, a 
Neptun Deepre hivatkozik, hiszen a Romgaz megállapo-
dott az amerikai ExxonMobil vállalattal arról, hogy 
megvásárolja a fekete-tengeri földgázmezőben az ame-
rikai vállalat által birtokolt 50 százalékos részesedést.  

Az viszont már közelebbről érint, amit a miniszter 
ígér: nem drágul a gáz a hazai fogyasztó számára, hi-
szen befagyasztották az árakat. Egy időre… de biztos 
nem addig, amíg gázexportőrré válik az ország.

Választható tantárgyak 
Az 1989-es forradalom és rendszerváltás nevet vi-
selő tantárgynak a líceumi kerettantervbe való felvé-
teléről szóló törvényjavaslatot fogadott el szerdán a 
képviselőház. A tervezet elfogadását 215 törvény-
hozó támogatta, 17-en ellene voksoltak, 44-en tar-
tózkodtak. A jogszabályjavaslat szerint az 1989-es 
forradalom és rendszerváltás nevű tantárgy választ-
ható tárgyként kerülne be a tizenkettedik, illetve a ti-
zenharmadik osztály tantervébe. A tantárgyi 
tantervet, a tankönyveket és az oktatás módszerta-
nát az oktatási minisztérium dolgozza ki a forradal-
márszervezetekkel való egyeztetést követően – áll 
még a tervezetben. „Gyermekeinknek tudniuk kell, 
mi történt 1989-ben Temesváron és az ország más 
városaiban, mert azoknak a történéseknek köszön-
hetjük szabadságunkat, demokráciánkat és a jövőn-
ket” – mutatott rá a tervezet kezdeményezője, 
Marilen Gabriel Pirtea nemzeti liberális párti képvi-
selő. A tervezetről első házként szavazott a képvise-
lőház, a végső döntés a szenátusé. (Agerpres) 

Az egekben a gázolaj ára 
Az uniós országok közül Romániában emelkedett a 
legnagyobb mértékben a gázolaj ára az elmúlt 
évben – hívja fel a figyelmet a Mentsétek Meg Ro-
mániát Szövetség (USR), felróva a kormánynak, 
hogy nem hoz intézkedéseket a drágulási hullám ha-
tásainak ellensúlyozására. Az USR szerint jelenleg 
59 százalékkal kerül többe a gázolaj Romániában, 
mint egy évvel korábban, európai uniós viszonylat-
ban ez a legnagyobb arányú áremelkedés. Az ellen-
zéki alakulat rámutatott, Németország már 
csökkentette az üzemanyag adóját, Portugália pedig 
kedvezményezettenként 20 euróig terjedő értékű 
utalványokat ad, „csak a PSD–PNL-féle szegény-
ségkormány szemléli tétlenül a drágulási hullámot”. 
A párt emlékeztetett, hogy februárban törvényjavas-
latot nyújtott be az üzemanyag héájának csökkenté-
séről, de ez még nem került a plénum elé. Állításuk 
szerint a szenátus költségvetési bizottságában a 
Szociáldemokrata Párt és a Nemzeti Liberális Párt 
törvényhozói tartózkodtak a javaslattal kapcsolatos 
szavazáson, míg a Románok Egyesüléséért Szövet-
ség (AUR) és az RMDSZ szenátorai meg sem jelen-
tek. Az USR február 21-én benyújtott 
törvénytervezete 19 százalékról 5 százalékra csök-
kentené az üzemanyag héáját. (Agerpres) 

Óvodai iratkozás 
Május 16-ától kérvényezhetik a szülők azoknak a 
gyermekeknek az óvodába való újraíratását, akik a 
2021/2022-es tanévben is óvodások voltak, és még 
nem iskolakötelesek; azoknak a jelentkezését, akik 
eddig nem jártak óvodába, május 30-ától fogadják – 
tájékoztatott az oktatási minisztérium. A beiratkozási 
iratcsomók benyújtásához időpontot lehet kérni az 
óvodáktól, ehhez faxon, telefonon vagy e-mailen is 
el lehet küldeni a gyermek és a szülők adatait. Az új-
rairatkozás lezárulta után a fennmaradó helyeket 
korcsoportok szerinti csökkenő sorrendben (nagy 
csoport, középső csoport, kis csoport) osztják le. 
Túljelentkezés esetén a sorrendet az általános, majd 
a specifikus beiratkozási kritériumok figyelembevé-
telével szabják meg. Általános feltételek: ha a gyer-
mek mindkét szülőre árva, vagy állami gondozásban 
van; ha a gyermek egyik szülőre árva; ha a gyermek 
testvére ugyanabba az oktatási intézménybe jár; ha 
a gyermek fogyatékos. A specifikus kritériumokat 
minden óvoda maga dolgozza ki, de jóvá kell hagy-
nia az illetékes tanfelügyelőség jogi tanácsosának. 
Ennek határideje 2022. május 27-e. (Agerpres)

Ország – világ 

Oroszgáz-függetlenedés 
(Folytatás az 1. oldalról)

Jogfosztó ítélet született
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Azok, akik az elmúlt napok-
ban a Bolyai parkban jártak, 
láthatták, hogy a szobor körül 
valamilyen munkálatok foly-
nak. Mikor pedig eltűntek a 
takaróelemek és az állványok, 
láttuk, hogy újra régi fényé-
ben pompázik a szobor. A Bo-
lyai Collegium Alapítvány 
terve volt a szakszerű meg-
tisztítása. Hosszú ideje ter-
vezték már, de csak most 
került rá sor. 

A részletekről Borka-Balás Atti-
lát, a Bolyai Collegium Alapítvány 
elnökét kérdeztük. 

– Már több mint két éve felme-
rült, hogy a mocskos és enyhén 
mohás szoborcsoportot jó lenne 
megtakarítani. Az akkori önkor-
mányzatnál nem találtunk meghall-

gatásra, pedig az alapítvány vál-
lalta a professzionális tisztítás költ-
ségeit. Ezt követően berobbant a 
koronavírus-járvány, és ismét 
csúsztatni kellett a projektet. Most 
előtérbe került az iskola névadásá-
nak 65. évfordulója, így azt mond-
tuk, mindenképpen meg kell oldani 
a szobortisztítást. Néhány nappal 
ezelőtt lett kész. Homokfúvásos 
technológiát alkalmaztak, a gyo-
mokat eltüntették, gyomirtóval ke-
zelték is a szobrot. Továbbá egy 
különleges vízlepergető réteget ka-
pott, hogy a tavaszi-őszi, illetve 
téli időszakban ne károsítsa a 
konstrukciót a hőmérséklet-kü-
lönbség és a sok nedvesség. A szo-
bor teljes megtisztítása 9300 lej 
volt, héa nélkül. Sajnos maradtak a 
hátsó paláston sötétebb foltok. 
Ezek minden bizonnyal a fekete 
márciusi eseményekhez köthetők, 

amikor olyan anyagot önthettek a 
szoborra, amit nem lehetett telje-
sen eltávolítani. 

– Hogyan készültek a csütörtö-
kön (ma) kezdődött ünnepségre? 

– Csak szellemben és lélekben. 
Nem tudtunk bekapcsolódni az ese-
ménysorozatba. Már tavaly ősszel 
beszéltünk az akkori vezetőséggel, 
Mátéfi István igazgatóval és Hajdú 
Zoltán akkori aligazgatóval (jelen-
leg ő a Bolyai Farkas Elméleti Lí-
ceum igazgatója), akik már akkor 
egy nagyobb rendezvénysorozatban 
gondolkodtak. Mi úgy véltük az 
alapítványnál, hogy ebbe nem sza-
bad beleszólnunk és ellopnunk az 
ötletet – jó értelemben. A Bolyai 
Collegium Alapítvány azzal járult 
hozzá az ünnepséghez, hogy rendbe 
tettük a parkot és a szoborcsoportot. 

– Milyen további céljai vannak a 
Bolyai Collegium Alapítványnak? 

– Az alapítvány 2017-ben indí-
totta újra a tevékenységét, és talán 
a legnagyobb falat az öltözők fel-
újítása volt. Aztán rájöttünk, hogy 
van még mit fejleszteni infrastruk-
turális szinten. Ezt követően lassan 
elkezdtük a pálya felújítását, és 
most már a szoborcsoport megtaka-
rítását is ide lehet sorolni. Időköz-
ben ráeszméltünk arra, hogy ki 
fogunk fogyni azokból a feladatok-
ból, ami a javításhoz tartozik. Ter-

mészetesen a munka nem áll meg 
itt. Célunk az, hogy a Bolyai-szel-
lemiséget felfrissítsük, új köntösbe 
bújtassuk. Az lenne a végső cél, 
hogy a jelenlegi marosvásárhelyiek 
is hasonló módon viszonyuljanak 
az iskolához, annak történelméhez 
és a két Bolyaihoz, mint a régi diá-
kok vagy azok a személyek, akik 
anyagiakkal vagy munkával járul-
tak hozzá a felsorolt megvalósítá-
sokhoz.
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Megtisztították a Bolyaiak szobrát Marosvásárhelyen 
Névadó ünnepségre készültek 

Jobb híján kinézek az ablakon. 
Ehhez előbb fel kell kelnem, ki kell 
sétálnom a kifehérített konyhába, 
amely a Covid-időszak erőfeszíté-
seinek és idővagyonának eredmé-
nye, ekkor történt meg ugyanis a 
konyha reformálása és korszerűsí-
tése. Természetesen ebben nekem 
csupán a néző szerepe jutott, meg 
a bólogató jánosé, aki minden vál-
tozást valódi lelkesedéssel foga-
dott. Egyebekben életem párja és 
az ötleteket megvalósító aranykezű 
mester, B. Á. vitték a dolgok nehe-
zét, és viselték az apró kudarcokat, 
lettek úrrá a nehézségeken, ame-
lyeket a végén elfelejthetünk. Én 
biztos. A konyha csudájára jártak 
hetekig a népek, akiket meghív-
tunk, avagy lakásunkba beenged-
tünk. Bércsodálók megkíméltek. 

A kávé ma már üvegtégelybe 
(kancsóba) csorog le. Gyengébb, 
mint a presszó, holott ez is a for-
ralás-gőzölés, őröltkávé-masszán 
való átcsorgás elvén működik, 
csak nem akkora nyomás alatt. Az 
atmoszférikus nyomásnak mérté-
két nem tudom, nincs ui. a család-
ban gyakorló fizikus vagy mérnök. 
Mi már csak ilyen szegényes csa-

lád vagyunk – önhibánkon kívül. 
Ez a legújabb kávéfőző masi-

nánk, amely november óta van 
birtokunkban, egy nagyáruházban 
(neve nem ejthető) vásároltuk szü-
lővárosomban, mely eme kis írá-
sunknak teret adó lappal 
egyezőleg egyazon település 
lenne. Ez csak véletlen, mert szü-
lethettem volna Parajdon vagy 
Gyulafehérvárott is, esetleg a 
Mezőség valamelyik falujában, 
ha szüleim nem vettek volna elő-
zőleg részt a történelemben. Job-
ban mondva, ha a hazai 
mikrotörténelem nem kényszerí-
tette volna őket jelenlétre és elvi-
selésre, mi több túlélésre.  

Korábban mindenféle kávét ké-
szítő masináink voltak – gomba, 
kotyogó, alumínumfőző, lombikos, 
elektromos, meg voltak török kávé 
készítésére alkalmas, elfeketedett, 
hosszú nyelű edényeink (sajna, 
nem vörösrézből), amelyekben a 
bukaresti nagybátyám tanítása 
szerint forraltuk a vizet és a fi-
nomra őrölt kávét, szedtük le a 
habját (román szaknyelven cai-
mac – vélhetően török eredetre 
valló terminus technicus), és iszo-

gattuk vízipipa nélkül, amúgy kon-
tinentális egyszerűséggel. Na meg 
volt a Tutun, ahová ifjúságom je-
lentős részét befektettem nem 
éppen haszon nélkül. (Lásd meg-
íratlan emléktáramat.) Ez a műin-
tézet – azoknak mondom, akik nem 
tudnák – a Bolyai utcában volt, 
eredeti formájában a helybéli is-

kolai és főiskolai ifjúság találka-
helye, fórum, eszmecsatározások 
és handabandák helyszíne, ismer-
kedési alkalmak bölcseje, sőt böl-
csebbek is lettünk tőle, ui. a Borsos 
Tamás utca megbízottai számára 
gyakorta a megfigyelés/lehallga-
tás/kihallgatás tárgyát képeztük. 
Be is zárták olykor a csehót, ilyen-
kor renoválás címén felújítottták a 
műszakilag elavult megfigyelési 
eszközöket, hogy pontosabban ér-
tesülhessenek a kisebbségi (és nem 
csak) ifjúság állapotáról. 

Amíg várom, hogy a reggeli ser-
kentő lé lecsorogjon a hasas lom-
bikba, kinézek konyhánk ablakán. 

Éppen egy közepes forgalmú ösz-
szekötő utcára nézek, amelyen 
ilyenkor – nem kevés kárörömmel 
– szemlélem a hóba-sárban, eső-
ben vagy tavaszi-őszi kedvetlen-
ségben az iskolába bandukolókat, 
biciklizőket, rollerezőket, a kette-
sével-hármasával ügető kicsiket, 
egymást a szomszéd tömbház ma-
gasított lépcseje előtt megvárókat, 
meg azokat a hivatalnokokat, aki-

kért taxi áll a ház elé, és vár, 
amíg sebbel-lobbal és három 
Gucci-táskával kirohan egy nő az 
ajtócsapkodással egybekötött 
mindennapos munkafelvételéhez. 
Valljuk be, az utcának az ad 

színt és életet reggel, délben, dél-
után, hogy még mindig vannak  
iskoláskorú gyerekek, annak elle-
nére, hogy rengetegen hagyták el 
a várost, éppen azok, akiknek ma 
itt járnának gyermekeik egye-
temre, iskolába, óvodába. Fogyó 
népességű városban élünk, mond-
ják sokan. Igaz, nincs már ipar, 
nálunk ugyanis úgy zajlik a poszt-
indusztriális forradalom, hogy  
felszámolták a cukorgyárat,  
csökkentették a bútorgyár terme-
lését, nincsenek mindenféle gép- 
és szerszámgyárak, melynek név-
betűi egykor naponta fordultak elő 

az ott dolgozók és családjuk nyel-
vén, álmukban, az újságokban 
propagandisztikus hamis és álhí-
rekben, győzelmi gyagyogásban. 
Nem is kellett tudni a IUIU-k, 
IMASA-k, IMATEX-ek feloldását, 
elég volt annyit tudni, hogy min-
denkit felvettek, nem volt munka-
nélküliség, igaz, reális termelési 
eredmények sem a maguk fájdal-
mas nagyságában. Langyos ha-
zugságban éltünk.  

Akkor a dolgozók közül senki 
sem sejtette, hogy a későbbiek 
során munkakereső (olykor job-
ban kereső) lesz Németországban, 
Olaszban vagy Spanyolban, Pá-
rizsban és Budafokon, Kisbéren. 
Hogy visszakapja földjét, amit 
már nem művel meg, házát, amit 
fel kell újítani nem kevés pénzért. 
Fogalma sem volt, hogy taxisofőr 
lesz, és minden reggel beszáll 
hozzá egy iskolás fiú, két vihogó 
bakfis, és elvitetik magukat a leg-
patinásabb gimnáziumokba – mert 
telik rá a szülőknek, míg más 
gyermekek atyai-anyai felügyelet 
mellett lesznek kirakva pont a suli 
előtt, és mindezt a konyhaablakból 
regisztrálja egy korosabb egyén, 
aki éppen a kicsorgó friss reggeli 
kávéra várakozik. 

Amíg a reggeli kávé lecsorog

Nagy-Bodó Szilárd

 Fotók: Nagy Tibor 



A határon túli magyar pácien-
sek a lehető legkönnyebben 
és leggyorsabban találjanak 
maguknak anyanyelvű egész-
ségügyi és mentálhigiénés el-
látást – ez a fő célja a több 
mint másfél éve működő Se-
gítség.ma platformnak. Az 
online felületen a páciensek 
rákereshetnek a hozzájuk 
legközelebb rendelő magyar 
anyanyelvű szakorvosra, 
ugyanakkor lehetőséget nyújt 
a szakembereknek a kapcso-
lattartásra, tapasztalatcse-
rére, valamint egy adott 
szakterület hallgatói szakmai 
gyakorlati helyet kereshetnek 
a szülőföldjükön. 

A Segítség.ma közösségi startup, 
egy igazi Kárpát-medencei együtt-
működés, amely 2020 őszén egy 
online platform formájában öltött 
testet. Az alapítók által meg- 
álmodott felület legfontosabb célja 
segíteni a határon túli magyar  
betegeknek, hogy a lehető legköny-
nyebben és leggyorsabban ta- 
láljanak maguknak vagy a környe-
zetükben élőknek anyanyelvű 
egészségügyi és mentálhigiénés el-
látást. 

A Segítség.ma több mint másfél 
éve kínál lehetőséget a külhoniak 
és a diaszpórában élők számára ma-
gyar nyelvű egészségügyi és men-
tálhigiénés szakemberek kere- 
sésére hely és szakterület alapján, 
az orvostanhallgatóknak arra, hogy 
szülőföldjükön találjanak helyet a 
szakmai gyakorlat elvégzésére. 
Emellett a betegek egészségügyi 
nevelését szolgáló, elismert szak-
emberektől származó tartalmakat 
tesznek közzé szakcikkek, előadá-
sok formájában, webináriumokat 
szerveznek.  

A felületre történő regisztrá- 
ció egyszerű, gyors, és mindenki 
számára ingyenes, akárcsak az  

előadásokon való részvétel és a 
blogbejegyzésekhez való hozzá- 
férés. 

Dr. Ladányi Emmánuel szülész-
nőgyógyász rezidens orvos, a Se-
gítség.ma társalapítója és szakmai 
referense, az Erdélyi Rezidens Or-
vosok Szövetségének alelnöke la-
punknak elmondta, 2020 tavaszán 
kezdték el a platform létrehozását, 
majd néhány hónapos próbaidősza-
kot követően, 2020 őszén lett kész 
a végleges változat. – A Segít- 
ség.ma egy Kárpát-medencei kez-

deményezés, ami azt jelenti, hogy 
felvidéki, magyarországi, illetve er-
délyi szervezeteknek, szakembe-
reknek a közös kezdeményezése. 
Megemlíteném itt Magyarországról 
a Magyar Ifjúsági Konferenciát, a 
Felvidékről az Artis Centrumot és 
a Melioratio Központot, Erdélyből 
pedig az Erdélyi Rezidens Orvosok 
Szövetségét mint háttérszervezete-
ket. Abból indultunk ki, hogy na-
gyon nagy szükségük van a magyar 
embereknek arra, hogy célzottan 
tudjanak maguknak magyar nyelvű 

szakembert keresni, amennyiben 
ellátásra van szükségük. Ez főleg 
azokon a vidékeken fontos, ahol 
szórványmagyarság él. A tömbma-
gyarság lakta településeken köny-
nyebben megtalálja a páciens azt a 
szakembert, akivel anyanyelven 
tud kommunikálni, legyen az 
orvos, fogorvos, gyógyszerész, lo-
gopédus, gyógytornász vagy men-
tálhigiénés szakember. Viszont 
azokon a helyeken, ahol szórvány-
ban él a magyarság, nehezebb ilyen 
szakembert találni a közelben. 
Ebből az elgondolásból hoztuk 
létre a platformot, ahová szakem-
berek regisztrálnak, és a páciensek 
rá tudnak keresni hely- vagy szak-
terület-specifikusan az illető szak-
emberre. Az orvosok számára is 
több okból előnyös regisztrálni az 
oldalon, egyrészt azért, mert azok-
nak a magyar anyanyelvű pácien-
seknek, akik az illető szakterületre 
rákeresnek, segítséget nyújtanak 
abban, hogy könnyebben eljussa-
nak hozzájuk. Továbbá a szakem-
berek egymással is kapcsolatba 
tudnak lépni, például egy erdélyi 
szakorvos fel tudja venni így a kap-
csolatot egy pozsonyi vagy egy 
anyaországi kollégával tapasztalat-
csere végett, de akár szakmai gya-
korlatok megszervezésében is 
segítséget nyújthat ez a lehetőség, 
illetve különféle szakmai konferen-
ciákról is tudomást szerezhetnek 
egymástól. Ugyanakkor az egye-
temi hallgatóknak és rezidens orvo-
soknak is hasznos a felület, itt 
könnyedén fel tudják venni a kap-
csolatot például olyan szakembe-
rekkel, akik képzést vállalnak – 
ismertette a platform nyújtotta le-
hetőségeket dr. Ladányi Emmá-
nuel. Érdeklődésünkre, hogy a 
pácienseknek van-e lehetőségük a 
platformon keresztül tanácsot kérni 
az egyes szakorvosoktól, kifejtette, 
az, hogy a pácienseknek lehetősé-
gük legyen online tanácsért a szak-
orvosokhoz fordulni, egy tovább- 
fejlesztett verziója lenne a platform-
nak, egyelőre a pácienseket segítő 
szakmai tartalmak gyártására és el-
érhetővé tételére helyezték a hang-
súlyt. 

Nagy az érdeklődés  
a szakmai tartalmak  
iránt 

A Segítség.ma csapata igyekszik 
minél több csatornán tartani a kap-
csolatot a felhasználókkal. Rend-
szeresen hírlevelet küldenek a 
legújabb programjaikról, előadása-
ikról, illetve folyamatosan osztanak 
meg tartalmakat a közösségi médiás 
felületeiken. A visszajelzések na-
gyon jók, vannak páciensek, akik-
nek a platform által sikerült 
megtalálniuk a hozzájuk legköze-
lebb praktizáló szakorvost, akire 
éppen szükségük volt, és az előadá-

saik kapcsán is sok a pozitív vissza-
jelzés. A Facebook-oldalukon meg-
hirdetett eseményekre rendszeresen 
több ezren reagálnak. 

Dr. Ladányi Emmánuel rámuta-
tott, összesen 30 ezren követték a 
YouTube-csatornán a webináriumo-
kat, és 100 ezren a Facebookon 
közzétett szakmai tartalmakat. – 
Úgy látjuk, a járvány idején is bebi-
zonyosodott, hogy szükség van az 
online prevencióra, az online szak-
mai tartalomgyártásra, és igénylik 
az emberek az egészségügyi neve-
lést. A visszajelzések alapján a pá-
ciensek igénylik ezt, annál is 
inkább, mivel manapság nagyon 
nehéz az online világban, a keresés 
során megszűrni a szakmai tartal-
makat, hiszen rengeteg olyan ke-
ring, amely nem megbízható 
forrásból származik. Viszont azok a 
tartalmak, amelyek az oldalunkra 
kikerülnek, elismert szakemberek-
től származnak, tehát garantáltan 
megbízható, helyes és pontos infor-
mációkat tartalmaznak. 

A szakmai tartalmak több formá-
ját tettük elérhetővé: vannak webi-
náriumok, online előadások, írott 
blog szakmai cikkekkel különféle 
patológiákról, illetve beszámolók 
olyan páciensek részéről, akik átes-
tek bizonyos orvosi beavatko- 
zásokon. Akik regisztrálnak a segit-
seg.ma oldalon, igényelhetik, hogy 
a webináriumainkról, előadásaink-
ról értesítést kapjanak e-mailben, 
van aki nem él ezzel a lehetőséggel, 
de a közel 2000 aktív felhasználónk 
többsége igen. Jelenleg 345, az or-
voslás különböző szakágaiban dol-
gozó szakember felhasználónk van 
a platformon, fogorvos, gyógysze-
rész kollégák is regisztráltak, 
ugyanakkor igyekeztünk hangsúlyt 
fektetni az ellátás azon területeire, 
ahol szintén nehéz magyar anya-
nyelvű szakembert találni, pél- 
dául logopédust, kinetoterapeutát, 
gyógytornászt, mentálhigiénés 
szakembert, pszichológusokat. 
Igyekeztük az ezen területeken dol-
gozó szakemberek elérhetőségeit is 
biztosítani a páciensek számára. 

A továbbiakban a szakmai tartal-
mak és a regisztrált szakemberek 
számának a bővítése mellett egy-két 
éven belül szeretnénk lehetőséget 
teremteni arra, hogy a honlapon a 
beteg közvetlenül felvehesse a kap-
csolatot az adott kezelőorvossal, és 
időpontot is kérhessen tőle a ma-
gánrendelőjébe vagy az állami járó- 
beteg-rendelőbe. Természetesen 
nem célunk, hogy online gyógyítást 
végezzünk, diagnózist állítsunk fel, 
hiszen ehhez személyes találkozás 
és különféle vizsgálatok szüksége-
sek, nem szeretnénk helyettesíteni a 
fizikai konzultációt, ez csupán a 
kapcsolatfelvételnek az első lépése 
lenne – mutatott rá dr. Ladányi Em-
mánuel.

2022. május 5., csütörtök _____________________________________________ HARMÓNIA ____________________________________________________  NÉPÚJSÁG 5 

Segítség.ma – szakmai tartalmak megbízható forrásból 
A magyar anyanyelvű  

egészségügyi ellátáshoz való  
hozzáférésben segít 

Szerkesztette: Menyhárt Borbála

Az Európai Bizottság egy európai egészségügyi 
adattér (EHDS) elnevezésű digitális rendszer létre-
hozására tett javaslatot, amely egyebek között le-
hetővé teszi, hogy az Európai Unió lakói egészség- 
ügyi adataikat az EU minden területén ellenőriz-
hessék és felhasználhassák – jelentette be kedden 
a brüsszeli testület. 

A bizottság által kiadott sajtóközlemény szerint az EHDS 
megbízható és hatékony keretet biztosít az egészségügyi ada-
tok kutatásra, innovációra, szakpolitikai döntéshozatalra és 
szabályozási tevékenységekre történő felhasználásához, mi-

közben megfelel az EU magas szintű adatvédelmi normái-
nak. 

Az EHDS-nek köszönhetően az emberek azonnal és térí-
tésmentesen hozzáférhetnek majd az adataikhoz elektronikus 
formában.  

Az állampolgároknak lehetőségük lesz arra, hogy informá-
ciókat adjanak az adatokhoz, vagy helyesbítsék őket, korlá-
tozzák mások hozzáférését, és tájékoztatást is kaphatnak 
arról, hogy adataikat hogyan és milyen célra használják fel – 
olvasható a sajtóközleményben.  

Az orvosi jelentéseket, recepteket, felvételeket, laborered-

ményeket a tagállami egészségügyi intézményeknek európai 
formátumban kell rögzíteniük. Szigorú feltételek mellett a 
kutatók, közintézmények vagy a gyógyszeripari cégek is hoz-
záférhetnek nagy mennyiségű, anonim egészségügyi adathoz. 

A bizottság becslése szerint a szakértők anonimizált egész-
ségügyi adatokhoz való könnyebb hozzáférése egy évtized 
alatt 5,4 milliárd euró gazdasági nyereséget eredményezhet, 
mivel hatékonyabbá válik a kutatás, és a gyógyszerek is ol-
csóbban lesznek elérhetőek.Az EHDS-ről szóló javaslatot az 
Európai Parlamentnek és a tagállami kormányokat tömörítő 
Tanácsnak is jóvá kell hagynia. (MTI)

Európai Bizottság  
Javaslat uniós egészségügyi digitális adattér létrehozására  

Menyhárt Borbála

Dr. Ladányi Emmánuel



Mi a demencia? Melyek az előjelei? 
Milyen a lefolyása? Mit tehet egy de-
menciával küszködő személy, aki 
nincs tudatában a betegségének? Ho-
gyan segíthet rajta hozzátartozója 
úgy, hogy közben megőrizze saját 
egészségét? Erről nyújt tartalmas tá-
jékoztatást a Megbomlik az ész, megma-
rad a lélek című kiadvány, amelyet a 
Gyulafehérvári Caritas munkatársai a 
marosvásárhelyi Teréz Anya Idősek 
Nappali Foglalkoztató Központjának 
szakembereivel közösen készítettek. 
A kiadvány szövegének az első részét 
két héttel ezelőtti Harmónia mellékle-
tünkben közöltük, a teljes tartalom a 
szervezet www.caritas-ab.ro honlap-
ján is elérhető. 

Milyen változásokra kell számítania  
a demens betegnek? 

Emlékezetkiesés: Előfordulhat, hogy nem 
jut eszébe valakinek a neve, de később beug-
rik. Megtörténhet, hogy beszélgetés közben 
a mondat közepén elfelejti, miről is 
volt szó. 

Kommunikációs problémák: Meg-
eshet, hogy mondani szeretne vala-
mit, de nem jut eszébe a szó, vagy 
használni akar egy szót, de helyette 
egy másikat mond ki.  

Nehézségek a mindennapi felada-
tok elvégzésében: Nehezen boldogul-
hat olyan feladatokkal, amelyeket 
korábban könnyűszerrel elvégzett, 
például egy recept követése, barkács-
szerszámok használata, a tűzhelyen a 
megfelelő láng használata, a napi 
pénzügyek követése. 

A térben és időben való tájékozó-
dóképesség elvesztése: Vannak, akik 
összezavarodnak, például egy órával 
korábban mennek el a templomba. 
Mások nehezen tájékozódnak, nem 
mernek buszra szállni attól való félel-
mükben, hogy rossz helyen szállnak 
le. 

Nehezen ismeri fel a látottakat: 
Előfordulhat, hogy néz egy tárgyat, 
de nem ismeri fel. Például nehezen 
különíti el a különböző bankjegye- 
ket. 

A távolságokat nehezen méri fel: 
Nehézséget okoz a lépcsőn le-fel 
járás, mivel problémát okoz a fokok 
magasságának vagy távolságának a 
megítélése.  

Csökkent ítélőképesség: Előfordul-
hat, hogy nem az időjárásnak megfelelő ruhát 
választ, vagy nem tudja felmérni, miért nem 
alkalmas a továbbiakban jármű vezetésére. 

Változások a kedélyállapotban, viselkedés-
ben: Teljesen normális, ha időnként ideges, 
ingerlékeny, lehangolt az ember. Egyesek a 
személyiségükben is tapasztalnak változást. 

Változások a fizikai képességekben: Az 
Alzheimer-kór befolyásolhatja a mozgásko-
ordinációt is, például nem talál bele a ruha uj-
jába. 

Hogyan alkalmazkodjon  
a változásokhoz? 
 – Beszélgetés közben készítsen jegyzeteket 
egy füzetbe. Készíthet hangjegyzetet is 
a telefonján. 
 – Használjon emlékeztető cetliket, állítson 
be emlékeztetőket a telefonján. 
 – Egyszerre csak egy dolgot csináljon. 
 – Használjon hangosan jelző időzítőt, ha va-
lamit feltesz a tűzhelyre. 
 – Nem kell kapkodnia, és a többieket is intse 
türelemre. 
 – Kérjen segítséget. 
 – Foglalja le magát olyasmivel, amit szíve-
sen csinál. 
 – Ha már nem élvezi az olvasást, próbálkoz-
zon hangoskönyvvel, hallgasson CD-t, néz-
zen DVD-t. 

– Csatlakozzon segítő csoportokhoz, így ke-
vésbé fog elszigetelődni. 

Lépések a demenciabarát  
otthon kialakításához 

1. Legyen megfelelő az otthona világítá- 
sa – a jó fény segít abban, hogy tisztán lásson 
mindent, és meg tudja állapítani, hogy hol 
van. Az is fontos azonban, hogy a hálószo-
bája éjszaka megfelelően sötét legyen, ami 
segíti az elalvást. 

2. Győződjön meg arról, hogy biztonságos 
a padló – távolítson el mindent, amiben meg 
lehet botlani. Szabaduljon meg a szőnyegek-
től, küszöböktől, lábtörlőktől, és figyeljen a 
kábelekre is. 

3. Tegye egyszerűbbé az evést és ivást – az 
egészsége szempontjából nagyon lényeges, 
hogy jól egyen és igyon. Használjon olyan tá-
nyérokat, poharakat, bögréket és asztalterítő-
ket, amelyek kontrasztosak az étellel. Az 
ételtárolást átlátszó műanyag edényekben 
célszerű megoldani, hogy jól lássa, mi van 
benne. 

4. Szerezzen be jól látható bútorokat – a 
demencia a színek megkülönböztetésének ké-
pességét is érinti. Kerülje a csíkos és erős 
mintás darabokat, ezek ugyanis megzavarhat-
ják. 

5. Emlékeztesse magát ara, hogy mi merre 
található – tegyen képeket vagy jeleket a 
szekrényekre és fiókokra, hogy tudja, mi van 
bennük. Próbálja meg az olyan dolgokat, 
mint a kulcs, pénztárca és mobiltelefon min-
dig ugyanazon a helyen tartani. 

6. Legyen egyszerű a fürdőszobája – érde-
mes megfontolnunk, hogy eltávolítsuk a vécé 
fedelét, ha úgy könnyebb azt felismernünk. 
Az is segít, ha a fal színétől elütnek a törül-
közők és a vécépapír. A nem rendszeresen 
használt tárgyakat tegye el. 

7. Számolja fel a rendetlenséget – a káosz 
összezavarhatja és elterelheti a figyelmét. 
Szabaduljon meg minden felesleges, rendet-
lenséget növelő tényezőtől, és tartsa tisztán 
és átláthatóan a szekrényeket és fiókokat. 
Kapcsolja ki a tévét és rádiót, amikor nem 
nézi vagy hallgatja őket, mert a zaj később 
megzavarhatja. 

8. Használjon biztonsági eszközöket – sze-
reljen fel kapaszkodókat, amelyekre rátá-
maszkodhat, ha elesne vagy elszédülne. Jó 
ötlet füstjelzőket és szénmonoxid- mérőket 
beüzemelni. A szenzorok is segítségére lehet-
nek. 

9. Legyen aktív és foglalja el magát – az 
életminősége szempontjából elengedhetetlen, 
hogy folytassa azokat a dolgokat, amiket 
addig is élvezett. Akasszon fel egy nagy ki-
jelzőjű órát és naptárat a falra, hogy tisztában 
legyen azzal, milyen nap van, mennyi az idő, 
és mikor mit kell csinálnia. Sokan hasznos-
nak találják, ha van egy letörölhető tábla a la-
kásukban, ahová felírhatnak maguknak 
mindenféle emlékeztetőt. 

10. Menjen ki a szabadba – ragadjon meg 
minden lehetőséget, hogy szabad levegőn le-
gyen. Ellenőrizze, hogy kintről könnyen fel-
ismeri-e bejárati ajtaját. Ha van kertje, 
mindenképp legyen ott egy pad, vagy bármi-
lyen ülőalkalmatosság, amelyen megpihen-
het, amikor szüksége van rá. 

Most mit tegyünk? 
1. Legyen tudatában, hogy számos érzelmi 

változáson megy keresztül. Lehet mérges, za-
vart, frusztrált, érezhet félelmet vagy szomo-
rúságot. Az érzelmek és érzelmi változások a 
betegség természetes velejárói. 

2. Beszéljen az önt körülvevő emberekkel. 
Csak így válhatnak nehézségei érthetővé kör-
nyezete számára. 

3. Szerezzen információkat az Alzheimer-
kórról. Tudjon meg minél többet a betegség-
ről, annak lefolyásáról. Ismerkedjen meg 
mindazokkal a javaslatokkal és módszerek-
kel, amelyek segíthetik mindennapi életét. 

4. Ismerje meg a kezelési lehetőségeket. 
Bár az Alzheimer-kór nem gyógyítható, a 
gyógyszerek segíthetnek egyes tünetek eny-
hítésében. 

5. Nézze a dolgok jó oldalát. Fontos, hogy 
amennyire lehet, tisztában legyen azzal, hogy 
a betegsége hatással lesz a képességeire. Arra 
összpontosítson, amit meg tud tenni, és ne 
arra, amit nem. Találja meg azokat a lehető-
ségeket, amelyek segítenek megbirkózni a 
változásokkal. 

6. Forduljon segítőszolgálathoz. Keresse a 
kapcsolatot a lakókörnyezetében fellelhető 
hivatalos segítő szervezetekkel. 

7. Kérjen segítséget. Forduljon azokhoz az 
emberekhez, akikkel bensőséges kapcsolatot 
ápol, ossza meg velük érzéseit. 

Nagyon sok tévhit veszi körül a demenciát, 
közülük néhányat említünk. A tévhitekkel 
való szembenézés elősegítheti a betegség 
valós lefolyásának megismerését. 

Tévhit: Amennyiben valamelyik családta-
gom demenciában szenved, én is demens leszek. 

Valóság: Bár a genetikai tényezők szerepet 
játszanak a demencia számos formájának ki-
alakulásában, az esetek többségében nem bi-
zonyított az összefüggés. 

Tévhit: A demencia kizárólag idősebb em-
bereket érint. 

Valóság: Annak ellenére, hogy a demen-
ciában szenvedő betegek többsége 65 év fe-
letti, kisebb számban ugyan, de a 40-es, 50-es 
életévekben is elindulhat a folyamat. Az em-
berek többségénél az életkor előrehaladtával 
egyáltalán nem alakul ki demencia, azaz a de-
mencia nem az öregedés nyilvánvaló kísérő-
jelensége. 

Tévhit: A demencia gyógyítható. 
Valóság: A demencia néhány fajtája visz-

szafordítható, azonban a legtöbb típusa – 
akárcsak az Alzheimer-kór – jelenleg nem 
gyógyítható. 

Tévhit: Az emlékezetkiesés egyenlő a de-
menciával. 

Valóság: Az emberek természetszerűen fe-
lejtenek el időnként dolgokat. Amikor az em-
lékezetkiesés a mindennapjaink részévé 
válik, az okok kiderítése érdekében orvoshoz 
kell fordulni. A demencia számos formájában 
nem feltétlenül az emlékezetkiesés jelenik 
meg első tünetként, ezért ha váratlanul követ-

keznek be kedélyállapot- és viselke-
désbeli változások, illetve a 
képességek hirtelen beszűkülésekor 
mindenképpen orvosi vizsgálat szük-
séges. 

Tévhit: A demencia megelőzhető. 
Valóság: Az Alzheimer-kór nem 

előzhető meg. A demenciák mintegy 
felének hátterében szív- és érrend-
szeri betegségek és a szélütés áll. 
Ezen demenciatípusok kialakulásá-
nak kockázata egészséges életmóddal 
csökkenthető; kiemelt szerepet játszik 
a megfelelő fizikai aktivitás, a helyes 
táplálkozás, az aktív társas élet, il-
letve a vérnyomásértékek folyamatos 
ellenőrzése. A demencia tüneteinek 
hátterében gyógyszerkölcsönhatások, 
vitaminhiányok, illetve súlyos dep-
resszió is állhat.  

Tévhit: Vitaminok, táplálékkiegé-
szítők és emlékezetjavítók segítik a 
demencia megelőzését. 

Valóság: Ezek a készítmények  
a kutatások során hatástalannak bi- 
zonyultak a demencia megelőzésé-
ben. 

Tévhit: A szembesülés a demencia 
diagnózisával azt jelenti, hogy véget 
ért az addigi életünk. 

Valóság: Számos demenciában 
szenvedő ember hosszú éveken át tud 

a számára megszokotthoz hasonló, aktív 
életet élni. Még arra is találunk példákat a vi-
lágban, hogy a betegek alkotó energiáikat a 
demenciával mint betegséggel kapcsolatos 
társadalmi elfogadottság növelésének a szol-
gálatába állítják. 

Tévhit: Minden demenciában szenvedő 
beteg előbb-utóbb erőszakossá és agresszívvé 
válik. 

Valóság: A demencia minden egyes em-
berre különböző módon hat, és egyáltalán 
nem igaz, hogy minden beteg agresszívvé 
válik. Az emlékezetkiesés, illetve a külvilág-
gal való kapcsolattartáshoz elengedhetetlen 
képességek beszűkülése frusztrálhatja a be-
tegeket. Ez megnyilvánulhat a viselkedésfor-
mákban is. A nyugodt és megfelelő környezet 
megteremtésére irányuló lépések számos kel-
lemetlen helyzettől menthetik meg a beteget 
és a hozzá közel állókat. 

Tévhit: A demens betegek nem értik, hogy 
mi zajlik körülöttük. 

Valóság: Ez eltérő lehet betegenként is és 
a betegség különböző stádiumaiban is. A de-
mencia előrehaladtával beszűkülhetnek a be-
tegek verbális kommunikációs képességei. 
Ennek ellenére fontos érintkezésbe lépni 
velük, akár az érzékszerveiken keresztül is, 
legyen szó érintésről vagy közös zenehallga-
tásról. 

Hasznos kiadvány a demenciával élők és hozzátartozóik számára 
Megbomlik az ész, megmarad a lélek (2.) 
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Kényszersorsot élünk, vagy szabadon 
formálhatjuk a sorsunkat? Hogyan 
lehet kiemelni azokat az értékeket, 
amelyeket őseinktől örököltünk, és 
egyúttal szembenézni azokkal a ter-
hekkel, amelyeket láthatatlanul vagy 
tudat alatt hordozunk az életünkben? 
– ezt a témát boncolgatta a Duna-Ház 
Torockó oldalán közzétett legutóbbi 
online Lélekműhelyben dr. Ferenczi 
Enikő mentálhigiénés szakember. 

Dr. Ferenczi Enikő már az előadás elején 
elárulta, régóta foglalkoztatja ez a téma, 
ugyanis már évekkel ezelőtt, amikor lelki 
gondozóként beszélgetett emberekkel, kór-
házi munkája során gyakran érezte úgy, hogy 
olyan súlyos terheket cipelnek az emberek, 
mintha nem csupán a sajátjaikat hordoznák. 
Azóta is foglalkoztatja a kérdés, hogy vajon 
tényleg meghatároznak bennünket az őseink, 
a tőlük öröklött dolgok? 

Mint mondta, évekkel ezelőtt, amikor be-
levágott a családterapeuta-képzésbe, derült 
ki, hogy ennek van egy elmélete, a családfa-
elemzés, ami lenyűgözte, így a tanárnőjének 
a javaslatára, miszerint haza kell menni, és 
meséltetni a szülőket, nagyszülőket, előkerült 
egy rakás fénykép, történet, mert a családfa-
állításnál fontos, hogy legalább három vagy 
négy generáció kerüljön fel az ábrára.  

A gyerek tulajdonképpen  
tünethordozó 

A mentálhigiénés szakember terapeutaként 
gyakran tapasztalta, hogy gyerekeket vittek 
el hozzá valamilyen tünettel, ilyenkor általá-
ban kiderül, hogy a gyerek tulajdonképpen 
tünethordozó, a családi problémákat tükrözi. 
Többször fordult elő, hogy például elkísérték 
hozzá a szülők a szorongó kisfiút, hiszen a 
családterápiában fontos, hogy a teljes csalá-
dot nézze a szakember, akinek a figyelme 
ilyenkor arra is kiterjed, hogy milyen a szülők 
párkapcsolata. Kiderült, hogy az apának 
problémája van az édesapjával, egyáltalán 
nem kommunikálnak. Így egyértelművé 
válik, hogy a gyerek szorongásának az oka a 
családi rendszerre nehezedő nyomásban ke-
resendő. 

Dr. Ferenczi Enikő úgy gondolja, nem va-
gyunk predesztináltak, mindenikünk fehér 
lappal indul, és arra rajzolja a saját életét, a 
nehézségek pedig, amelyekkel találkoztunk 
és találkozni fogunk a családi örökség miatt, 
kihívások egy minőségi életnek az alakításá-
ban. A családterápia kapcsán gyakran hallani 
a rendszerszemléletről, hiszen a családban 
vannak kapcsolatok és nehézségek. A szülő–
gyerek kapcsolat sem felhőtlen, sok esetben 
felnőttként is rendeznünk kell viszonyunkat 

a szüleinkkel, nagyszüleinkkel. Ugyanakkor 
életünk során folyamatosan fejlődési krízi-
sekkel kell szembenéznünk, például a nők-
nek, amikor pici gyerekük van: nem lehet 
egyedül hagyni, állandóan ügyelni kell rá, 
majd amikor tinédzser lesz, más típusú ne-
hézségek adódnak, folyamatosan próbára 
teszi az édesanyát. Ilyen krízisek még az uno-
kákkal, netán az idős szülőkkel is felmerül-
nek, illetve az is fejlődési krízist okoz, ha 
például a gyerekek kirepülnek otthonról, és 
rádöbben a férfi meg a nő, hogy ketten ma-
radtak. Ugyanakkor vannak olyan krízisek, 
amelyeket olyan tényezők okoznak, ame-
lyekre nem készültünk fel, például a beteg-
ség, baleset, ami teljesen átrendezi a családi 
struktúrát, ezeket szoktuk járulékos krízisek-
nek nevezni – szögezte le a szakember. 

Fölösleges terheket hordozunk 
Az előadó szerint mindenképpen érdemes 

szembenézni a családi örökségünkkel, mert 
gyakori, hogy olyan terheket hordozunk, 
amelyek megterhelnek bennünket, viszont 
nem a mieink. Azért ajánlatos szembenézni 
velük, hogy el tudjuk engedni őket. Ha vala-
mit nem fedezünk fel, nem tudjuk kimondani, 
nem tudjuk, mi a probléma, nem tudjuk azt 
megoldani. Ezeket az örökségeket, amelyeket 
nemzedékeken át viszünk tovább, transzge-
nerációs örökségeknek nevezzük, és bizo-
nyos betegségek esetében (például visszatérő 
alkoholizmus) érdemes megnézni, hogy for-
dult-e már elő korábban a felmenőknél. Szá-
mos elmélet szól arról, hogy hordozzuk az 
őseinktől kapott örökséget, és ez be-
folyásolja az életünket, a párválasz-
tásunkat, valamint a betegségeket 
is, amelyekkel szembesülünk. A 
nagy kérdés: miért van az, hogy 
egyes családokban az alkoholizmus 
jelen van több nemzedék tagjainál, 
másoknál pedig pozitív dolgok 
adódnak tovább, például a felmenők 
között többen remekelnek egy adott 
szakterületen, vagy ugyanazt a mes-
terséget űzik. 

Itatóspapírként szívja magába 
a gyerek a szülői mintát 

Dr. Ferenczi Enikő szerint gyak-
ran ismerik el felnőtt emberek, hogy 
bizonyos dolgokat, amelyek gye-
rekként zavarták őket a szüleik vi-
selkedésében, szülőként maguk is 
elkövetnek, sok esetben ugyanazo-
kat a szófordulatokat használják a 
gyerekeikkel, amelyek őket annak 
idején az őrületbe kergették. 

– Nem győzöm hangsúlyozni, 
hogy le kell rendeznünk ezeket a 
konfliktusokat a szüleinkkel, hiszen 
csak akkor tudunk mások lenni, ha 

megfelelően eltávolodunk tőlük, de ugyanak-
kor minél jobb kapcsolatot tartunk fenn 
velük. El kell engedni a rossz dolgokat, és a 
szüleinkkel való kapcsolatban is fel kell is-
mernünk azokat a dolgokat, amelyeket tőlük 
örököltünk, és amelyekért hálásak lehetünk. 
Tudnunk kell, hogy elvághatjuk a negatív 
szálakat, hogy csak az értékeket örökítsük  
át – mutatott rá. 

Hozzátette, bizonyára sokszor elgondolko-
dunk azon, hogyan ivódnak belénk a felme-
nőinktől származó minták – ezeket úgy kell 
elképzelni, mint az itatóspapírt. A gyerek ma-
gába szív mindent, amit a szüleitől kap. A jó 
dolgok mellett a szülő aggodalmát, félelmét, 
rettegését is. Ha felnőttként önmagunkba né-
zünk, gyakran kiderül, hogy azért aggódunk, 
mert gyerekként ez a minta jött át a szülőtől. 
A szülők életfilozófiája belénk ivódik, ha azt 
tanították meg, hogy az élet fantasztikus, tele 
van jó dolgokkal, mi írjuk a sorsunkat, akkor 
ezt tesszük magunkévá. Ám ha folyamatosan 
azt hallottuk, hogy minden rossz, és az em-
beri élet szenvedés, akkor ennek a szellemé-
ben élünk, és a legnagyobb baj, hogy 
továbbadjuk a gyerekeinknek. 

A szakember azt tanácsolja, ha nem is a 
teljes családfát, de legalább azonos nemi 
ágon érdemes megismerni a felmenőink, 
anyánk, nagyanyánk, dédnagyanyánk törté-
netét. Egy nő életében nagyon fontos, hogy 
mit ad át az anyja. Előfordul, hogy nők men-
nek el terápiára, mivel féltékenységgel küsz-
ködnek, és kiderül, nem tudnak bízni a 
társukban, mert folyamatosan azt hallották az 

anyjuktól, hogy soha nem szabad megbízni a 
férfiakban. 

A családi titkok időzített bombaként 
vannak jelen az életünkben 

Dr. Ferenczi Enikő rámutatott, a családfa 
kapcsán számos kifejezés merül fel, egyik a 
temetetlen holtak, azaz elhunyt hozzátartozó-
ink, akiket nem gyászoltunk meg. Bizonyára 
sok családban van olyan hozzátartozó, akiről 
nem beszélünk, mert kényelmetlen, például 
öngyilkos lett, vagy bűnözés köthető a nevé-
hez. Eltitkoljuk, és az ember hajlamos azt 
hinni, hogy amit eltitkol, az nincs. Tudatosí-
tanunk kell, hogy szinte minden családban 
vannak olyan dolgok, amelyek szégyenre ad-
hatnak okot, és ezek, ha előjönnek, kísérte-
nek, érzések formájában jelenhetnek meg. 

Ugyanez a helyzet a családi titkokkal, 
amelyek, ha homályban maradnak, időzített 
bombaként viselkednek, amely egyszer csak 
robban. 

A veszteségekkel is szembe kell nézni, 
ugyanis a szakember szerint nincs olyan te-
rápia, olyan családfaelemzés, amikor nem fe-
dezünk fel olyan veszteségeket, amelyeket 
nem tudtunk megélni. Minden család más-
ként kezeli a veszteségeket, van amely eltit-
kolja, elássa, más meggyászolja. Gyakori, 
hogy amikor párterápiára jön egy férfi és egy 
nő, meg vannak győződve, hogy párkapcso-
lati problémájuk van, de kiderül, hogy vala-
melyiküknek egy lerendezetlen veszteség 
árnyékolja be az életét. 

Menyhárt Borbála
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Formálható örökség 
A felmenőinktől kapott „csomag”, vagy magunk alakítjuk a sorsunkat? 

Spárgás-zöldhagymás-paprikás  
rántotta 

Öt szál zöld spárgát, két szál zöldhagymát, 
jókora szelet piros kápiapaprikát, egy cikk 
fokhagymát kisebb darabokra vágunk. Egy 
szelet vajat felolvasztunk, egy evőkanál olí-
vaolajat adunk hozzá, majd a zöldségeket 2-
3 percig folytonosan kevergetve félig puhára 
pároljuk. Négy tojást sóval, három evőkanál 
tejszínnel vagy tejföllel alaposan felverünk, 
és a zöldségre öntjük. Lefedjük, párpercnyi 
sütés után átfordítjuk, és egy percig azon az 
oldalán is sütjük. Tálaláskor reszelt parme-
zánt szórhatunk rá. Friss kenyérrel és paradi-
csommal a legfinomabb. 

Tojáskrémmel töltött gombafejek 
Négy nagyobb gombát (csiperke) megmo-

sunk. A héját nem távolítjuk el. Sózzuk, bor-
sozzuk. Kevés olajon, serpenyőben mindkét 
oldalán, lefedve öt percig előpároljuk. Négy 
tojást keményre főzünk, lereszeljük, egy kis 
rúd krémsajtot, egy szelet párolt csirkemellet 
apróra vágva, kevés zöldpetrezselymet, egy 
fél puha, érett avokádót, kevés darált borsot 
és pici curryt jól kikavarunk. A gombafejeket 
megtöltjük vele. Egy kisebb edényt olajjal 
vagy vajjal kikenünk, belehelyezzük a meg-
töltött gombákat, lefóliázzuk, és 160 fokon 
15 percig sütjük, majd a fóliát eltávolítjuk, és 
sajtszelettel lefedjük. Tetszés szerint vagdalt 
paprikát, zöldpetrezselymet, metélőhagymát, 
rozmaringot szórhatunk rá. 

Répatorta 
Szükséges hozzá: 4 darab tojás, 20 dkg va-

níliás porcukor, 8 dkg lágy vaj, 2 dl olaj, 40 
dkg reszelt murok, 1 evőkanál méz, 1 evőka-
nál tejföl, 6 dkg durvára vagdalt dió, 4 evő-
kanál darált mandula, 28 dkg liszt, 1 csapott 

kávéskanálnyi fahéj, másfél tasak sütőpor. A 
leírtakat szerre adagolva kidolgozzuk a masz-
szát. Lehet mixerrel, kézi habverővel is. Ki-
sebb formákba, de nagyobb őzgerinc formába 
is tehetjük. A tetejét mandulaforgáccsal, tört 
mandulával, vagdalt dióval és pár szem áfo-
nyával is meg lehet szórni. A tetejére is ken-
hetjük, vagy kettévágva mascarponekrémmel 
meg lehet tölteni. (Sütés előtt a tepsiket va-
jazzuk, lisztezzük ki.) 

Finom linzer 
40 dkg finomlisztet 25 dkg (82%) vajjal, 

12 dkg porcukorral, 2 tojássárgájával, 1 cit-
rom reszelt héjával gyorsan összedolgozunk, 
és 1-2 órára a hűtőbe tesszük. Ezután a tésztát 
fél cm vastagságúra nyújtjuk, és kerek, recés 
formával kivágjuk. Tepsiben megsütjük a fele 
mennyiséget. A többinek a közepét kisebb 
formával kiszúrjuk, és tojással megkenjük. 
Megszórhatjuk dióval, mákkal, mandulával, 
mogyoróval, reszelt csokival. Ezeket is meg-
sütjük (180 C-fokon kb. 4-5 perc). A nagyobb 
korongokat megkenjük az alábbi krémmel: 1 
üveg sárgabaracklekvárt 20 dkg darált dióval, 
3 evőkanál csokikrémmel (Finetti) vagy mo-
gyoróvajjal kikavarunk, rákenjuk a linzerka-
rikákra, majd ráhelyezzük a kiszúrt karikákat, 
amelyeket előzőleg vaníliás porcukorral jól 
megszórtunk. A kis üres réseket aszalt vörös 
áfonyával töltjük meg, majd dobozokba tesz-
szük, így sokáig eláll, finom, omlós. 

Jó étvágyat kívánok!

Enikő receptjei 
Rózsa Enikő

Forrás: Facebook: Duna-ház Torockó



Nem véletlen, hogy már akkor a „Magyar 
Hárfás” kitüntetéssel jelzett kispap épp a 
Pálos-rendben kötött ki, ugyanis ez az egyházi 
csoport vállalta fel az egyházi zene moderni-
zációját. Verseghy megtalálta a helyét és a fel-
adatát a zeneújító csoportban: sok éneknek ő 
költötte a magyar szövegét. Egyházi haszná-
latra alkalmas világi dallamoknak írt megfe-
lelő vallásos szöveget, ezzel az egyházi 
muzsika újítása mellett megteremtette a köz-
nép és a műzene közötti kapcsolatot. Feltéte-
lezések szerint a hárfa mellett orgonán is jól 
játszott, de mindig elhatárolódott a zeneszer-
zéstől. Annak ellenére, hogy több életrajzíró 
zeneszerzőként is emlegeti, Verseghy sosem 
szerzett zenét, csak a szövegeket illesztette a 
zenéhez. 

 A magyar műzene kialakulását azzal segí-
tette elő, hogy sok divatos bécsi dalnak és ári-
ának készítette el a magyar fordítását, ezzel a 
magyar közönséghez is közelebb hozta a bécsi 
zenei stílust, ugyanakkor ezzel ösztönözte a 
magyar zeneszerzők magyarul való komponá-
lását. Talán épp ennek köszönhető az első ma-
gyar opera is… A különböző kéziratok alapján 
száznál több versét írta valamilyen dallamra. 
Ezek közül 36 művet kottával együtt jelente-
tett meg, feltüntetve a zeneszerző nevét is. 
Kedvelt zeneszerzője volt Joseph Anton Stef-
fan, mert legtöbbet az ő zongorakíséretes dalai 
közül fordított le, ezután következett Joseph 
Haydn. 

 1791-ben Bécsben jelent meg a Hat Ma-
gyar Énekek című zongorakíséretes dalal-
buma. Ugyanebben az évben jelent meg a 
Rövid értekezések a muzsikáról hat énekekkel 
című zenei értekezlete, melyben főleg a rit-
mika és a hangsúlyok problémájával foglalko-
zott. 

 1794-ben Hajnóczy József jogász, a Marti-
novics-féle összeesküvés egyik vezetője be-
szervezte Verseghyt is a magyar jakobinus 
mozgalomba. A költő ekkor készítette el a La 

Marseillaise első magyar fordítását. A forra-
dalmi dal mindössze két évvel korábban kelet-
kezett (1792-ben), és rövid időn belül 
(1795-ben) Franciaország himnusza lett. 
Ennek az éneknek a lefordítása az akkori tár-
sadalmi helyzetben felért egy lázítással. Ami-
kor Martinovicsot elfogták, hogy esetleg azzal 
mentse bőrét, a mozgalom minden szervezőjét 
felfedte a császári rendőrség előtt. 1794-ben 
előbb Hajnóczyt, majd pár hónap múlva Ver-
seghyt is elfogták. A többiekkel együtt őt is ha-
lálra ítélték. Ítéletét később a császár 
meghatározatlan idejű börtönbüntetésre vál-
toztatta. A börtönben tovább folytatta irodalmi 
és zenei munkáit. 

 Verseghy végül 1803-ban szabadult a bör-
tönből. Hazatért Budára. Tanításból, szerkesz-
tésből és korrektúrákból tartotta fenn magát. 

 1804-ben kiadta Rikóti Mátyás című elbe-
szélő költeményét, melyhez öt dalt mellékelt 
Mozart Bájsíp (Varázsfuvola) című operájából 
magyar szöveggel és egyszólamú kottával. 
1806-ban Magyar Aglája címmel kiadott ver-
seskötetéhez húsz dallamot mellékelt, 1807-
ben pedig a Magyar Hárfás című füzetével 
újabb tíz zongorakíséretes dallal lepte meg a 
közönséget. Bár Verseghy sokáig idegenkedett 
a verbunkos muzsikától, ekkorra már belátta, 
hogy hazánkban épp a verbunkos zene terem-
tette meg azt a zenei és lelki érzékenységet, 
amelyet ő műfordításai által igyekezett meg-
valósítani. A Magyar Hárfás füzet már ver- 
bunkos dallamokat tartalmaz, melyekhez  
Verseghy írt szövegeket. És hogy teljesen ma-
gyar legyen a kiadvány, még az olasz tempó-
jelzéseket is magyarosítva használta! A 
verbunkos dallamok szerzői ismeretlenek, de 
az biztos, hogy nem a költő szerzeményei. To-
vábbá az énekszövegek is sajátosak, egyediek, 
mert nem műfordítások, hanem önállóan kom-
ponált, eredeti versek. 

 Verseghy Ferenc nem csupán költő és mű-
fordító, valamint zeneelméleti szakember volt, 
ő számít az első ismert magyar hárfaművész-
nek is. A magyar nyelv elemzéséről írt kiemel-

kedő nyelvtani munkájában 
(1816), röviden az Analyticae-
ban választ ad arra a kérdésre 
is, hogy miért látja szerencsés-
nek a hárfa és más ahhoz ha-
sonló húros hangszerek 
használatát az érzelmes dalok 
előadásakor. „Szerintem a ro-
mánc természete azt kívánja, 
hogy a dallamát sohase kísérje 
egyszerre több hangszer; 
mindazonáltal mind a dal 
szépségének, mind hatásának 
növelésére jól használható 
egyetlen lágyabb hangú hang-
szer, mint amilyen a mandoli-
non kívül a lant, németül 
Laute, gitár vagy cythera, kö-
zönségesen hárfa, amely össz-
hangzatnak tetsző harmonikus 
hangokat ad.” Az egyházi zene 
megújításának szükségességét 
is összefoglalta, meglátása 
szerint a gyülekezeti éneklés 
állapota tarthatatlan volt, mert a közhasználat-
ban lévő énekanyag „koránt sem a’ Római 
Anyaszentegyháznak felséges talpénekeibűl 
eredett, vagy velek eggyenlő erejű és méltó-
ságú melódiák, hanem a’ szomszéd nemzetek-
nek többnyire világi énekeibűl kölcsönzött 
dalok, vagy a’ kántoroktúl tudatlanúl és ren-
detlenűl öszveférceltt hangzavarok ezek, 
mellyek csak az üdőmértéknek fogyatkozása 
miatt is minden érzékenyítő szépség nélkűl 
szűkölködnek, ama’ szertelen rikótás miatt 
pedig, mellyel a’ kántoroktúl előadatni szok-
tak, a’ melódiának nevét meg sem érdemlik”. 

 Élete vége felé még néhány egyházi ének-
szöveget írt, de az egyházi cenzorokkal több-
ször vitatkoznia kellett, mert azok dogmatikai 
szempontok szerint bírálták a szövegeket, és 
nem érdekelte őket a szöveg–dallam kapcso-
lat, így például a Stabat Mater fordításában a 
keresztre pillantás prozódiailag helyesebb lett 
volna, mint a nézés, de a cenzort nem érde-
kelte a muzsika, és a néz szót fogadta el a pil-
lant helyett. Több hasonló vita után ekképp 
sóhajtott fel Verseghy Horváth Jánosnak írt le-

velében: „Haj be nehéz, még illyen emberek’ 
kezében vagyunk, a’ régi vadság helyett az 
igazi emberséget, creditumba hozni! Én érzem 
magamban, hogy az Úr Isten olly tehetségek-
kel megáldott, mellyeknek segedelmével az 
emberi szívet az Isteni szolgálatnál megilletni, 
megérzékenyíteni, és ennél fogva a’ keresz-
tény kötelességeknek tellyesítésére birni tud-
nám. De mit tehetnék csak ezen istenes 
énekecskémmel is, ha minket a’ Mennyei 
Gondviselés a’ Veszprémi Megyebéli Censú-
rának oltalma alá nem szerkeztet volna?” 

 Verseghy Ferenc énekíróként nem egyszerű 
műfordító. Zenei tapasztalatokból kiindulva az 
„újmértékes versírás” magyar nyelvi szabá-
lyait is kidolgozta, ezzel utat mutatott a követ-
kező költőnemzedékeknek. Továbbá 
műfordítóként megteremtette az igényt a ma-
gyar nyelven elhangzó műzenék iránt, s ezzel 
elősegítette a magyar nyelvű zeneszerzés meg-
jelenését is. 

 1822-ben halt meg. Bár nevét kevesen is-
merik, zenei és nyelvi úttörőként örök tiszte-
letet érdemel. 

A „magyar hárfás” költő (2.) 

„Nincs Bacchusnál a nagy égben emberségesb istenség. 
Nála nélkül nincs ínségben szívtágító könnyebbség. 
Zeusz apjoknak nagy vendégi ásítoznak, alszanak, 
Még Bacchusnak nedvességi jó kedvet nem gyújtanak. 
Ő a földi vígságoknak lelkesítő gyámola, 
Ő a társos asztaloknak gondszéllesztő angyala.” (Verbunkos 

dallamra írt Borozó Ének az 1807-es Magyar Hárfásban)

Szilágyi Mihály
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Április 28-i rejtvényünk megfejtése: Csak az átlagemberek félnek a házasság elszakíthatatlan szálaitól.

„A kutyaharapás …” –  
egy szerző nélküli  

gondolatot idézünk  
a rejtvény fősoraiban.
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Els ként a Liverpool jutott be a dön-
t be a labdarúgó Bajnokok Ligájában, 
miután az el dönt  keddi visszavágóján 
3-2-re nyert a Villarreal otthonában, így 
összesítésben kett s gy zelemmel, 5-2-
es összesítéssel megnyerte a párharcot. 

A spanyolok az els  félid ben meg-
lepték az indiszponált angol vendégcsa-
patot, amelynek hazai pályán szerzett 
kétgólos el nye a szünetre elt nt. A for-
dulást követ en koncentráltabbá vált a 
Liverpool, majd öt perc alatt egyenlített, 
végül a gy zelmet ér  találatot is meg-
szerezte. 

A Liverpool tizedik alkalommal ju-
tott a legrangosabb európai kupasorozat 
dönt jébe, amelyet hatszor nyert meg, 
legutóbb 2019-ben. A csapat edz je, 
Jürgen Klopp a negyedik BL-dönt jére 
készülhet – ezzel beállította Marcello 
Lippi, Sir Alex Ferguson és Carlo An-
celotti rekordját. 

A sorozat fináléját május 28-án Pá-
rizsban rendezik.
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Els ként a Liverpool jutott  
a Bajnokok Ligája dönt jébe

A Villarreal ledolgozta kétgólos hátrányát, és több mint egy óráig éltette a továbbjutási 
reményét. Fotó: a Bajnokok Ligája közösségi oldala

A székesfehérvári Dárdai Pál (k) és a kispesti Marko Petkovic (j). Fotó: MTI/Vasvári Tamás 

Ma este az Európa-ligában  
és az Európa- 

konferencialigában 
Európa-liga, el dönt , vissza-

vágó: Eintracht Frankfurt 
(német) – West Ham United 
(angol) (az els  mérk zésen: 2-
1), TV: Pro Arena, Glasgow 
Rangers (skót) – RB Lipcse 
(német) (0-1). 

Európa-konferencialiga, el -
dönt , visszavágó: AS Roma 
(olasz) – Leicester City (angol) 
(1-1), TV: RTL +, Olympique 
Marseille (francia) – Feyenoord 
(holland) (2-3). 

Történelmi szezon 
A Liverpool több szempontból is történelmi szezont fut, 

ugyanis az els  csapat lett Angliában, amely egy szezonon belül 
a Bajnokok Ligájában, az Angol Kupában és az angol Ligaku-
pában is dönt t játszhat. Utóbbi sorozatot már megnyerte a 
gárda, az FA Kupában május 14-én újra a Chelsea-vel küzd majd 
meg, a Premier Ligában pedig egyetlen pont a hátránya a Man-
chester Cityvel szemben. 

A Vörösök ebben az idényben minden sorozatot figyelembe 
véve 139 gólnál járnak, amivel megdöntötték az 1985–1986-os 
csapat klubcsúcsát. 

Mestermérleg 
* Jürgen Klopp (Liverpool): „Nehezen, de megérdemelten ju-

tottunk be a dönt be. Nyilvánvalóan megnehezítettük magunk-
nak a mérk zést, de tudtuk, hogy ilyesmi el fordulhat. Tisztelet 
a Villarrealnak, fantasztikusan futballoztak, elképeszt  volt a 
hangulat, nagyon nehéz volt számunkra, de megérdemelten nyer-
tünk, és így igazán különleges érzés a dönt be jutni.“ 

* Unai Emery (Villarreal): „Megmutattuk, hogy a Villarreal 
igenis remek csapat, amely bárki ellen felveszi a harcot, és esélye 
lehet a sikerre.” 

Jegyz könyv 
Labdarúgó Bajnokok Ligája, el dönt , visszavágó: Villarreal (spanyol) – Liverpool (angol) 2-3 (2-0). 

Továbbjutott: a Liverpool, 5-2-es összesítéssel, kett s gy zelemmel. 
Villarreal, Estadio de la Cerámica, 21.872 néz . Vezette: Makkelie (holland). 
Gólszerz k: Dia (3.), Coquelin (41.), illetve Fabinho (62.), Luis Díaz (67.), Mané (74.). 
Villarreal: Rulli – Foyth, Albiol (78. Aurier), Pau Torres, Estupinán (78. Trigueros) – Lo Celso, Parejo, 

Capoue, Coquelin (68. Pedraza) – Gerard Moreno (68. Chukwueze), Dia (78. Alcácer). 
Liverpool: Alisson – Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson (79. Cimikasz) – N. Keita (79. 

Henderson), Fabinho (83. Milner), Thiago Alcantara (79. C. Jones) – Szalah, Mané, Diogo Jota (46. Luis 
Díaz). 

Egy mérk zés a dönt  tornáig 
A mez ny egyik jobb képesség  együttese, a Ko-

lozsvári CSU ellen játszott a Marosvásárhelyi CSM 
kosárlabdacsapata az 1. liga alapszakaszának utolsó 
el tti fordulójában. Ez nem akadályozta meg azon-
ban, hogy könnyedén nyerje az összecsapást, noha 
tartalékosan lépett pályára. 

Több mint két hét szünet után folytatta szereplését 
a városi sportklub a bajnokságban, és további két 
hetet kell várnia, amíg az utolsó fordulót is megren-
dezik. Ezek a mérk zések azonban inkább már csak 
hivatalos köntösbe bújtatott edzéseknek számítanak 
a hónap végi, a feljutásról dönt  torna el tt. Az ed-
z mérk zés fílingjét er sítette, hogy George Trif ve-
zet edz  alaposan megforgatta a keretet, senki nem 
játszott 25 percnél többet, de a kezd emberek több-
sége is csak 20 perc körül, ugyanakkor a legkeveseb-
bet szerepl  Bot is szinte 8 percig volt a pályán. 
Ugyanakkor a sportági szövetség számára sem jelent 
ez a meccs többet, hiszen a teljes játékvezet i gárda 
és az ellen r is a házigazda csapat városából érke-
zett. 

Hogy közeleg az igazság órája, mindenképpen 
észlelhet  a csapaton, hiszen – noha nem volt kérdé-
ses a siker – ez nem tette kevésbé koncentrálttá a já-
tékosokat. A fiatalok esetében ez természetesen 
érthet , hiszen nekik bizonyítaniuk kell, de a tapasz-
taltak sem vették félvállról az ellenfelet, amit mi sem 
bizonyít jobban, mint a 60%-os hatékonyság me-
z nyb l és 70% közelr l. Emellett megbocsátható a 
csupán átlagos, 36%-os mutató a félkörön túlról. Ja, 
és a 10 eladott labda egy egész mérk zésen a mez ny 
– mint említettük – egyik átlagon fölüli csapata ellen 
ugyancsak a kiváló összpontosításról árulkodik. 

Az alapszakasz utolsó fordulóját május 22-én vet-
ték tervbe, amikor a marosvásárhelyi együttes az Ag-
ronomia vendége lesz, Bukarestben. Egy héttel 
kés bb pedig a dönt  torna következik, az alapsza-
kasz legjobb négy csapatának részvételével, aminek 
a végén az els  két helyezett feljut a szeptember 
végén vagy október elején kezd d  18 csapatos 
Nemzeti Ligába. 

 

Európai focikörkép 
* Angol Premier Liga, 35. for-

duló: Aston Villa – Norwich 2-0, 
Everton – Chelsea 1-0, Southamp-
ton – Crystal Palace 1-2, Watford – 
Burnley 1-2, Leeds United – Man-
chester City 0-4, Manchester United 
– Brentford 3-0, Newcastle United 
– Liverpool 0-1, Tottenham – Lei-
cester 3-1, West Ham United – Ar-
senal 1-2, Wolverhampton – 
Brighton & Hove Albion 0-3; 37. 
forduló: Manchester United – Chel-
sea 1-1. Az élcsoport: 1. Manches-
ter City 83 pont, 2. Liverpool 82, 3. 
Chelsea 66. 

* Spanyol La Liga, 34. forduló: 
Athletic Bilbao – Atlético Madrid 
2-0, Alavés – Villarreal 2-1, FC 
Barcelona – Mallorca 2-1, Elche – 
Osasuna 1-1, Getafe – Betis 0-0, 
Granada – Celta Vigo 1-1, Sevilla – 
Cádiz 1-1, Valencia – Levante 1-1, 
Rayo Vallecano – Real Sociedad 1-
1, Real Madrid – Espanyol 4-0. Az 
élcsoport: 1. Real Madrid 81 pont, 
2. FC Barcelona 66, 3. Sevilla  
64. 

* Olasz Serie A, 35. forduló: AC 
Milan – Fiorentina 1-0, AS Roma – 
Bologna 0-0, Atalanta – Salernitana 
1-1, Cagliari – Hellas Verona 1-2, 

Empoli – Torino 1-3, Juventus – Ve-
nezia 2-1, Sampdoria – Genoa 1-0, 
Spezia – Lazio 3-4, Napoli – Sassu-
olo 6-1, Udinese – Inter 1-2. Az él-
csoport: 1. AC Milan 77 pont, 2. 
Inter 75, 3. Napoli 70. 

* Német Bundesliga, 32. forduló: 
Mainz – Bayern München 3-1, 
Mönchengladbach – RB Lipcse 3-
1, VfB Stuttgart – Wolfsburg 1-1, 
Bayer Leverkusen – Eintracht 
Frankfurt 2-0, Hoffenheim – Frei-
burg 3-4, Arminia Bielefeld – 
Hertha BSC 1-1, Augsburg – 1. FC 
Köln 1-4, Borussia Dortmund – Bo-
chum 3-4, Union Berlin – Greuther 
Fürth 1-1. Az élcsoport: 1. Bayern 
München 75 pont, 2. Borussia Dort-
mund 63, 3. Bayer Leverkusen 58. 

* Francia Ligue 1, 35. forduló: 
AS Monaco – Angers 2-0, Troyes – 
Lille 3-0, Lorient – Reims 1-2, Bor-
deaux – Nice 0-1, Montpellier HSC 
– Metz 2-2, Olympique Marseille – 
Lyon 0-3, Strasbourg – Paris St. 
Germain 3-3, Lens – Nantes 2-2, 
Brest – Clermont 2-0, Stade Rennes 
– St. Etienne 2-0. Az élcsoport: 1. 
Paris St. Germain 79 pont, 2. Olym-
pique Marseille 65, 3. Stade Rennes 
62.

Kétgólos fehérvári gy zelem  
a Honvéd ellen

A MOL Fehérvár FC 2-0-ra le-
gy zte a vendég Budapest Honvé-
dot a magyar labdarúgó NB I 31. 
fordulójának kedd esti mérk zésén, 
így meger sítette negyedik helyét a 
tabellán. A Fehérvárnak ez volt so-
rozatban a hetedik veretlenül meg-
vívott bajnoki meccse, míg a 
f városiak hat kör óta nyeretlenek.  

A kiesés el l menekül  Honvéd 
lépett fel támadólag a meccs elején, 
lehet ségeit azonban elhibázta. A 
Fehérvár nehezen találta az utat a 
vendégkapuig, de a 25. percben egy 
formás támadás végén Dárdai Pál 

megszerezte a vezetést. Az egyenlí-
tés érdekében újra rákapcsoltak a 
f városiak, és Jonsson révén fels  
lécig is eljutottak. Ami nem jött 
össze az egyik oldalon, az sikerült a 
másikon: a hosszabbításban Kodro 
megduplázta a fehérvári el nyt. 

Fordulást követ en tovább pró-
bálkozott a Honvéd, de Traoré min-
den helyzetet kihagyott, így a 
hazaiak magabiztosan rizték meg 
el nyüket a találkozó lefújásáig. 

Ugyancsak kedden játszották: 
Mez kövesd Zsóry FC – Debreceni 
VSC 0-1.

Bálint Zsombor

Jegyz könyv 
Kosárlabda 1. liga, 21. forduló: Kolozsvári CSU 

– Marosvásárhelyi CSM 68:110 (14-25, 21-28, 18-
32, 15-25) 

Kolozsvár, Horia Demian Sportcsarnok, 20 
néz . Vezette: Vlad Potra (Kolozsvár), F. 
Cotrig anu (Kolozsvár), Andreea Mocan (Ko-
lozsvár). Ellen r: Alexandru Columban (Kolozs-
vár). 

Kolozsvári CSU: Brie 25 pont, Mih an 16 (2), 
Albu 11 (2), V leanu 8 (1), Herosztatisz 7 (2), Du-
mitrescu 1, Simionca, Alexandru, Tat, Kiss, Kracz, 
V ideanu. 

Marosvásárhelyi CSM: olopa 25 pont (1), 
Martini  20 (2), Sánta 19, Ross-Miller 10, Nistor 
9 (3), Bor a 7, Engi-Rosenfeld 5 (1), Trif 5 (1), 
Györki 4, Mure an 4, Bot 2, Blaga. 

Eredményjelz  
Kosárlabda 1. liga, 20. forduló: Nagyszebeni 

CSU II – Bukaresti Laguna 81:75, Brassói Ralph 
– Bukaresti NN Ulisse 72:56, CSU Craiova – Bu-
karesti CNAV Eagles 91:37; 21. forduló: Kolozs-
vári CSU – Marosvásárhelyi CSM 68:110. 

Jegyz könyv 
NB I, 31. forduló: MOL Fehérvár FC – Budapest Honvéd FC 2-0 

(2-0) 
MOL Aréna Sóstó, 2527 néz , vezette: Berke. 
Gólszerz k: Dárdai P. (25.), Kodro (45+1.). 
Sárga lap: Zulj (6.), illetve Lukic (68.), Zsótér (77.). 
MOL Fehérvár FC: Kovács D. – Nego (90+1. Bese B.), Rus, Stopira, 

Sabanov, Heister – Rúben Pinto (87. Alef), Zulj – Kodro, Nikolics (80. 
Petrjak), Dárdai P. (80. Bamgboye). 

Budapest Honvéd: Tujvel – Doka, Petkovic, Batik, Klemenz, Tamás 
K. – Pantelic (82. B le), Nagy G. (75. Hidi) – Jonsson (60. Zsótér), 
Traoré (82. Drazic), Machach (60. N. Lukic). 



Múlt hét végén rendezték meg Sepsi-
szentgyörgyön a XV. Nagy-Kopeczky 
Kálmán gyermekszínjátszó találkozót. 
A városnapok keretében sorra kerülő 
seregszemle hasznos volt a Maros me-
gyei résztvevők számára is. 

A Váradi József Általános Iskolában kétéves 
szünet után ismét sorra kerülő idei találkozó 
névadó ünnepséggel is társult, a rendezvény 
ugyanis felvette a néhai Nagy-Kopeczky Kál-
mán bábszínész és rendező nevét, aki éveken 
át volt a találkozók zsűrijének tagja is. Az idei, 
kétnapos rendezvényre nyolc iskola 160 diákja 
érkezett 20 pedagógus kíséretében. Maros me-
gyét három tanintézmény társulata képviselte: 
a szászrégeni Petru Maior Kollégium Csipet-
kék csoportja, a Csíkfalvi Általános Iskola 
Tündérkert színjátszó csoportja és a nyárádsze-
redai Deák Farkas Általános Iskola Gézengú-
zok csapata, ők mindannyian a megyei 
tanfelügyelőségtől értesültek a fellépési lehe-
tőségről. A kétnapos találkozóról senki sem tért 
haza üres kézzel, a zsűri minden darabot jutal-
mazott – tudtuk meg.  
A tapasztalat hozta a sikert  

A Balogh Tünde és Marton Erzsébet Zsófia 
által irányított csíkfalvi csapat a Káló, a ci-
gánylegény című népmesét vitte színre. A gye-
rekek remek napot fogtak ki, amit a zsűri 
kellőképpen értékelt. A diákok hangszerekkel 
léptek színpadra, kerek volt a történet, nem 
használtak sok díszletet, bizonyos elemeket 
(erdő, kövek, pókháló) ők maguk alakítottak a 
színpadon a kellékek helyett. A csapat a legk-
reatívabb és legösszeforrottabb színpadi alakí-
tásért járó különdíjat kapta meg, emellett a 

zsűri Buksa Márk, Varga Zselyke és Kilyén 
Andrea alakítását is értékelte. Több díjat nem 
kaphatott a csapat, ellenkező esetben valószí-
nűleg minden gyereket jutalmaztak volna – ál-
lapította meg Balogh Tünde tanítónő. Az idei 
találkozó volt az első, amikor a csapatokat nem 
rangsorolták, különben a rendezvény legjobb-
jaként hirdették volna ki ezt a darabot – az elő-
adás annyira tetszett a szakmai bizottságnak, 
hogy az szinte mindent a csíkfalviakéhoz 
mérve értékelt. 

Nagyon sokat számít az, hogy az iskolában 
több mint egy évtizede folyamatos és komoly 
színjátszói munka zajlik, ezek a gyerekek is 
évek óta részt vesznek benne, nem idegen szá-
mukra a színpad és a közönség, és nagyon sok 
szakmai fogást sajátítottak el. A Tündérkert ál-
landó szereplője az erdőszentgyörgyi Színpad 
amatőr színjátszó fesztiválnak, amelyen szin-
tén gyakran volt díjazott. A Kárpát-medencei 
Legendáriumon is mindig ott vannak, ott egy 
második díjjal jutalmazták őket, amivel egy 
budapesti fellépésre is meghívást kaptak, de itt-
hon is állandóan fellépnek. Az elmúlt két évben 
kevesebb előadás-lehetőségük volt, de a jár-
vány időszakában is folyamatosan tanultak, és 
a tanévzárón láthatták őket az érdeklődők – 
mondta el a pedagógus. 
Legyűrték az akadályokat  

A nyárádszeredai negyedikesek Lázár Ervin 
Négyszögletű kerek erdőjéből két jelenetet 
adtak elő, amivel különdíjat kaptak a humoros 
szöveg színpadi megjelenítéséért, továbbá 
Györfi Hanna és Gál Aba alakítását is díjazták 
a szakemberek. A darab sikere a megfelelő sze-
reposztásban rejlik, a gyerekek jól tudták ala-
kítani a karaktereket, és látszik, hogy szeretik, 
magukénak érzik a történetet – mondta el la-

punknak Nagy Eszter 
Gizella tanítónő. Ez volt 
az osztálynak az első 
színjátszói élménye, az 
elmúlt két évben nem 
volt alkalmuk hasonló 
részvételre ebben a mű-
fajban. Most a megmé-
rettetés kedvéért ne- 
veztek be, amit nem is 
bántak meg, mert új ké-
pességeiket fedezték fel 
általa. A gyerekek össz-
pontosítani tudtak, 
megbirkóztak a helyzet 
adta nehézségekkel, és 
az új helyszín sem ri-
asztotta meg őket, ami-
ért nagyon büszke rájuk 
a pedagógus. 

 A képvislők azt kérik, hogy 
földrajzilag kiegyensúlyozott 
uniós listákról 28 további 
képviselő juthasson be az Eu-
rópai Parlamentbe, minden 
tagállam engedélyezze a le-
vélszavazat leadását, legyen 
egységes a választási küszöb, 
és 18 évesek is indulhassanak 
jelöltként a választáson.  

Ezek mellett kérik, hogy a nemek 
egyensúlyát a cipzárelv (egy férfi, 
egy nő) vagy kvótarendszer alkal-
mazása biztosítsa, illetve, hogy a 
szavazás napja legyen mindenütt 
május 9.  

Minden választópolgárnak  
két szavazata lenne 

Kedden a képviselők az európai 
választási szabályok teljes átdolgo-
zását indítványozó jogalkotási je-
lentésről döntöttek. A 
jogszabálytervezetet 323 szavazat-
tal, 262 ellenszavazat és 48 tartóz-
kodás mellett, az azt kísérő 
állásfoglalást pedig 331 szavazattal, 
257 ellenében és 52 tartózkodás 
mellett fogadták el. 

A képviselők által kidolgozott 
rendszerben minden választópol-
gárnak két szavazata lenne: az 
egyikkel a nemzeti választókerüle-
teken belül választanának képvise-
lőt az Európai Parlamentbe, a 
másikkal pedig további 28 mandá-
tum sorsáról döntenének egy közös 
uniós választókerületen belül. Az 
uniós választókerület listáin köte-
lező földrajzi képviselet biztosítaná, 
hogy a kisebb tagállamok se kerül-
hessenek versenyhátrányba a na-
gyobb tagállamokkal szemben. A 
javaslat szerint a páneurópai lis-
tákra európai választási formációk, 
például nemzeti politikai pártok 
és/vagy országos választói szövet-
ségek koalíciói, illetve európai po-
litikai pártok állíthatnának jelöltet. 

A kvóták kötelező  
alkalmazását szorgalmazzák 

A Parlament a nemek közötti 
egyenlőséget is fontosnak tartja. 
Jóllehet a legutolsó választásokon 
általában véve már jobb volt a 
nemek aránya, néhány tagország to-
vábbra sem küldött egyetlen női 
képviselőt sem az Európai Parla-
mentbe. A képviselők ezért az egy 
férfi – egy nő (ún. cipzár-) elv vagy 

a kvóták kötelező alkalmazását 
szorgalmazzák. 

A szavazás minden  
országban május 9-én legyen 

Néhány további javaslat annak 
hangsúlyozására, hogy a választá-
sok ezúttal európai szinten zajlanak: 
* a szavazás minden országban 
május 9-én legyen; * már 18 évesen 
is indulhasson valaki jelöltként; * a 
több mint 60 képviselői helyből álló 
nemzeti választókerületek esetében 
az érvényesen leadott szavazatok 
3,5 százaléka legyen a választási 
küszöb; * minden polgár – köztük a 
fogyatékossággal élő személyek is 
– ugyanúgy szavazhasson, és le-
gyen mindenhol biztosított a levél-
szavazat lehetősége; * a 
csúcsjelöltrendszer keretében a vá-
lasztópolgárok a páneurópai listán 
szavazhassanak az Európai Bizott-
ság elnökére. 

 A választási folyamat felügyele-
téről és az új szabályok betartatásá-
ról az újonnan felállítandó európai 
választási hatóság gondoskodna. 

Domènec Ruiz Devesa (S&D, 
Spanyolország): „Ezek a reformok 
megerősítik az európai politikai 
pártokat, amelyek láthatóbbá vál-

nak, és az egész EU-ban kampá-
nyolhatnak – leginkább a páneuró-
pai listán szereplő jelöltjeik révén. 
Ezáltal egy valódi európai vita ala-
kulhat ki. A választók tudják majd, 
hogy európai politikai szerveze-
tekre és az Európai Bizottság elnök-
jelöltjeire szavaznak. A Parlament 
határozott üzenetet küldött a Ta-
nácsnak: eljött az idő, hogy napja-
ink politikai valóságának 
megfelelően változtassuk meg az 
európai választások szabályait.” 

*** 
Az Európai Unió működéséről 

szóló szerződés 223. cikke értelmé-
ben a Parlament saját kezdeménye-
zésű jogalkotási javaslata akkor 
valósulhat meg, ha a Tanács a saját 
módosításaival egyhangúlag jóvá-
hagyja azt. A jóváhagyott javaslat 
ezután visszakerül a Parlament elé, 
ahol a képviselők a módosított szö-
veget elfogadhatják vagy elutasít-
hatják. Ha elfogadják, akkor ezután 
még az egyes tagállamoknak is jóvá 
kell azt hagyni a saját alkotmányos 
előírásaiknak megfelelően. 

Az európai választási okmány 
1976-ban született. Ezt követően 
2002-ben és 2018-ban módosították 
(az utóbbi módosítás még nem lé-
pett hatályba). Olyan közös elveket 
fektet le, amelyeket minden tagál-
lamnak követnie kell az európai 
parlamenti választások lebonyolítá-
sakor. Az okmány a jelenlegi for-
májában azonban nem rendelkezik 
arról, hogy az Európai Unió egészé-
ben egységes legyen a választási 
rendszer. 

Az európai választások terén az 
Európai Parlament rendelkezik jog-
szabály-kezdeményezési hatáskör-
rel. (Forrás: az EP Magyarországi 
Kapcsolattartó Irodája) 

Gligor Róbert László 

Az EP-képviselők páneurópai választási körzetet szorgalmaznak  

Újabb sikert értek el a Maros megyei diákok 
Sepsiszentgyörgyi díjak a színjátszóknak

Mózes Edith

Elkezdődött a felvételire való je-
lentkezés időszaka a Mathias Corvi-
nus Collegium (MCC) Fiatal Te- 
hetség (FIT) és Középiskolás Prog-
ramjába (KP). A szervezet a jövő 
tanévben is várja az 5–8. osztályos 
és középiskolás diákokat ingyenes, 
iskola mellett végezhető képzései-
vel. 

Az MCC Erdély hét városában – Ara-
don, Csíkszeredában, Kolozsváron, Ma-
rosvásárhelyen, Nagyváradon, Sepsi- 
szentgyörgyön és Szatmárnémetiben – 
működtet saját központot, ahol díjmentes, 
az iskolai tanulmányokat kiegészítő, hasz-
nos képzéseket, egyedülálló tehetséggon-
dozást biztosít lelkes fiatalok számára. Az 
említett helyszínek mindegyikén működik 
a FIT és a KP, emellett a középiskolások-
nak Székelyudvarhelyen is rendeznek kép-
zési napokat. A FIT programba június 30-ig 
jelentkezhetnek a 4. osztályos diákok. Az ér-
deklődők a fit.mcc.hu/jelentkezes oldalon 
iratkozhatnak fel a jelentkezési lap kitölté-
sével és a szülői ajánlás feltöltésével, majd 
szeptemberben személyes interjúra hívják a 
gyermekeket. A programról további tudni-
valókat a fit.mcc.hu oldalon olvashatnak. 

A program célja, hogy a gyerekek játé-
kos oktatással sajátítsanak el a gyakorlati 
élethez szorosan kötődő ismereteket. Az 
általános iskolások bepillantanak a robo-
tika világába, tanulnak a művészet és a 
matematika kapcsolatáról, a környezetvé-
delemről, kísérleteznek, tudatos internet-
használati képzésben részesülnek, és 
formálódik a pénzügyi látásmódjuk is. A 
szervezet emellett a jelentkezőknek díj-
mentes angol- és románnyelv-oktatást biz-
tosít, ahol kreatívan, gyakorlatban 
sajátítják el a hasznos nyelvi tudást. 

Ebben a tanévben az izgalmas oktatási 
programok mellett kézműves-foglalkozá-
sokon, közös családi délutánokon, társas-
játékesteken vehettek részt a FIT-es 
diákok, de Mátyás király születésnapját is 
változatos tevékenységekkel, reneszánsz 
farsangi bállal, versenyekkel ünnepelték 
meg minden városban, és az adventi jóté-
konysági akciók, a közös karácsonyozás 
sem maradt el. 

Az erdélyi Középiskolás Programba jú-
nius 12-ig lehet jelentkezni. A diákoknak 
egy szabadon választott könyv, film, soro-
zat vagy előadás kapcsán írt kritikai esszét 
kell beküldeniük. A jelentkezési űrlap itt 
érhető el: moodle.mcc.hu/jelentkezes. To-
vábbi tudnivalók a kp.mcc.hu oldalon ol-
vashatók a programról. 

Az e-KP ingyenes online társadalomtu-
dományi képzést kínál olyan motivált fia-
talok számára, akik érdeklődnek a 20. és a 
21. század legfontosabb társadalmi, gazda-
sági, közéleti eseményei iránt, emellett 
angol- és románnyelv-oktatást biztosít az 
érdeklődőknek. A képzések témái között 
megtalálható a modern kori történelem, a 
nemzetközi kapcsolatok, a közgazdaság-
tan, a pszichológia, a jog, az irodalom, va-
lamint a magyar és angol nyelvű 
íráskészség-fejlesztő kurzusok is. A diá-
koknak emellett neves szakértők tartanak 
előadásokat, és olyan képességeiket fej-
leszthetik, amelyek későbbi tanulmányaik, 
karrierjük során is hasznosak lehetnek. 

Az erdélyi Középiskolás Program diák-
jai havonta több tematikus képzési napon 
találkozhatnak. Ebben a tanévben a szak-
mai napok előadásai és workshopjai olyan 
izgalmas témakörökre épültek, mint a 
sport, motiváció, újságírás, politikai filo-
zófia, irodalom, klímapolitika, önértékelés, 
továbbtanulás, történelem, biológia és 
mesterséges intelligencia, de pályaorientá-
ciós nyílt nap is várt a diákokra. A tartal-
mas klubdélutánok és szombatok mellett 
közös táborok és túrák is hozzájárultak az 
élményközpontú tanuláshoz, a diákok is-
merkedéséhez. 

Az MCC tehetséggondozó intézmény, 
amely Kárpát-medence-szerte nyújt a ha-
gyományos iskolarendszeren túlmutató, 
ingyenes, társadalmilag hasznos, közös-
ségi célokat szolgáló képzéseket az általá-
nos és középiskolás korú fiataloktól 
kezdve egészen a felsőoktatásban tanuló 
vagy már diplomás korosztályig. Tudás-
központ, amely a képzések mellett rendez-
vényeivel, konferenciáival, könyveivel a 
teljes magyar közösséget szolgálja. 

Az MCC erdélyi tevékenysége 8 hely-
színen, 7 központban, 4 oktatási program-
ban gyűjt össze 1601 diákot. A 
2021–2022-es tanévben a Fiatal Tehetség 
Programban 200, az erdélyi Középiskolás 
Programban 1324, a Kolozsvári Egyetemi 
Programban 59, az Erdélyi Politikai Isko-
lában pedig 18 diák vett részt. 

A szervezet munkatársai örömmel fo-
gadják a fiatalok jelentkezését, és szívesen 
látják az érdeklődőket az MCC-közpon-
tokban Aradon, Csíkszeredában, Kolozs-
váron, Marosvásárhelyen, Nagyváradon, 
Sepsiszentgyörgyön és Szatmárnémetiben. 
További információk a kolozsvar@mcc.hu 
e-mail-címen vagy a szervezet Facebook-
oldalán:  
https://www.facebook.com/MCC.Erdely.

Lehet jelentkezni  
az MCC jövő tanévi képzéseire 

Domènec Ruiz Devesa – Európai Parlament 
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Megyénk diákcsapatai is kitűnően alakítottak a sepsiszentgyörgyi színpadon  
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ADÁSVÉTEL 

RABLAPROGRAMBA illő autót vá-
sárolok, az elszállítását és forgalom-
ból való törlését vállalom. Tel. 
0748-882-828. (15821-I) 

ELADÓ 120 m2 portugál típusú cserép 
Szovátán. Tel. 0730-233-726. (p.-I) 

VÁSÁROLOK kb. 40 kg-os süldőket. 
Tel. 0753-820-829. (15856-I) 

LAKÁS 

ELADÓ 3 szobás, I. emeleti tömb-
házlakás a November 7. negyedben. 
Tel. 0743-101-628. (15824-I) 

MINDENFÉLE 

VÁLLALUNK: tetőfedést, tetőjaví-
tást, ácsmunkát, meszelést, vakolást, 
teraszkészítést, csatornajavítást. Tel. 
0749-798-244. (15805-I) 

BÁRMILYEN típusú tetőfedést, ki-
sebb javítást, szigetelést vállalunk, 
fából teraszt készítünk. Tel. 0721-
308-319, 0758-598-133. (15837) 

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

VÁLLALUNK 10% kedvezménnyel 
tetőkészítést A-tól Z-ig, tetőszigete-
lést, tetőjavítást, manzárdkészítést 
mindenféle anyagból, ácsmunkát. Tel. 
0712-288-635. (15810-I) 

TETŐFEDŐ KFT. vállal tetőkészítést, 
tetőjavítást, ácsmunkát, bádogos-
munkát, szigetelést, meszelést, bár-
milyen kis javítást. Tel. 0746-972-003, 
Fülöp Hunor. (15853-I) 

ÁCSMUNKÁT, tetőfedést, tetőfelújí-
tást, tetőjavítást, bádogosmunkát vál-
lalunk 15% kedvezménnyel. Tel. 
0757-247-615. (15759-I) 

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉST vál-
lalok. Tel. 0746-638-960. (15578) 

MEGEMLÉKEZÉS 

„Az életünk csendesen megy 
tovább, de emléked elkísér 
egy életen át. Az emlékezés- 
hez szeretet kell, és akit 
szeretünk, azt nem felejtjük el. 
Csak az idő múlik, feledni nem 
lehet, szívünkben örökké 
őrizzük emlékedet.” 
Fájó szívvel emlékezünk a 
Dózsa György-i CSIKI 
ILONÁRA halálának 3. évfor- 
dulóján. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes! Szerettei. 
(15857) 

Imádkozva ágyad mellett 
álltam, remélve, hogy 
segíthetek neked. Fogtam a 
kezed, bátorítottalak, és a 
Jóistent arra kértem, hogy 
maradjál velem. Bocsáss 
meg, ha valamit hibáztunk, 
nem tudtunk megmenteni, 
pedig nagyon próbálkoztunk. 
Fájdalomtól összetört szívvel 
emlékezünk május 5-én CSIKI 
LAJOS marosvásárhelyi la- 
kosra halálának 5. évforduló- 
ján. Szereteted és jóságod 
egy életen át a szívünkbe 
zártuk. A Jóisten adjon 
csendes nyugodalmat. Fele- 
séged, leányod, unokáid csa- 
ládjukkal együtt. (15845) 

Szomorú szívvel, de Isten 
akaratában megnyugodva 
emlékezünk, soha el nem 
felejtve őket, a nyárád- 
szentbenedeki BUKSA 
DOMOKOSRA, illetve BUKSA 
ILONÁRA született Pásztor 
haláluk 24., illetve 35. 
évfordulóján. Emlékük legyen 
áldott és nyugalmuk csendes! 
Szeretteik: négy gyermekük 
és azok családja. (15814) 

Szomorú szívvel emlékezünk 
május 5-én a drága édes- 
anyámra, DERZSI EMESÉRE 
halálának első évfordulóján. 
Emléke legyen áldott, nyu- 
galma csendes! Szerettei. 
(15848-I) 

Szomorú szívvel emlékezem 
május 5-én ifj. SZÁNTÓ 
KÁROLYRA halálának 28. 
évfordulóján. Emléke legyen 
áldott, nyugalma csendes! 
Felesége. (15822) 

Kegyelettel, szeretettel em- 
lékezünk a drága édes- 
apára, édesanyára, nagyszü- 
leinkre, ILYÉS SÁNDORRA és 
ILYÉS ANNÁRA szül. Laczkó 
haláluk 10., valamint 3. 
évfordulóján. Emlékük legyen 
áldott, nyugalmuk csendes! 
Szeretteik. (15860) 

ELHALÁLOZÁS 

 
Szívedben nem volt más, csak 
jóság és szeretet, szorgalom és 
munka volt az életed. Nem haltál 
meg, csak álmodni mentél, kö-
szönjük, hogy éltél és minket 
szerettél. 
Megrendült szívvel tudatjuk 
mindazokkal, akik ismerték és 
szerették, hogy a szeretett férj, 
édesapa, nagytata, testvér, barát, 
rokon és jó szomszéd, a balavá-
sári születésű  

DALI JÓZSEF  
73 éves korában tragikus hirte-
lenséggel elhunyt.  
Temetése 2022. május 6-án, pén-
teken 15 órakor lesz a maros-
szentgyörgyi temetőben (az új 
kórház mögött), református szer-
tartás szerint. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes!  

Búcsúznak tőle szerettei. 
(15850) 

 
 
 
 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
a szeretett férj, édesapa, após, 
nagyapa, testvér, rokon, barát és 
jó szomszéd, 

SZAMOSÁN JÁNOS KÁLMÁN 
életének 77. évében, május 3-án, 
hosszú, türelemmel viselt szen-
vedés után eltávozott szerettei 
köréből. 
Drága halottunkat 2022. május 6-
án, pénteken du. 2 órakor helyez-
zük örök nyugalomra a marosvá- 
sárhelyi református temetőben. 

Fájó szívvel búcsúzik szerető 
felesége, Dorina, fia, Daniel, 

menye, Nora és a kicsi Daniel. 
(15861) 

 

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS 

Õszinte részvétünket fejezzük 
ki dr. Ferencz Melindának  
és családjának szeretett  
ÉDESANYJA elhunyta miatt. 
Megnyugvást kívánunk a gyá-
szoló családnak.  

A MOGYE Közegészségtani 
Tanszékének  

munkaközössége. (-I)

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok tartalmáért  

a hirdetésfeladó vállalja  
a felelősséget!

Az egységes nyilatkozatot  
2022. május 25-ig kell benyújtani 

Az Adó- és Pénzügyi Hivatal emlékezteti az adófizető polgárokat, hogy a természetes személyek által fize-
tendő jövedelemadóról és társadalombiztosítási hozzájárulásról szóló egységes nyilatkozat (DU) benyújtá-
sának határideje május 25-e (212-es nyomtatvány). 
Az egységes adóbevallási nyilatkozatot az a természetes személy tölti ki és nyújtja be, aki a tavaly egyénileg 
vagy társulási formában Romániában és/vagy külföldön szerzett bevételhez jutott vagy bevételt veszített el, 
és aki az adóévben az adótörvénykönyv rendelkezései értelmében jövedelemadót és társadalombiztosítási 
járulékot tartozik fizetni. 
Javasoljuk, hogy az egységes nyilatkozatot elektronikus úton nyújtsák be, a hatályos rendelkezéseknek meg-
felelően:. 
– a privát virtuális téren (SPV) keresztül; 
– a https://www.e-guvernare.ro weboldalon, minősített elektronikus aláírás használatával. 
A formanyomtatvány papíralapon is benyújtható, közvetlenül az adóhivatal iktatójában, vagy postai úton, át-
vételi elismervénnyel (a bevallás benyújtásának időpontja az adóhatósági nyilvántartásba vétel napja vagy 
adott esetben a postára adás napja). 
Az egységes adóbevallási nyilatkozat kitöltéséhez és benyújtásához az adófizetők segítséget kérhetnek: 
• a 031-403-91-60-as telefonszámon; 
• e-mailben a https://www.anaf.ro/asistpublic/ weboldalon és a privát virtuális téren elérhető űrlap segítségé-
vel. 
Mindemellett az egységes adóbevallási űrlap kitöltéséhez szükséges mintát közzétesszük az ANAF Face-
book-oldalán és YouTube-csatornáján. 
Az Adó- és Pénzügyi Hivatal honlapján minden részletes információ megtalálható az egységes nyilatkozatról 
(letölthető 212-es nyomtatvány, jogalap, DU-modell, DU-ról szóló prospektus stb.), amely az alábbi linken  
érhető el: https: //static.anaf.ro/static/10/SPV/info_spv.htm 

Kommunikációs, közönségszolgálati és sajtóosztály

Számlálóbiztosokat 
toborzunk! 

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala számlálóbiztosokat toboroz, 
akik 2022.05.16. és 2022.07.17. között a népszámlálás keretében köz-
vetlen adatfelvételt végeznek terepen. A lakosság kb. 70 százalékát kell 
megszámlálni a jelzett periódusban.  
Az önkormányzat a kiválasztott személyekkel szolgáltatói szerződést 
köt. Jelentkezési feltételek:  
– Életkor: legalább 18 év a kiválasztás napján; 
– Legalább középfokú végzettség; 
– Tiszta erkölcsi bizonyítvány; 
– Bankszámlaszám; 
– Táblagépkezelési ismeretek; 
– Jó kommunikációs készség;  személyközi kapcsolatok kialakításának 
képessége, szívélyes, kellemes megjelenés, módszeres és határozott 
személy; 
– Mobiltelefon, amelyen a számlálóbiztos elérhető; 
– Stresszbíró képesség; 
– A nem román ajkú közösségekben az adott kisebbség nyelvének, sa-
játosságainak ismerete előnyt jelent a terepen végzett munka során. 
A számlálóbiztosok javadalmazása a terepen kitöltött kérdőívek szá-
mának függvényében történik. Az adatlap több részből áll, amelyek 
összetettsége eltérő: 
• 7 lej a személyekre vonatkozó kérdőív kitöltéséért; 
• 3,5 lej a lakásra, illetve a közös lakótérre vonatkozó kérdőív kitölté-
séért. 
Azok, akik számlálóbiztosnak jelentkeznének, töltsék ki a jelentkezési 
lapot, és nyújtsák be a polgármesteri hivatal iktatójában, vagy küldjék 
el a következő e-mail-címek valamelyikére:   
primaria@tirgumures.ro, infopublic@tirgumures.ro.  
A jelentkezési laphoz kötelezően csatolandó dokumentumok: 
• A személyazonossági igazolvány másolata; 
• Tanulmányokat igazoló diplomák (legalább középiskolai végzettséget 
igazoló); 
• Tiszta erkölcsi bizonyítvány; 
• A népszámlálás kérdőívének egyéni kitöltését igazoló dokumentum.  
A jelentkezési lap benyújtásának határideje: 2022. május 10. Az e 
dátum után beküldött jelentkezéseket nem fogadjuk el. 

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal  
bel- és külkapcsolati osztálya

Egy tiszta  
környezetért  

Elektromos és elektronikai 
hulladékot gyűjt  
Marosvásárhely 

 
Marosvásárhelyen májusban újabb kampány rajtol, amelynek kere-

tében elektronikai és elektromos hulladékot lehet elhelyezni a kijelölt 
pontokon. Az akció szervezői a Recolamp és partnerei, a Marosvásár-
helyi Polgármesteri Hivatallal együttműködve. 

A kampány során a következő típusú hulladékokat gyűjtik: televí-
ziók, számítógépek, hűtőszekrények, gáztűzhelyek, mosógépek, por-
szívók, vasalók, lámpatestek, takarékos égők, neoncsövek, LED-izzók, 
elemek és akkumulátorok. 

Azok, akik ilyen hulladéktól kívánnak megszabadulni, a szelektív 
gyűjtőhelyekre vihetik 9 és 15 óra között a meghatározott napokon, az 
alábbiak szerint: 

Május 7.: Merészség utca (a Gyémánt vendéglő mögött, valamint a  
Darinánál), Bánát utca (a Casa Mureșana mellett), Pandúrok útja (a 
Mol benzinkút környéke), Moldova utca (Super környéke), Brassói 
utca (Dacia környéke, hőközpont). 

Május 14.: a Maros Művészegyüttes székháza mögött; Páring utca 
(Profi üzlet), Szentjánosbogár napközi (a Palas mögött), Ady Endre 
utca (játszótér), a Levendula és Iuliu Maniu utca kereszteződése 
(vasút), a Szabadság és Bălcescu utca kereszteződése (buszmegálló). 

Május 21.: Kárpátok sétány (a Darina mellett), Szabadi út (játszó-
tér), sportcsarnok, Ifjúsági Ház (parkoló); Béke és Coșbuc utca keresz-
teződése; Bükkös és Székely Vértanúk utca kereszteződése. 

Május 28.: Aurel Filimon utca (a parkoló környéke); központ (a kis 
katedrális mellett); Dózsa György utca (Timko – nonstop élelmiszer-
bolt), Árvácska utca (Furnica), Gecse utca (parkoló). 

Az idős személyek segítséget kérhetnek a 0748-196-767-es telefon-
számon, az 50 kilogrammnál nehezebb tárgyak elviteléért szintén se-
gítség kérhető hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. 

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal  
bel- és külkapcsolati osztálya

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐT keresünk egy megújult munka-
közösség csapattagjaként. Tel. 0723-244-200. (sz.-I) 
A COYOTE RISTO&PUB VENDÉGLŐ SZAKÁCSOT, valamint 
SZAKÁCSSEGÉDET alkalmaz. Érdeklődni a 0740-478-702-es tele-
fonszámon vagy a vendéglőben lehet. (66523-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
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Eladási közlemény  
A 2015. évi 207-es, módosított és kiegészített törvény pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó 250. cik-
kelyének 2. bekezdése értelmében közöljük az érdekeltekkel, hogy 2022. május 17-én 10 órai kezdettel  a 
Szovátai Pénzügyi Osztály székhelyén – Szováta, Fő út 159. szám, Maros megye – árverésen értékesítenek 
egy adós tulajdonát képező ingatlant (második árverés):  
 – 2300 négyzetméteres beltelek (kaszáló) Szovátán, a Rakottyás  (Răchitei) utcában (szám nélkül), telek-
könyvszáma 52788/Szováta; kikiáltási ár 128.050 lej, héamentes. 
Aki valamilyen címen jogot formál a fenti ingatlanra, értesítse erről a végrehajtót az árverés időpontja előtt.  
A vásárlásban érdekeltek az árverés előtti napig mutassák be a következő iratokat: vásárlási ajánlatot, a ki-
kiáltási ár 10%-át kitevő részvételi díj kifizetését igazoló iratot (az összeget a Szovátai Kincstárhoz kell be-
fizetni, haszonélvező a Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal, IBAN-számla: RO06TREZ482506701XXXXXXX, 
adószám 4322670), az ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazását, a román jogi személyeknek a Cég-
bíróság által kibocsátott cégbejegyzési okirat másolatát, a külföldi jogi személyeknek a cégbejegyzési okirat 
román nyelvű fordítását, a romániai magánszemélyeknek a személyazonossági igazolvány másolatát, a kül-
földi magászemélyeknek a személyi igazolvány vagy az útlevél másolatát, valamint saját felelősségre tett 
nyilatkozatot, hogy nem az adós cég közvetítője.  
A vásárlónak kötelessége a sajátos törvények betartása, például a környezetvédelmi, a nemzeti vagyon vé-
delmére vonatkozó stb. 
Bővebb tájékoztatás a Szovátai Pénzügyi Osztály székhelyén vagy a 0265/570-310-es telefonszámon.  
Az eladási közlemény közzétételének időpontja: 2022. május 5.

MAROS MEGYEI TANÁCS 

Közlemény a helyi közösség 
képviselőjének kinevezése ér-

dekében történő regisztrációról az 
UNESCO-szervezőbizottságba, a világ- 
örökségi listára felvett Maros megyei 
történelmi emlékmű – Segesvár törté-
nelmi központja – érdekében 
 
A Maros Megyei Tanács 2022. április 14-i 60. sz. 
határozatának előírása értelmében 
azon érdekelt természetes és jogi személyeket, 
akik/amelyek az UNESCO-szervezőbizottságban 
tagok szeretnének lenni a listára felvett Segesvár 
történelmi központja érdekében, 
felkérjük, hogy regisztráljanak a helyi közösség 
tagjainak az UNESCO bizottságába történő kivá-
lasztására. 
Jelentkezni a http://www.cjmures.ro/down-
load/unesco.zip oldalról letölthető típusnyomtat-
ványok kitöltésével lehet, amelyek benyújthatók 
a Maros Megyei Tanács székhelyén (Győzelem tér 
1. sz.) vagy elküldhetők a cjmures@cjmures.ro 
elektronikus címre. 
Jelentkezési időszak: 2022. május 9–20.  
 
További információk igényelhetők: 
– a Maros Megyei Tanács székhelyén, az 56-os iro-
dában, a Terület- és Városrendezési Igazgatóság-
nál; 
– a 0265/263-211 (1248 vagy 1254 belső) telefon-
számon; 
– a Maros Megyei Tanács 60/2022. 04. 14-i  
határozatának előírásait tanulmányozni a 
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2022/hot060
_2022.pdf internetes oldalon lehet. 
 
Az ELNÖK nevében Paul Cosma 
Szász Zoltán Tibor FŐJEGYZŐ 
megyemenedzser 
 

   Kovács Mihály-Levente 
   ALELNÖK
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