
 
Nem rég és nem messze tőlünk történt a vérlázító eset. Az egyik 

jó ismerősömet megölték. Azt a kedves, szép, kifinomult, okos és mű-
velt lányt, akivel mindig olyan jókat lehetett beszélgetni, és aki va-
lami elképesztő mértékben volt az antitézise mindennemű 
erőszaknak. Az a szemétláda ölte meg, akit ő a bizalmába fogadott 
– és aki állítólag puszta szeretetből tette. Meg nem is érti, hogyan 
történhetett. Arról persze már nem beszélt, amit amúgy is mindenki 
tud, hogy pár évvel ezelőtt az akkori barátnőjét kis híján agyonverte 
a nyílt utcán. Csak arról, hogy – ismét – itt egyedül ő az áldozat. 

Manipulál. Gázlángozik megint. Megpróbálja kihasználni a stá-
tuszát, intellektusát. De már nincs akinek. Akiknek lett volna, azokat 
– személyiségzavarának tipikus mintázatai szerint – bántalmazott, 
megvert és most már meg is ölt. De a szakképzett terapeutákat nem 
veri át. Most már csak ezekből jut neki. Átvert azonban szinte min-
denki mást. És ez itt a nagy kérdés: hogyan lehetséges az, hogy e vi-
lághálós században, az azonnali információk korában, még az 
értelmiségi körökben is oly kevesen ismerik fel a nyilvánvaló malig-
nus nárcisztikust? A beteget, akiben gyakran keveredik a nárcizmus, 

Június elseje a világ minden gyermekének napja – azoké is, 
akiktől szirénahang és lövések, robbanások zaja vette el a 
gondtalanság korát. Nekik is járt volna idén is a színes lég-
gömb, krétarajzverseny, bábszínház, koncert, apró ajándék 
– mindenekelőtt pedig a jelen és jövő biztonsága.  

Foglalkoztatja-e a több mint három hónapja dúló háború a mi – össze-
hasonlíthatatlanul szerencsésebb helyzetben lévő – ünnepeltjeinket? Tud-
nak-e önfeledten örülni a különleges alkalmaknak és hétköznapoknak a 
járványhelyzet két évében sok lehetőségtől megfosztott marosvásárhelyi 
óvodások, kisiskolások, felső tagozatos kiskamaszok? Összeállításunk-

ban erre kerestünk választ, szem előtt tartva azt is, hogy az ezerszínű 
gyermeki lélek rezdülései semmiképpen sem általánosíthatók. 
Számok vészjelzése 

Az UNICEF Magyarország szakemberei 2021 nyarán átfogó kutatást 
végeztek arról, hogy hogyan hat a pandémia a gyermekek és fiatalok 
mentális egészségére. A megkérdezett szülők fele úgy vélte, hogy kiskorú 
(3–18 éves) gyermekük nyugtalanabb, figyelmetlenebb lett a szokásos-
nál, szorongott, illetve magába zárkózott a korlátozások idején. Ez a lel-
kiállapot főként a 10 év fölötti korosztálynál volt nyilvánvaló, de a 7–10 
év közöttieknél is sokan észleltek nyugtalanságot, a megszokottnál na-
gyobb mozgékonyságot, sőt alvászavart is.  

Együtt a Bolyai 
iskola fennható-
sága alatt 
A Bolyai Farkas Elméleti Líceumban 
folytatják tanulmányaikat a marosvá-
sárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Ka-
tolikus Líceum diákjai, akik így a 
szintén magyar tannyelvű iskolában 
fejezik be az idei tanévet, és a követ-
kezőt is ott kezdik. 
____________3. 
Család a család 
helyett 
Hátrányos helyzetű családokból szár-
mazó, különböző életkorú gyerekeket 
és fiatalokat nevelnek és próbálnak 
útnak indítani az életben a marosvá-
sárhelyi Dorcas család típusú gyer-
mekotthonban.  
____________5. 
A szívbetegség 
és diabétesz 
kiszűrése a cél 
A május és július közötti időszakban 
az ország hét megyéjében több mint 
ezer vidéki személy részesül ingyenes 
orvosi vizsgálatokban a Romániai Kró-
nikus Betegek Szövetsége (APCR) 
nemkormányzati szervezet által kez-
deményezett Az egészség hozzád jön 
nevű karaván révén.  
____________6. 
Teleki Sámuel 
nevét viseli 
a sáromberki 
iskola  
– Számunkra sosem volt kérdés, hogy 
kinek a nevét vegye fel az iskola. 
Annak a jeles személyiségnek, akinek 
munkásságát, életszemléletét, a köny-
vek iránti rajongását példaképnek te-
kinti.  
____________9.(Folytatás a 4. oldalon)
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Színpad a szobában 
Kaáli Nagy Botond
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Világválságok és a gyermekvilág 

Érinthetetlen szigetek?! 

Fotó: Nagy Tibor



Átalakítás, nyitás és fesztivál – ez 
várható a következő időszakban a 
mikházi régészeti parkban. A Maros 
Megyei Múzeum látványosabb be-
ruházások elébe néz itt a jövőben, 
de hamarosan is várhatók már vál-
tozások.  

Restaurálni fogják és bemutatják a 
római erődítmény saroktornyát – tudtuk 
meg Pánczél Szilamér régésztől, a mú-
zeum munkatársától. Két évvel ezelőtt vé-
geztek egy feltárást a múzeum régészei a 
kezelésükben levő mikházi belterületen, 
ahol a geofizikai vizsgálatok az egykori 
római erődítmény egyik saroktornyát je-
lezték. Mivel a járvány miatt nem lehetett 
megszervezni a nemzetközi részvétellel 
zajló nyári régészeti ásatást a katonai pa-
rancsnokság épületénél, helyette az észak-
keleti toronyra esett a választás. A feltárás 
sikeres volt, a munka eredményeit látha-
tóvá szeretnék tenni, azaz egy védőépület alatt bemutatni 
az erődítmény megtalált másfél méter széles falát, amely-
hez egykor egy fa őrtornyot építettek hozzá. A tervek elő-
rehaladott fázisban vannak, erről néhány napja egy 
konferencián be is számoltak az építészek. A formáknak és 
méreteknek jelezniük kell a római katonai tábor területhasz-
nálatát. A cél nem az, hogy csak egy új kilátó épüljön Mik-
házán, hanem az, hogy érzékeltesse, mekkorák lehettek az 
ókori katonai tábor épületei.  

A Maros Megyei Tanács látott fantáziát a múzeum el-
képzeléseiben, és pályázatot nyújtott be erre a célra, a fej-
lesztési minisztériumban pedig pozitívan véleményezték a 
kérelmet, így az országos helyreállítási terv (PNRR) alap-
jaiból, a Római erődítmények útja nevű program révén fi-
nanszírozást nyert a projekt. A szerződéskötésre várhatóan 
még az idén sor kerülhet, hogy majd elkezdődhessen a be-
ruházás. Egyelőre csak a múzeum tulajdonában álló két bel-
telken lehet munkálatokat végezni, a külterületek 
helyzetének tisztázása folyamatban van, és a jövőben von-
zóvá, izgalmassá tehetik a régészeti parkként számontartott 
területegyüttest – részletezte a régész. 

Bezárták az idődobozokat 
A Múzeumok Éjszakája keretében nemrég tartott római 

gasztronómiai bemutatórendezvény után a múzeum egy 
időre bezárja az idődobozoknak nevezett két kiállítóterét a 
falu alsó végén. Az épületeket a nyári római fesztiválra 
nyitják meg újra, addig az eddigi kiállításokat (római kato-
nai tábori élet és római fürdő) átszervezik, felfrissítik, hi-
szen az elmúlt években számtalan új ismeretanyaggal 
gazdagodtak az itteni ásatásaik során, és azokat is szeretnék 
bemutatni a látogatóknak. A két különleges alakú faépít-
mény nagyon jól működött kiállítótérként, a közönség is 
kedvelte, ezért érdemes továbbra is fenntartani, és a kiállí-
tási anyagokat frissíteni – mondta el Pánczél Szilamér. 
Kulturális fesztiválra készülnek 

Azt is megtudtuk: idén jubilál a római fesztiválként is-
mert, a múzeum által szervezett nyári mikházi rendezvény. 
A tizedik kiadás különlegesebb lesz, és Kultúrák fesztiválja 
néven zajlik az idén. Minden, ami szép és jó volt az elmúlt 
évek folyamán, azt szeretnék kiemelni, és ismét bemutatni 
a nagyközönségnek. Az idei rendezvény továbbra is egy-
napos lesz, augusztus 6-án újra rómaiak, szerzetesek, ze-
nészek és táncosok népesítik be a nyárádmenti települést. 

Ma KÁRMEN és ANITA, 
holonap KLOTILD napja.  
KLOTILD: germán eredetű, je-
lentése: a dicsőségért harcoló 
nő. Több uralkodóházbeli 
hercegnõ viselte ezt a nevet. 

Függöny 
A Spectrum Színház június 2-án, csütörtökön délután 2 
órától Kincses Elemér Függöny című tragikomédiáját  
játssza az idei évadban utoljára. Az előadás alapvető kér-
dése: ember maradni minden körülmények között vagy 
behódolni az aktuális rendszernek? Az előadás után a Bo-
lyai Farkas Elméleti Líceum diákjai közönségtalálkozón 
vesznek részt a színház előcsarnokában. Helyfoglalás a 
0744-301-875-ös telefonszámon. A jegyek ára 20, illetve 
15 lej. 

Könyvbemutató és népszokásról 
szóló filmek 
 A mezőkölpényi és a szabédi református egyházközség 
pünkösdváró ünnepi eseményre hívja az érdeklődőket. 
Június 3-án, pénteken bemutatják e vidék népszokásait 
és a róluk készült fényképeket is tartalmazó Összenéz-
tünk, értettük egymást című kötetet. A könyv szerzői: Ba-
rabás László és Bálint Zsigmond. Ezt követően e vidék 

népszokásairól készült filmeket vetítenek a szerzők közre-
működésével. Az istentisztelet keretében tartott bemutató 
Kölpényben délután 4 órakor, Szabédon 6 órakor kezdő-
dik, és szeretetvendégséggel zárul. 

A KZST újra élőben 
A Kemény Zsigmond Társaság újra a szokott helyszínén, 
a Bernády Házban tartja legközelebbi összejövetelét jú-
nius 7-én este 7 órakor. A hagyományosan évadzárónak 
tekinthető Lyukasóra „vendégtanárai”: Demény Péter, Hal-
ler Béla, Káli Király István, Markó Béla, Nagy Attila, Nagy 
Miklós Kund. A meghívottak – az eddigi szabályzat szelle-
mében – már nem élő magyar költők műveiből válogatják 
kérdéseiket.  

Gyermeknapi ünnepség  
Ákosfalván a polgármesteri hivatal szervezésében június 
9-én, csütörtökön 9–20 óra között a sportpályán tartják 
meg a gyermeknapi ünnepséget, amelyre szeretettel vár-
ják a községben élő szülőket és gyermekeket, a tanintéz-
mények pedagógusait és vezetőit. Lesz csúszda, légvár, 
ugráló és sok egyéb érdekesség, természetesen díjmen-
tesen – olvasható a polgármester közösségi oldalán. 

Gyermeknapi oroszlánkölykök  
Szerdán, a nemzetközi gyereknapon két kisoroszlán szü-
letett a marosvásárhelyi állatkertben. Az Odesszából ér-
kezett oroszlánok egyike hozta világra őket – közölte a 
Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal sajtóosztálya. 

Csittszentivánon átadják a felújított 
kultúrotthont 

Június 3-án, pénteken 19 órakor ünnepség keretében 
adják át a csittszentiváni teljesen felújított Tollas Jenő kul-
túrotthont. Mezőpanit községben ez a harmadik önkor-
mányzati tulajdonban levő kultúrotthon, amely uniós 
forrásokból újul meg – tájékoztatott Bodó Előd Barna pol-
gármester.  

Marosvásárhelyi írókat díjazott 
az írószövetség 

Kiosztották a Romániai Írók Szövetségének 2021-re szóló 
díjait. A díjkiosztó gálára május 30-án a Tîrgu Jiu-i szín-
házban került sor. Az Írószövetség Kisebbségi Bizottságá-
nak javaslatára a magyar nyelvű alkotók közül Káli Istvánt 
díjazta a zsűri a Klastrom utca kettő című regényéért (Prae 
Kiadó, Budapest – Mentor Kiadó, Marosvásárhely). Az el-
sőkönyves írónak járó debütdíjat György Alida kapta Hár-
masszabály című prózakötetéért (Fiatal Írók Szövetsége, 
Budapest, 2021). A román prózadíjat Kocsis Francsisko, 
az Írószövetség Marosvásárhelyi Fiókjának tagja kapta az 
Atelierul de pipe şi tutun című prózakötetéért (Editura Car-
tea Românească, Bukarest, 2021). 

Tanúhegyek 
A Fonó zenekar hagyományőrző vendégeivel június 16-án 
19 órától a Tanúhegyek – az el nem feledett magyar nép-
zene száz esztendeje című előadást mutatja be a maros-
vásárhelyi Maros Művészegyüttes székházában. A társulat 
és hagyományőrző vendégei közös koncertje arra a felis-
merésre épül, mely szerint a Magyarország határain kívüli 
magyarlakta régiókban a magyar népdal, illetve a hang-
szeres népzene Trianon után száz évvel is az élő hagyo-
mány részét képezi. A műsorban a Fonó Zenekar 
művészein kívül bemutatkoznak Zoboralja, Gömör, Bod-
rogköz (Szlovákia), Kárpátalja, Kalotaszeg, a Mezőség, a 
Nyárádmente, Gyimes, Szerémség (Horvátország) és a 
bácskai Dunamente (Szerbia) magyar hagyományőrző 
énekesei és muzsikusai. Jegyek a helyszínen kaphatók, 
de előzetes regisztráció szükséges a 0757-059-594-es és 
a 0744-301-875-ös telefonszámokon. 

Az R.M.N. film a Kultúrpalotában  
Cristian Mungiu legújabb filmjének, az R.M.N.-nek a ma-
rosvásárhelyi bemutatójára a Kultúrpalotában június 6-án, 
hétfőn 19.30 órától kerül sor. Az eseményen jelen lesz 
Cristian Mungiu rendező, Moldován Orsolya színésznő és 
Szűcs Tamás színész, akik a vetítést követően válaszolnak 
a közönség kérdéseire. A film két nyelven feliratozott, 
román, illetve magyar nyelven. Jegyeket online lehet vál-
tani az Eventbook platformon keresztül 
(https://bit.ly/3NFIu0d), illetve a Kultúrpalota jegypénztá-
rában. Az esemény a Maros Megyei Múzeum és a Maros-
vásárhelyi Polgármesteri Hivatal partnerségében jött létre. 

Nemezelés Lajos Annával  
Június 6-án 17-19 óra között a Női Akadémia Ügyes kezű 
Nők heti rendezvényére várják az érdeklődő hölgyeket a 
Divers Egyesület Avram Iancu utca 29. szám alatti szék-
házába. A foglalkozáson Lajos Anna kézműves irányításá-
val vizes nemezelési technikával poháralátéteket 
készítenek a résztvevők. A tevékenységhez szükséges 
kellékeket a szervezők biztosítják. További információt a 
0265-311-727-es telefonszámon vagy az 
office@divers.org.ro e-mail-címen lehet igényelni. 

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta 
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IDŐJÁRÁS 
Változékony idő 
 Hőmérséklet: 

max. 27 0C 
min.  14 0C

Megyei hírek 

Gligor Róbert László 

RENDEZVÉNY

2., csütörtök 
A Nap kel  

5 óra 33 perckor,  
lenyugszik  

21 óra 8 perckor.  
Az év 153. napja,  

hátravan 212 nap.

Bemutatják a legújabb kutatások eredményeit 
Változások a mikházi régészeti parkban 
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Az eddigi fesztiválok legjobb programjait láthatjuk újra augusztusban 
Fotó: Gligor Róbert László (archív)

A két idődobozt bezárják, a kiállítások anyagait felfrissítik                Fotó: Gligor Róbert László (archív)



... És akkor a Port aux Prince-i homokpadon, a legele-
gánsabb strand napozójában M. Ági odafordult a mellette 
fekvő hölgyhöz, akiről úgy sejti, hogy körülbelül egyívásúak 
lehetnek, és megkérdi tőle, mióta nyaral ezen a tündéri he-
lyen. Természetesen angolul, napszemüvegben, elbűvölően 
szép fürdőruhában, ami pont ott szorítja össze a kiterjedé-
seket, ahol azoknak nem kellene létezniük, olyan egyrészes, 
amit az ember nem kap meg minden noném nagyáruházban. 
Tündéri fürdőkosztüm. Egyáltalán 
minden tündéri, csodás és elra-
gadó. M. Ági nagyon elégedett, fia 
mérnök a Ford műveknél, kiemelt 
tervezőmérnök, lánya nagyon jól 
ment férjhez, igaz, hogy nem zsidóhoz, de mégis vezető nő-
gyógyász a Mount Sinai kórház traumatológiai osztályán. 
Vagy hol. Szerencsére neki még nem voltak komoly kompli-
kációi. Egy-két kórházi befekvés, de semmi tragikus, pedig 
már 76 éves. Senki nem mondaná meg a korát. Na ne is 
mondja. Aktív, benne van a WIZO-ban, a helyi nőbizottság-
ban, évente kétszer partit ad, Ági napján és hálaadáskor 
(Thanksgiving day). 

 A mellette fekvő csinos, de szerényebb kiadású hölgy el-
árulja, hogy ő szinte egész évben itt van. Máskor télire Flo-
ridába költözik át, de az idén úgy jött ki a lépés, hogy itt 
marad januárig. Ez más január, mint az európai. Trópusi 
vagy még csak szubtrópusi lenne? Egy elit főiskolán tanított 
háztartástant és filozófiát. Ja, Amerikában mindenre el kell 
készülnöd, drágám. A legvadabb társításokra. Annak idején 
angolt tanult egy nem túl híres egyetemen, egy másik, jóval 
kisebb, de a nagy léptékű világtérképre azért felkerült or-
szágban. Férje Libanonból származik. Maronita család. Me-
nekülniük kellett, amikor kitört a polgárháború. Bár az az 
ország előtte maga volt a földi paradicsom. Neki elhihetik, 
mert éveket élt ott. Férje nemrég halt meg infarktusban, 
orvos volt, vesespecialista. Két fia ki tudja, hol tekereg, be-
hajózták már a világóceán összes öblét, felhajóztak a legve-
szedelmesebb deltákba, és lecsorogtak a Mississippin, meg 
egy olyan folyón végig eveztek, amit az ő dédapja minden-
képpen hajózhatóvá akart tenni, de aztán a dolgok anyagiak 
hiányában elsivárosodtak. 

 Maga, kedves, itt ismerős a viszonyokkal. Van itt egyál-
talán valamilyen európai étterem, étlap? 

 Nem sok, sajnos csak thai meg kínai, rengeteg mexikói és 
talán izlandi zuzmóleves, szalonnával és vereshagymával 
(bacon and red onion). 

 Már ekkor gyanút kellett volna fognia. De valahogy 
akkor elengedte a füle mellett. Talán a nap, a tenger isteni 
csillogása, a halk zene tette, ami távolról a nyugágyakig szű-
rődött. Port aux Prince. Hercegi, felséges, tényleg. 

 Olyan különös a kiejtése, mondta M. Ági, aki legkevesebb 
negyven éve élt New Yorkban. Tö-
kéletes fehér amerikai hangsúly, 
szófűzése a keleti partra utal. 

 Igen, mondta a nő, aki kissé fe-
lült, és szemügyre vette társnőjét. 

Valahonnan ismerősnek tűnt. De nem Atlantából, nem Bej-
rútból. Valahonnan jóval távolabbról. A múltból. A hátraha-
gyott korok valamelyikéből. Az a vöröshagyma és szalonna 
akaratlanul csúszott ki a száján. Maga sem érti, miért. 

 Igen, asszonyom, én egy kis városból jövök, egy európai 
kis városból.  

 Mégis honnan? 
 Hát, habozott, hogy elárulja-e. Rendszerint Libanont je-

lölte meg, de most valahogy az a másik forrásvidék tolako-
dott előtérbe, az kívánkozott ki belőle. Visszafogta magát. 
Úgy sem ismeri, soha nem hallott arról a városról. 

 Transylvaniából – mondta bátran, azt remélve hogy majd 
mindenki nevetésbe tör ki. Még hogy vámpíriából. 

 De M. Ági azt mondta: én is.  
 Erre nem számított. Mégis honnan? Kolozsvár, Brassó, 

Nagyvárad? Pontosan úgy ejtette azokat a városneveket, 
ahogy azok ejtik, csak azok, akik ott születtek. 

 Nem. Vásárhelyről. 
 Kézdi vagy Maros? 
 Ekkor mind a ketten felültek. Egyiknek a szemét ellepte a 

könny, a másik remegve azt kérdezte a Port aux Prince 
strand számára teljesen idegen nyelven: 

 Hogy hívnak, édesem? A Bolyaiba jártál vagy a Leánylí-
ceumba? 

 A másik csak bólintott és felkelt. Összepakolt, és vissza-
szólt rekedtes hangon: viszontlátásra, Ági. Márton Ági. 

 Éva, kiáltott utána percek múlva M. Á. a felismerés döb-
benetében. De É. eltűnt a strandkabinok között. Elfedték lá-
nyos vékony alakját a napernyők széles szoknyái... 

a borderline és az antiszociális személyiségzavar? Ho-
gyan lehetséges, hogy az elérhető ismérvek ellenére ezek 
az emberek még mindig mesterfokon űzik a grandiózus 
szelfjük megéléséhez szükséges hazudozást, színjátékot, 
kihasználást, dominanciát? Amikor az eleinte kedves, a 
szeretetével elhalmozó, rendkívül figyelmes, sármos, in-
telligens és abszolút tökéletes partnerrel a viszonyunk 
lassan megromlik, és nem értjük, miért, amikor egyre 
gyakoribbak a kritizálások, a szidalmak, a büntetések, a 
hazugságok, amikor a saját félelmeinket és szeretteinket 
ellenünk használja, amikor kezdünk kételkedni magunk-
ban, mert tudjuk, hogy igazunk van, de inkább hallga-
tunk, nehogy tovább romoljon a kapcsolat, amikor 
egyszer csak észrevesszük, hogy nemcsak érzelmileg, 
hanem már anyagilag is tőle függünk, amikor elhisszük, 
hogy senkik vagyunk, és nélküle semmire sem vagyunk 
képesek, amikor az egykori megbecsült és közkedvelt 
énünk romokban hever a nagy Ő mellett, amikor bántal-
mazni kezd, majd letagadja, azt állítja, hogy a mi hibánk, 
mert kihoztuk belőle az állatot, amikor sorozatosan meg-
ver, de közben a külvilágnak azt híreszteli, hogy nem va-
gyunk teljesen normálisak, így senki sem hisz nekünk, 
amikor olyan sz@rságokat mantráz a valódi énjét nem 
felismerő környezet, hogy „vannak hibái, de a szíve 
arany”, amikor ráeszmélünk, hogy rajta kívül senkink és 
semmink sincs, mert mindenkit elmaratott vagy elmart 
mellőlünk, amikor arra ébredünk, hogy teljesen neki va-
gyunk alárendelve, és bármit megtehet velünk, amikor 
már mi is azt hisszük, hogy megőrültünk, és mindenért 
mi vagyunk a hibásak – még akkor is megpróbáljuk meg-
javítani a kapcsolatot, megpróbáljuk visszakapni a régi 
tökéletességet, és nem jövünk rá, hogy soha nem fogunk 
oda visszatérni, mert az soha nem létezett, álca volt, 
színjáték, egy rosszindulatú nárcisztikus személyiségza-
varral élő energiavámpír színháza, amelynek a külvilág-
tól elrejtett színpadán ő az úr, mi pedig elvérezünk. És 
egy olyan, gondosan álcázott belső szobában van ez a 
színház, amelynek falairól lepereg minden érzelem. 

Ne értsenek félre, nagyon távol áll tőlem bárminemű 
áldozathibáztatás. De ez az eset (is) egy hatalmas felki-
áltójel. A családon belüli bántalmazásra, a törvénykezés 
inkompetenciájára, a bántalmazó kapcsolatok burjánzá-
sára, a társadalom szemhunyására (ez külön cikket ér-
demelne) és arra, hogy az igen értelmes, művelt emberek 
is belesétálhatnak a csapdába, és hihetik azt, hogy nekik 
majd sikerülni fog megváltoztatni a megváltoztathatat-
lant. Nem fog sikerülni. A szakembereknek sem sikerül. 
Mert ami itt kívülről csillog, az belülről már rég rohad. 
Figyeljünk oda a felkiáltójelekre, olvassunk utánuk, hall-
gassunk az őt jól ismerők figyelmeztetéseire, és az első 
jelnél lépjünk! Azonnal, örökre és nagyon messzire.

Marad a munkahelyvédelmi 
bértámogatás 

A kormány hétfőn meghosszabbította az idei év vé-
géig a munkahelyvédelmi bértámogatást, amelyet 
azok a vállalatok kapnak, amelyeknek a termelése 
vagy az árbevétele 10 százalékkal csökkent. A jog-
szabály szerint az állam fizeti azoknak az alkalma-
zottaknak a bruttó alapbérük 75 százalékát, akiknek 
a munkaidejük maximum 80 százalékban csökken. 
Az alkalmazottak közvetlenül a munkáltatótól kapják 
meg a juttatást, amelyet a munkáltatónak megtérít 
az állam. Azok a vállalkozások jogosultak igényelni 
ezt a támogatást, amelyeknek az alkalmazottaik leg-
alább 10 százalékát érinti a csökkentett munkaidő, 
illetve az árbevételük vagy a termelésük 10 száza-
lékkal csökkent. Az intézkedés jelenleg is hatályos, 
június 8-ig, a mostani kormányrendelet december 
31-ig tolja ki az alkalmazási határidőt. (MTI) 

Vádat emeltek Herkulesfürdő 
kifosztása miatt  

Vádat emeltek a termálvizeiről híres bánsági Herku-
lesfürdő fürdővállalatát 2001-ben privatizáló és a vál-
lalat tönkretételéből törvénytelenül hasznot húzó 
bűnszövetkezet 35 tagja ellen – közölte kedden a 
szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség 
(DIICOT). Az ügyben a többi között a fürdővállalat 
vezetői, részvényesei, egy volt parlamenti képviselő, 
egy ügyvéd és egy bírósági végrehajtó is a vádlottak 
padjára került, akiket bűnszövetkezet létrehozásá-
val, súlyos következményekkel járó sikkasztással és 
hivatali visszaéléssel vádolnak. A DIICOT szerint az 
akkor még ötven ingatlannal, köztük a fürdőtelepülés 
legnagyobb szállodáival, vendéglőivel és strandjai-
val, valamint a termálvíz kitermelésére vonatkozó 
engedéllyel rendelkező fürdővállalat többségi rész-
vénycsomagját olyan cég szerezte meg, amely a 
vádlottak egyikének ellenőrzése alatt állt. Az ügyet 
a temesvári táblabíróság fogja tárgyalni. (MTI) 

Ország – világ 

Színpad a szobában
(Folytatás az 1. oldalról)

Csütörtöki igaz történet 
– Sebestyén Mihály rovata –

Megszületett a döntés  
Együtt a Bolyai iskola fennhatósága alatt 

A Bolyai Farkas Elméleti Líceumban folytatják tanul-
mányaikat a marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc 
Római Katolikus Líceum diákjai, akik így a szintén 
magyar tannyelvű iskolában fejezik be az idei tan-
évet, és a következőt is ott kezdik – olvasható a Ro-
mániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) 
marosvásárhelyi szervezetének közleményében. 

A Maros Megyei Tanfelügyelőség és a Bolyai Farkas Elmé-
leti Líceum vezetőtanácsi döntésére azért volt szükség, mert 
a legfelsőbb bíróság május 3-án kimondott jogerős ítéletében 
érvénytelenítette a katolikus iskola létrehozását 2018-ban el-
rendelő miniszteri rendeletet.  

– Elértük, hogy a diákok és tanárok együtt maradjanak, 
mindenkit a Bolyai alá soroljanak. Nem volt egyszerű, hiszen 
jogértelmezési vita alakult ki arra vonatkozóan, hogy az 1-8. 
osztályok az Unirea vagy a Bolyai alá legyenek sorolva. Hosz-
szú tárgyalásokat követően sikerült megtalálni azt a törvényes 
megoldást, amely eredményeként a diákok, a tanárok és a nem 
tanügyi alkalmazottak egyaránt a Bolyai keretében folytathat-
ják tevékenységüket. Amit ígértünk, betartottuk – a rákóczis 
osztályok együtt maradnak, és az idei tanévet zavartalanul le 
lehet zárni – mondta Kovács Mihály Levente, az RMDSZ ma-
rosvásárhelyi szervezetének elnöke. 

„Május 31-én a tanfelügyelőség vezetőségi tanácsa még 
visszautasította a marosvásárhelyi városi önkormányzat fel-

terjesztett megoldási javaslatát, hogy a teljes katolikus iskolát 
a Bolyai líceumhoz csatolják. Ehelyett a katolikus iskolát fel-
darabolták volna több tanintézmény között. A portál szerint 
ezt a tanintézmény vezetőségének és a gyorsan reagáló szü-
lőknek az összefogása akadályozta meg, hiszen a rendelke-
zésre álló kevesebb, mint két óra alatt a szülők 93,54 százaléka 
nyújtott be írásos kérést a tanfelügyelőségre. A szülői kérések 
figyelembevételével döntött végül úgy a tanfelügyelőség ve-
zetőségi tanácsa, hogy a katolikus iskola diákjai, tanárai és ki-
segítő személyzete egyaránt a Bolyaihoz csatlakozhatnak” – 
idézte a Romkat.ro katolikus hírportált az MTI. 

„Köszönöm minden jóhiszemű embernek, aki mellettünk 
állt, és segített, hogy megoldjuk ezt a kényes helyzetet, a diá-
kok szempontját figyelembe véve – nyilatkozta Illés Ildikó fő-
tanfelügyelő-helyettes. Meg kell nyugtatnunk mindenkit, hogy 
a Bolyai Farkas Elméleti Líceum ezáltal nem veszít sem tan-
ügyi állást, sem osztálytermet, mert a katolikus iskola tanulói 
eddigi helyükön maradnak, és a Bolyaiba ideiglenes áthelye-
zéssel aligazgatónak kinevezett dr. Tamási Zsolt József veze-
tésével a Klastrom utca 15. szám alatti ingatlanban működnek 
tovább. A pedagógusok és a kisegítő személyzet is ideiglenes 
áthelyezést kap. A római katolikus osztályok befogadása nem 
csorbítja, hanem növeli a befogadó iskola hírnevét – tette 
hozzá Illés Ildikó.  

Frunda Csenge, az RMDSZ marosvásárhelyi szervezetének 
frakcióvezetője szerint: „Egy 
hosszú és bizonytalan időszak-
nak vetett véget a tanfelügyelő-
ség döntése. Az elmúlt hetekben 
mind az RMDSZ frakciója, mind 
pedig a Bolyai vezetőtanácsa pri-
oritásként kezelte az ügyet, és a 
közös munkának meglett az ered-
ménye – mindenki megértette, 
hogy elsődleges szempont a szü-
lők és diákok akarata, miszerint 
csakis a Bolyaiban szeretnék 
folytatni tanulmányaikat.” 

 „A következőkben szakpoliti-
kusainkkal, az egyházzal és a 
helyi tanács RMDSZ-frakciójá-
val közösen újból létrehozzuk az 
iskolát. Bízom benne, hogy mie-
lőbb megkapjuk a legfelsőbb bí-
rósági döntés megindoklását, és 
tudni fogjuk, hogy milyen 
irányba kell elindulnunk – szö-
gezte le Kovács Mihály Levente. 
(bodolai) 
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A legkisebb, 3–7 év közötti korosztálynál 
a szülők 49 százaléka jelölt be hasonló tüne-
teket a kérdőíves felmérés során. 
„Csatás dolog”  
és pattogatott kukorica  

Egy marosvásárhelyi óvodában érkezé-
sünkkor éppen mondókázni ült körbe az 
aprónép. A délelőtti foglalkozást kedves, halk 
szavú óvó nénijük vezette, ő és egy kézből 
kézbe vándorló, parányi játékzsiráf segített 
abban, hogy a vidám gyereksereg egyenként 
megossza velünk gondolatait. A szavak sza-
bad áradatából öröm volt szemelgetni.  

A nagyobb gyerekek közül többen mond-
ták, hogy a tanintézetek bezárása után hiány-
zott az óvoda, a társakkal való játszás és a 
bábszínház, ahova a csoport rendszeresen el-
látogatott a világjárvány előtt. Egy okos te-
kintetű kislány arra emlékezett a pandémia 
időszakából, hogy a nővére egyszer elment 
oltásra, és hogy mindig védőmaszkot kellett 
viselnie az iskolában. 

– Örültem, amikor már nem kellett – tette 
hozzá, mire az egyik társa gyorsan megje-
gyezte, hogy neki is van otthon maszkja.  

Az ukrajnai háborúról ennél bővebben 
nyilvánítottak véleményt az óvodások. Az 
egyik kisfiú meglepő számadatokkal is „szol-
gált”: hárommillió orosz és egymillió ukrán 
küzdelmét ecsetelte. 

– Úgy kezdődött ez a „csatás dolog”, hogy 
az ukránok megtámadták az oroszokat – szö-
gezte le komoly arccal. Egy másik legényke 
egyetlen szóval „idegesítőnek” minősítette a 
háborút, majd azt is elárulta, hogy az ezzel 
kapcsolatos hírek hallatán félt egy kicsit. 

A beszélgetés innen egészen más irányt 
vett, a rádiós, tévés információk apropóján 
néhányan a közvetlen környezetük történése-
iről, tűzesetről, amelyben „majdnem az egész 
lakótelep leégett”, illetve otthon, az ablakból 
látott autós ütközésről is beszámoltak. Valaki 
izgatottan mesélte, hogyan készített a szülei-
vel pattogatott kukoricát, miután elromlott a 
mikrohullámú sütőjük, egy tündérfürtű kis-
lány pedig kedvenc cicás rajzfilmjének egyik 
jelenetét elevenítette fel, azt, amikor a négy-
lábú főszereplő elcsente a kenyeres zacskót. 
Az igazi mesevilág védelmében  

 – Úgy tűnik, a gyermekek nem gabalyod-
tak bele érzelmileg a világpolitika hátborzon-
gató eseményeibe, és a járványhelyzet sem 
hagyott mélyebb nyomot bennük – vetettük 
fel Bölöni Ágnes óvónőnek az együttlét 
végén. 

– Amikor februárban kitört a háború, pár 
gyerek – főleg a fiúk – egészen „témában vol-
tak”, mondogatták, hogy „hajrá, Ukrajna, 
hajrá, oroszok!”, zászlókat rajzoltak, és a sza-
bad játékukban is megjelentek a tankok, harci 
jelenetek. Azt azonban egyetlen gyerektől 
sem hallottam, hogy szorongana. Hasonló 
volt a helyzet a koronavírus-járvány idején is. 
Igyekeztünk a legjobbat kihozni az adott 
helyzetből, például, amikor a csoportterem-
ben nem lehetett szőnyegünk, a megszokott-
nál is többet mozogtunk, táncoltunk. Mivel a 
folyosón a függönyöknek is le kellett kerül-
niük, felkértünk egy tehetséges lányt, hogy 
fessen mesevilágot a fehér falakra. Így még 
színesebb, derűsebb lett az életterünk. A vi-
lágjárvány adta helyzetet egy mesés mondó-

kába, egy drámajátékba foglaltuk bele. Azt 
tapasztaltam, hogy ha lehetőséget adunk a 
gyerekeknek az érzelmeik feldolgozására, ők 
annak meg is találják a módját. A pandémia 
idején sokat játszottak doktorosat, oltóköz-
pontot „rendeztek be” a teremben. Bár a ta-
valy év vége felé úgy éreztem, hogy a 
tanintézetek gyakori bezárása és az ebből 
adódó távolság miatt nem alakult ki olyan 
szoros kapcsolat a gyerekek és köztem, mint 
máskor, ez az együtt töltött hónapok alatt 
hamar megváltozott. A kényszerszünetek mi-
atti apró hiányosságokat is sikerült bepótolni. 
Bár első látásra valóban kétségbeejtőnek tűnt 
az elmúlt két év, nem feledkezhetünk meg a 
pozitív hozadékairól sem. Például, mivel na-
gyon kevés játék maradhatott a teremben, 
gyakrabban mentünk ki az udvarra, és így a 
gyerekek sokkal önállóbbak lettek az öltöz-
ködésben. Ami pedig a rengeteg táncot illeti, 
most is szeretnék, ha ugyanannyi időt fordí-
tanánk rá – összegezte az elmúlt pár év törté-
néseit a pedagógus, akinek minden szavából 
nyugalom és melegség áradt, miközben a rá 
bízott gyermekekről beszélt.  
33 kocka és bónuszalváspercek  

A megyeszékhelyi Dr. Bernády György 
Általános Iskolában kitárt ajtóval vártak ránk 
Balás Éva negyedikesei. „Éva néni” – ahogy 
mindenkori diákjai szólítják az élménypeda-
gógia módszereit előszeretettel használó ta-
nítónőt – átadta helyét a katedránál, és a 
háttérből mosolyogva hallgatta lelkesen je-
lentkező, szépen, választékosan beszélő diák-
jait.  

Levente: Nekem a járvány időszakából az 
online iskola volt a legnehezebb, mert nem 
tudok jól számítógépezni, és ha mellényom-
tam valamit a billentyűzeten, kiestem a cso-
portból. Az is rossz volt, hogy nem 
találkozhattam a barátaimmal. A szabadidőm-
ben olvastam vagy játszottam az udvaron a 
kutyámmal. Nagyon szeretek kirándulni, a 
járványhelyzetben azt sem lehetett. Most bor-
zasztóan örülök, mert egy csomó helyre me-
gyünk a nyáron. A hegyeket és a tengert is 
szeretem, ott hajókázni is szoktunk. A Maro-
son már kajakoztam is. 

Balázs: Nekem csak az tetszett az interne-
tes iskolában, hogy tovább lehetett aludni 
reggelente. Az online órákon azonban nem 
tudtam rendesen figyelni, az a 33 kocka a ké-
pernyőn, minden kockában más-más környe-
zettel, nagyon megnehezítette a dolgomat. 
Ebben az időszakban leginkább az hiányzott, 

hogy „élőben” beszélgethessek a barátaim-
mal. 

Jázmin: Volt, amikor szakadozott a hang a 
virtuális tanteremben, időnként pedig meg-
szűnt az internetes kapcsolat. Ezért nem sze-
rettem online tanulni. Az viszont jó volt, hogy 
otthon biztonságban érezhettem magam a ko-
ronavírustól. Amikor már rendesen jöhettünk 
iskolába, eléggé zavart a maszk, az is előfor-
dult, hogy órán elszakadt. 

Anna: Az online iskolában egyáltalán nem 
tudtam figyelni, de a maszkviselés sem volt 
túl kellemes, mert folyton bepárásodott tőle 
a szemüvegem. A világjárvány alatt hiányoz-
tak a barátaim. Volt, hogy kimentem egyedül 
az udvarra, vagy a házban olvastam, tévéz-
tem. 

Sophie: Nekem az volt a legrosszabb az in-
ternetes tanulásban, hogy a tanító néni nem 
volt „élőben” mellettem, hogy segítsen, kija-
vítsa a hibáimat. Sokszor nem is tudtam iga-
zán figyelni órán, csak úgy „elnézelődtem” a 
számítógép előtt. 

Zsolt: Én jobban szerettem az online sulit, 
mert nem kellett korán kelni, és bejárni az 

órákra. Egyszer kipróbáltam, milyen alsónad-
rágban „iskolában” lenni, vicces volt.  

Tamás: Én úgy érzem, nagyon megváltoz-
tam a Covid két éve alatt, de nem rossz érte-
lemben. Korábban például nem szerettem a 
káposztát, most meg szívesen megeszem. 

Dániel: Nagyon örültem, hogy véget ért a 
járvány, mert újra járhatok fociedzésre, mecs-
csekre, és egyáltalán közösségbe. Ez sokkal 
jobb, mint otthon ülni a képernyő előtt. 
„Csak ide ne…”  

A bernádys negyedikeseket arról is meg-
kérdeztük, foglalkoztatja-e őket az ukrajnai 
háború.  

Dávid: Én kíváncsi vagyok arra, hogy mi 
történik a szomszédunkban. 

Tamás: Ez a háború kezd gazdasági vál-
sággá válni. Az unió tömi Ukrajnát fegyve-
rekkel, Zelenszkij pedig, ahelyett, hogy hálás 
lenne Magyarországnak a segítségért, meg-
mondja, hogy mit csináljon. 

Zsolt: Én csak attól félek, hogy nehogy át-
terjedjen ide, Romániába a háború. 

Norbi: Én is ettől tartok, és hogy nehogy 
elvigyék apukámat harcolni. 

Kitti: Ugyanerre gondolok én is, meg arra, 
hogy ha ez megtörténne, a mi országunkat is 
szétrombolnák.  

Május 30-i beszélgetésünk végén a köze-
ledő gyermeknapról kérdeztük az osztályt. 
Örömmel nyugtáztuk, hogy mégiscsak ez a 
téma áll a legközelebb a negyedikesek szívé-
hez, és azt is jó volt hallani, hogy tárgybeli 
ajándékok helyett mindenki várt élményekről 
vagy egyszerűen a szabadidő kellemes eltöl-
téséről beszélt. Zsófi például állatkertbe kí-
vánkozott, Boróka és Őszike azt mondta, 
olvasni és tévézni fog az ünnepnapon. 

Végezetül álljon itt egy kiskamasz, a hete-
dikes Kinga írásban küldött vallomása: „A 
járványhoz elég kellemetlen emlékek fűznek, 
mert be voltam zárva a házba, és nem talál-
kozhattam a barátaimmal. Az online órák 
alatt, egész nap a számítógép előtt ülve, gyak-
ran fájt a szemem. Amikor újra járhattunk is-
kolába, a maszk miatt sokat fájt a fülem, és 
be volt vörösödve. Két oltással is elkaptam a 
vírust, egy erősebb náthaként éltem meg. Az 
online időszak pozitívuma az volt, hogy nem 
kellett korán kelni, és elmaradtak a félévi dol-
gozatok. Ami az ukrajnai helyzetet illeti, ele-
inte nyomasztott a gondolat, hogy kitörhet a 
harmadik világháború. Nagyon sajnáltam az 
ukrajnai magyarokat és a többi ott élőt is. 
Most már leküzdöttem a rettegést, és próbá-
lok tudomást sem venni arról, ami a szomszé-
dunkban zajlik. Remélem, hogy nem terjed át 
ide.” 

(Folytatás az 1. oldalról)
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Gyermeknap a Somin                                          Fotó: Szabó Blanka

Érinthetetlen szigetek?!

Fotó: Nagy Tibor



A marosvásárhelyi család típusú Dorcas 
Gyermekotthont a holland Dorcas Aid nem-
zetközi segélyszervezet hozta létre 1997-ben 
a marosvásárhelyi Krisztusért és Egyházáért 
Egyesülettel együtt, amely egy keresztyén 
mozgalomból született. A holland szervezet 
megvásárolta és 1998-ban felújította az ott-
honnak helyet adó Kossuth utcai épületet, 
majd fokozatosan csökkentve a támogatását, 
átadta azt a helyi partnernek. 2007 óta teljes 
egészében a marosvásárhelyi Krisztusért és 
Egyházáért Egyesület fennhatósága alá tarto-
zik, amely saját bevételeiből, valamint bel- és 
külföldi adományokból tartja fenn. 

A gyerekotthonban árva és félárva, vala-
mint szociálisan hátrányos helyzetű gyereke-
ket keresztyén szellemiségű családi 
légkörben nevelnek, képességeik szerint is-
koláztatják, szakmatanulásra ösztönzik őket, 
egyszóval minden téren támogatják abban, 
hogy a társadalomba beilleszkedjenek, fel-
nőttként munkahelyet találjanak, és önállóan 
boldogulhassanak. 

A Krisztusért és Egyházáért Egyesület 
központi irodája is Marosvásárhelyen van, és 
igen sokirányú a szervezet tevékenysége: 
idősfoglalkozásokat szerveznek, és otthoni 
gondozást biztosítanak számukra. Ugyanak-
kor hátrányos helyzetű fiataloknak is vannak 
mentorálási, illetve képzési programjaik, töb-
bek között az egyesülethez tartozik a  
Philothea Klub és az Onesimus projekt, emel-
lett pedig a Hannah projekt mélyszegénység-
ben élőknek próbál segítő kezet nyújtani. Az 
igen szerteágazó tevékenységek között az 
egyik projekt a marosvásárhelyi Dorcas csa-
lád típusú gyermekotthon, amely idén 25 
éves – árulta el a bevezetőben Takács Tünde 
E., az intézmény vezetője. Az otthon szolgál-
tatásai közé tartozott 25 éven át a mélysze-
génységben élő gyerekek otthoni 
környezetben való támogatása is, nemcsak 
anyagiakkal, élelemmel és taneszközökkel, 
hanem szaktanácsadással is. Ez a tevékeny-
ség 2022 végéig sajnos fokozatosan lezárul 
az anyagi fedezet hiánya miatt. 
Jelentősen megcsappantak a támogatások 

Az utóbbi időben az anyagi gondok egyre 
inkább nehezítik a mindennapjaikat, ugyanis 
igencsak megcsappantak a támogatások.  

– Sajnos nem igazán van lehetőség arra, 
hogy bármiféle bevételhez jussunk, a Dorcas 
otthon mindig is magánadományokból élt, 

voltak külföldi szervezetek, amelyek szív-
ügyüknek tekintették az elhanyagolt gyere-
kek felkarolását, illetve vásárhelyi közösségi 
emberek, vállalkozások is támogattak, de saj-
nos közülük többen a járvány miatt visszalép-
tek vagy megszűntek. Emellett a Maros 
Megyei Gyermekvédelmi Igazgatósággal van 
egy közbeszerzési pályázatunk, amely révén 
hét gyerek ellátását támogatják. Azonban 
minden támogatást összevetve, mindez csu-
pán a költségeink valamivel több mint felét, 
60-65 százalékát fedezi. Ezenfelül vannak, 
akik szponzorizálási szerződéssel támogat-
nak, illetve sokat segítenek az alkalmi ado-
mányok, viszont erre alapozni, tervezni nem 
tudunk, hiszen van hónap, amikor semmiféle 
adomány nem érkezik, máskor pedig ketten-
hárman jelzik, hogy szeretnének segíteni. 
Ugyanakkor ezek az adományok jelentősen 
megcsappantak az utóbbi két évben, így 
egyelőre úgy tudunk fennmaradni, hogy a CE 
Szövetségtől kapunk háttértámogatást, azaz, 
amire éppen nem telik, azt megelőlegezik ne-
künk, természetesen addig, amíg nekik is 
módjukban áll ezt megtenni. Jelentős össze-
gekbe kerül a ház fenntartása, és a személyzet 
bérének a biztosítása – vázolta fel a minden-
napjaikat nehezítő gondokat az intézményve-
zető. A Dorcas otthonban hétfős csapat 
gondoskodik a gyerekekről: négy nevelő, egy 
pedagógus, aki mindennap foglalkozik velük 
iskola után, valamint a szociális asszisztens 
és az intézmény igazgatója.     

A sikertörténetek adnak erőt 
A törvény értelmében 7 éven felüli gyere-

kek kerülhetnek ilyen jellegű otthonba, az 
ennél kisebbeket hivatásos nevelőszülőnél 
helyezi el a gyermekvédelmi rendszer. A Dor-
cas otthonban nevelkedő kilenc gyerek közül 
10 éves a legkisebb, a legnagyobbak pedig 
már egyetemisták, 21-22 évesek – tudtuk 
meg Takács Tündétől, valamint Rácz Enikő 
esetmenedzsertől, szociális asszisztenstől.  

– A Dorcas otthon valójában abból az 
igényből született, hogy a vidéki gyülekeze-
tekben szolgáló lelkészek jelezték, hogy na-
gyon sok elhanyagolt gyerek van, akik 
mélyszegénységben lévő családokban élik a 
mindennapjaikat. Kezdetben ilyen kiskorúa-
kat fogadtunk be az otthonba, majd később, 
miután az otthon szolgáltatásait akkreditáltat-
tuk, az igazgatósággal együttműködésben 
gyermekvédelmi intézkedés során fogadtunk 
és fogadunk gyerekeket. Ők is küldenek hoz-
zánk, de az is előfordul, hogy valaki megke-
res személyesen, mert tudomása van egy 
problémás gyerekről. Ezeket az eseteket je-
lezzük az igazgatóságnak, ott megteszik a to-
vábbi lépéseket, illetve a gyerekeknek járó 
pénzbeli juttatásokat – mint pl. a gyermek-
pénz – is részben az igazgatóság kezeli, egy 
általuk megnyitott bankszámlán a gyerek ne-
vére – jegyezte meg Tünde. Érdeklődésünkre, 
hogy mi történik azokkal a bentlakókkal, akik 
nagykorúvá válnak, rámutatott, az alapsza-
bály az, hogy ha valaki betölti a 18 évet, és 
nem tanul tovább, megszűnik a rá vonatkozó 

gyerekvédelmi hatósági intézkedés, és el kell 
hagynia az otthont, ahol él. Viszont ha to-
vábbtanul, maradhat 26 éves koráig, és egy 
egyetem elvégzésében támogatja a gyermek-
védelmi rendszer.  

– Mi természetesen senkit sem teszünk az 
utcára, arra törekszünk, hogy rávezessük a 
gyerekeket, a fiatalokat, hogy vállalják a fe-
lelősséget a saját életükért, a döntéseikért. 
Nagyon örülünk, hogy a gyerekek nagy ré-
szének sikerül helytállni, miután tőlünk ki-
kerülnek, saját lakást bérelnek, munkát 
vállalnak, van, aki két munkahelyen is dol-
gozik. Többen az évek során családot alapí-
tottak, a kollégáim számtalan esküvőn részt 
vettek már, és az itt nevelkedők gyerekeit is 
megkeresztelték. Szerencsére az eddigi ta-
pasztalat az, hogy az esetek többségében si-
kerül elindítani a fiatalokat egy értelmes, 
tartalmas élet irányába – számolt be a siker-
történetekről az otthon vezetője.  

Kolléganője, Rácz Enikő hozzáfűzi, saj-
nos azt tapasztalják, hogy az utóbbi időben 
érkező gyerekek sokkal hátrányosabb hely-
zetű családokból származnak, sokkal több a 
bepótolnivaló, van, akinek kisegítő iskolába 
kell járnia. Nagyon sokan élnek mélysze-
génységben, olyan szülőkkel, akik elhanya-
golják vagy bántalmazzák a gyerekeiket. 
Takács Tünde szerint az utóbbi időben meg-
figyelhető, hogy amióta megnövekedett a 
gyermekpénz, a szülők nem egyeznek bele 
abba, hogy a gyereket kiemeljék a családból, 
és olyan környezetben nevelkedjen, ahol le-
hetősége van fejlődni, tanulni, mivel így el-
veszítenék a fő bevételi forrásukat. Inkább 
otthon tartják őket olyan körülmények között, 
ahol az alapszükségletek sincsenek bizto-
sítva, például olyan házban, ahol ivóvíz sincs, 
és nem mindig kerül ki a mindennapi betevő 
sem. 
Egy kis törődés csodákra lehet képes 

Az elmúlt két évben a Dorcas otthonba az 
utcáról is kerültek be gyerekek, akik csak pa-
píron voltak beíratva iskolába, hogy a szülők 

felvegyék a gyerekpénzt, a gyakorlatban 
azonban nem vettek részt semmiféle oktatás-
ban. Ilyen körülmények között rendkívül 
nehéz bepótolni a lemaradásokat. Sokszor 
olyan dolgokat nem tudnak tíz-tizenhárom 
évesen, amiket egy normál családban felnö-
vekedő két-három éves gyerek már elsajátí-
tott, például hogyan kell fogat mosni, 
öltözködni, megfogni a ceruzát. 

A Dorcas otthon kapacitása 12 fő, tehát el-
méletileg tudnának még felvenni gyerekeket, 
viszont az újonnan érkezők integrációja igen 
bonyolult folyamat.  

– Az elmúlt két évben három új gyereket 
vettünk fel, ugyanis nehéz és hosszadalmas 
folyamat, amíg beilleszkednek, amíg a töb-
biek elfogadják őket, megszokják a háziren-
det, és az alapkészségek kialakulnak: reggeli 
fölkelés időben, az ágy bevetése, a késsel-vil-
lával étkezés. Nagyon sok reményre és türe-
lemre van szükségünk. A felzárkóztatás során 
mindenben próbálunk támaszt nyújtani a gye-
rekeknek, segítünk nekik a napi életvezetési 
készségek elsajátításában, az írás-olvasás ta-
nulásban, hiszen sok esetben a finommotori-
kai készségeket 12-13 évesen kezdjük el 
velük gyakorolni. Nagyszerűen együttműkö-
dünk az 1-es Számú Speciális Iskolaközpont-
tal, két gyerekünk jár oda, a többiek pedig 
átlagos iskolába. Sikerélmény, hogy a legki-
sebb kislányunkat, aki 10 éves, és kisegítő is-
kolába járt, sikerült beíratni egy másik iskola 
előkészítő osztályába, ugyanis az értelmi ké-
pességeivel nem voltak gondok, a szocializá-
cióval viszont igen. Eleinte nehezen 
alkalmazkodott az osztályközösségben, vi-
szont a tanítónő végtelen türelme, ragaszko-
dása és a közösség mindezen sikeresen 
átsegítette. Mostanra nagyon szépen fejlődik, 
ambíciós, néptáncra jár, igényesen öltözkö-
dik. Szeptemberben érkezett hozzánk, és 
három hónap múlva a szakember a felmérés 
során megállapította, hogy radikális változá-
son ment keresztül, pusztán a törődés, a ráfi-
gyelés csodákat művelt a fejlődése terén. 
Ezért is lenne nagyon fontos, hogy minél 
zsengébb életkorban kerüljenek hozzánk a 
gyerekek, hogy tudjunk rajtuk segíteni. Egy 
nagyobb gyerekkel, például egy ötödikessel 
is, már jóval nehezebb, hiába jók az értelmi 
képességei, olyan nagymértékű a lemaradás, 
hogy már nem tud felzárkózni egy átlagos is-
kolában – magyarázta Takács Tünde E. 
Sok segítő kéz szorgoskodott 

Bár a támogatók száma az utóbbi időben 
igencsak visszaesett, az otthon vezetője ott-
jártunkkor örömmel újságolta, hogy szeren-
csére rendszeresen akadnak jótevők, akikre 
számíthatnak. A napokban járt náluk a BNI 
üzletvezetői kör csapata, több cég alkalma-
zottai, mintegy 15 személy érkezett közmun-
kázni, besegítettek azokba a javítási, felújítási 
munkálatokba, amelyekre szükség volt a 
Kossuth utcai Dorcas otthonban. A segítőkész 

önkéntesek többek között a kerítést, az ajtó-
kat, a faburkolatot festették le, és az udvaron 
megerősítettek és befedtek két tetőszerkeze-
tet, csatornát tettek fel, és felújították a hintát. 
Ugyanakkor nemrég a Gecse utcai reformá-
tus gyülekezet hívei adományából a Dorcas 
otthonban nevelkedő gyerekeknek új ágyakat 
és matracokat vásároltak. A téli ünnepek táján 
pedig az Angyalok a városban projekt kezde-
ményezői új cipőkkel örvendeztették meg az 
otthon lakóit.  

– Hálás köszönetünk minden megnevezett 
és minden névtelen adakozónknak a nagy-
lelkű törődésükért! – tette hozzá Takács 
Tünde E. Az otthon elérhetőségei és tevé-
kenységei megtekinthetőek a közösségi felü-
leten Dorcas Otthon néven. 
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Nehéz sorsú gyerekek útját egyengetik a Dorcas otthonban 

Család a család helyett 
Hátrányos helyzetű családokból származó, különböző életkorú gyerekeket és 
fiatalokat nevelnek és próbálnak útnak indítani az életben a marosvásárhelyi 
Dorcas család típusú gyermekotthonban. Bár a gyerekek nagy része a mély-
szegénységből érkezik, óriási lemaradásokkal mind a tanulás, mind pedig a 
szocializációs készségek tekintetében, az otthonbeli családias légkörnek, a 
szakemberek áldozatos munkájának köszönhetően sok a sikertörténet, töb-
ben végeztek egyetemet, mások pedig szakmát tanulnak, és megállnak a 
saját lábukon, miután kikerülnek a Dorcas csapat védőszárnya alól.

Szerkesztette: Menyhárt Borbála

Takács Tünde

Rácz Enikő

Menyhárt Borbála



A május és július közötti időszakban 
az ország hét megyéjében több mint 
ezer vidéki személy részesül ingyenes 
orvosi vizsgálatokban a Romániai 
Krónikus Betegek Szövetsége (APCR) 
nemkormányzati szervezet által kez-
deményezett Az egészség hozzád jön 
nevű karaván révén. A kezdeménye-
zés elsődleges célja időben kiszűrni a 
szív-ér rendszeri bántalmakat, vala-
mint a cukorbetegséget. 

A karaván, amelyre első alkalommal kerül 
sor, május 21. és július 3. között az ország 7 
megyéjében – Maros, Krassó–Szörény, Iaşi, 
Tulcea, Ialomiţa, Dolj, Dâmboviţa és Călăraşi 
– lévő településeket érinti. Maros megyében 
a kezdeményezés partnere a Maros Megyei 
Cukorbeteg Gyerekek és Fiatalok Egyesülete. 
Május 28-án és 29-én a karaván Alsóböl-
kényben állomásozott – tájékoztatott Rodica 
Molnar, az egyesület elnöke. 

A karavánnal a cukorbetegség, valamint a 
szív-ér rendszeri bántalmak megelőzésére, il-
letve időbeni felfedezésére fektetik a hang-
súlyt. A marosvásárhelyi, temesvári, 
bukaresti, jászvásári és craiovai szakorvosok-
ból, rezidensekből, asszisztensekből, vala-
mint posztliceális egészségügyi képzésben 
résztvevő diákokból, illetve orvostanhallga-

tókból álló önkéntesek vérvizsgálatokat, vér-
cukorszintmérést, EKG-t és egyéb olyan 
vizsgálatokat is elvégeznek, amelyekkel ki-
szűrhetőek az esetleges szív-ér rendszeri bán-
talmak. Ezeknek köszönhetően egyrészt 
átfogóbb képet kapnak a vidéken élők egész-
ségi állapotáról, ugyanakkor, ha valakinél ki-
derül, hogy krónikus betegségben szenved, 
akkor tovább irányítják behatóbb vizsgála-
tokra, hogy megkaphassa a megfelelő keze-
lést. 

Sajnos a tapasztalat az, hogy sok vidéki 
lakos nem részesül a megfelelő szűrővizsgá-
latokban, ugyanis a távolság vagy a szállítási 
költségek miatt nehezen férnek hozzá az 
egészségügyi ellátáshoz. Vannak vidéki tele-
pülések, ahol nincs háziorvos, vagy a lakos-
ság számához képest túl kevés a szakember. 
Tekintettel arra, hogy a félreesőbb települé-
seken élő páciensek nehezen férnek hozzá az 
egészségügyi szolgáltatásokhoz, rendkívül 
hasznos, hogy a karaván a legközelebbi kór-
háztól több mint 20 kilométerre fekvő telepü-
lésekre is ellátogat – hangsúlyozta Cezar 
Irimia, az APCR elnöke. 

A kampány fontos része az egyes szűrő-
vizsgálatok mellett a betegek tájékoztatása, 
ezért a vizsgálóhelyiségekben szórólapok és 
plakátok lesznek elhelyezve a cukorbetegség-
ről, a szív-, érrendszeri bántalmakról, vala-
mint az évente elvégzendő vérvizsgálat 
jelentőségéről szóló információkkal. 

Sajnos a statisztikák arra utalnak, hogy a 
cukorbetegség, valamint a szívérrendszeri 
bántalmak előfordulása egyre nagyobb mére-
teket ölt, és egyre több korosztályt érint. 

2018-ban a romániai halálesetek több mint 
egyharmadát szív- és érrendszeri betegségek 
okozták. A születéskor várható élettartam 
2000 és 2019 között több mint négy évvel 
nőtt Romániában, de továbbra is a legalacso-
nyabbak közé tartozik az unió szintjén. A 
megelőzésre fordított kiadások tovább csök-
kentek, Románia az Európai Unióban az 
utolsó előtti helyen áll ezen a téren. A betegek 
ellátását végző orvosok és ápolók száma to-

vábbra is az uniós átlag alatt van, 2019-ben 
ezer lakosra 3,2 orvos jutott, az uniós átlag 
pedig 3,9. Ugyanakkor számos vidéki telepü-
lésen az egészségügyi ellátás hiányos, és a 
legközelebbi egységhez való eljutást a rossz 
közlekedési infrastruktúra is nagyban akadá-
lyozza.  

A romániai lakosság körében a cukorbe-
tegség előfordulási aránya 11,6%, és a lakos-
ság 28,1%-a veszélyeztetettnek számít. 
Aggasztó, hogy a cukorbetegséggel összefüg-
gésbe hozható halálesetek száma Romániá-
ban kétszerese a fejlettebb uniós 
országokénak. 

Fából, textilből, illetve más, újrahasz-
nosítható anyagokból készült minő-
ségi játékok, gyerekeknek, 
kiskamaszoknak szóló kiegészítők, 
használati cikkek széles választéka 
található meg a marosvásárhelyi kéz-
művesboltban, ahol több mint har-
minc erdélyi kézműves alkotásait 
vonultatják fel. A Posta utcában, a 
bábszínház egykori székhelyén nem-
rég megnyílt bolt igazi aranybánya 
azok számára, akik a nagykereske-
désben fellelhető műanyaghegyek he-
lyett egyedi, kézzel készült játékot, 
ajándékot szeretnének beszerezni. 
Ugyanakkor a boltban havonta egy-
szer lehetőség adódik személyesen 
találkozni és elbeszélgetni a kézmű-
vesekkel, akiknek a munkáit leemelik 
a polcokról.  

Újabb hiánypótló kezdeményezés született 
Marosvásárhelyen, több mint harminc erdélyi 
kézműves gyerekeknek szóló, egyedi termé-
kei találhatók meg egy helyen a Posta utcai 
boltban. Albert Szidónia vállalkozó, a bolt 
megálmodója lapunknak elmondta, egyelőre 
három megye képviselteti magát, Maros, Ko-
lozs és Hargita megyei kézművesek termékei 
vásárolhatók meg, de próbálnak terjeszkedni 
Kovászna, Bihar, Szatmár irányába. 

Albert Szidónia a minőségi fajátékokat for-
galmazó Wood for fun vállalkozás tulajdo-
nosa, termékeiket a különböző vásárokról 
már bizonyára jól ismerik a szülők. Mint 
mondta, eddig nem volt saját boltjuk, vásáro-
kon értékesítették az erdélyi kézművesektől 
származó fajátékokat, majd az Angyalkara-
ván keretében bekapcsolódott az immár több 
mint hatezer tagot számláló Női vállalkozók 
Facebook-csoportba, és ezáltal a játékok kap-
csán ott több kézművessel is kapcsolatba ke-
rült, együtt jártak vásárokra az 
Angyalkaraván keretében, és így jött az ötlet 
tavaly karácsony táján, hogy a sok csodaszép 
kézműves játékot összetennék egy boltban. 
Tavasszal megtalálták a tökéletes helyszínt 
ehhez a marosvásárhelyi Posta utcában, az 
egykori bábszínház helyén, és nemrég meg is 
nyitották a boltot, ahol jelenleg 31 kézműves 
munkái találhatók meg, közülük 29-en a Női 
vállalkozók csoportnak a tagjai. 

Az ízlésesen berendezett bolt polcain töb-
bek között szebbnél szebb minőségi fajáték, 
textilanyagból készült tárgyak, játékok soka-
sága, horgolt bábok, különféle kiegészítők, 

kézműves cipőcskék, valamint puha talpú 
bőrcipők is sorakoznak. 

Albert Szidónia rámutatott, a bolttal az volt 
a cél, hogy segítsenek a kézműves játékokat 
kedvelő vásárlóknak azáltal, hogy minden 
egy helyen van; élőben meg lehet nézni, ta-
pogatni az egyes termékeket, sokkal áttekint-
hetőbb a kínálat, könnyebben megtalálják az 
adott gyerek életkorához leginkább találó já-
tékot, nem kell több helyről rendelni ahhoz, 
hogy összeálljon például az ajándék egy szü-
letésnapra, keresztelőre.  

– Emellett fontos szempont az, hogy ilyen 
mennyiségű kézműves játék együttesen tá-
lalva rádöbbenti az embert, hogy mindez egy 
kincs, egy érték, és mindenik tehetségről 
árulkodó alkotás itt, a mi vidékünkön készül, 
természetes vagy újrahasznosítható anyagból, 
csomagolásmentesen, így ezeknek a megvá-
sárolásával nem gyártunk szemetet. Ezek a 
termékek értéket képviselnek, olyan tartós já-
tékok, amelyek generációkat szolgálhatnak 
ki, használtan továbbajándékozva is sokáig 
megállják a helyüket. Ugyanakkor manapság 
gyakran szembesülünk azzal, hogy a gyere-
keket túl sok inger éri, folyamatosan ki van-
nak téve a kütyükből áradó digitális világ 
hatásainak, és sajnos érdektelenné válnak 
számukra a játékok, 9-10 évesek szüleitől 
hallani, hogy nem tudnak már játékot vásá-
rolni számukra, mert semmi nem érdekli 
őket. A kézműves játékok pontosan ezt a ten-
denciát próbálják ellensúlyozni, mivel egy 

másfajta hozzáállást feltételeznek, a játékban 
való tudatos jelenlétet; kreativitásra ösztö-
nöznek, ugyanakkor a kézműves munka 
megbecsülésére tanítanak – hangsúlyozta az 
ötletgazda. 
Ismerd meg a kedvenc kézműves terméked 
alkotóját! 

A Wood for fun bolt megálmodója egy 
igencsak egyedi ötlettel is előrukkolt: minden 
hónapban, egy előre meghirdetett időpontban 

meghívják azokat a kézműveseket, akik a 
boltban értékesítik a termékeiket, így a vásár-
lók személyesen találkozhatnak a kézműves-
sel, akinek a munkáját esetleg évek óta 
csodálják, és feltehetik neki a kérdéseiket.  

Az Ismerd meg kedvenc kézműves termé-
ked alkotóját című eseményre először a bolt-
nyitáskor került sor, akkor a Maros megyei 
kézművesek voltak jelen, a második alkalom-
mal pedig a kolozsvári alkotókat hívták meg, 
hogy bemutassák a termékeiket, valamint a 
vállalkozásuk történetét, kezdve az újrahasz-
nosított játéktól a természetes anyagokból ké-
szült ruházati cikkeken át a natúr 
kozmetikumokig, valamint a menstruációs 
fehérneműig. A következő alkalom június 
második hétvégéjén lesz, akkor a Hargita me-
gyeieket látják vendégül, közülük szinte min-
denik játékokat készít. 

Albert Szidónia hozzátette: úgy állították 
össze a kínálatot, hogy olyan kézművesek is 
helyet kapjanak náluk, akiknek zömében fel-
nőtteknek szóló termékeik vannak, viszont ha 
van gyerekkollekciójuk, akkor kizárólag a 
gyerekeknek vagy kiskamaszoknak szóló ter-
mékek kerültek be a boltba. Így elérhetők 
többek között a kislányoknak szóló divatos, 
papírból készült, szebbnél szebb táskák, öv-
táskák, kis hátizsákok. Az eddigi visszajelzé-
sek nagyon pozitívak, a boltba 
véletlenszerűen betérők közül a legtöbben 
visszatérő vásárlókká váltak. 

Menyhárt Borbála

Menyhárt Borbála

Több mint harminc erdélyi alkotó gyerekeknek szánt termékei sorakoznak fel 
Kézműves kincsek egy helyen 
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Több mint ezer vidéki részesül ingyenes vizsgálatokban 
A szívbetegség és diabétesz kiszűrése a cél 



Ízes bukta 
Szükséges hozzá: 1 kg finomliszt, 1 mok-

káskanál só, 1 citrom reszelt héja, 1 egész 
tojás, 2 tojássárga, 5 evőkanál cukor, 5 dl 
tej,1 kis kocka friss élesztő és 10 evőkanál 
olaj. A tejet meglangyosítom, és adok hozzá 
pici sót, cukrot, az élesztőt, és felfuttatom. A 
liszt közepébe mélyedést alakítok ki, beleön-
töm a tejben felfuttatott élesztőt, a tojásokat, 
az olajat, és addig gyúrom, amíg már nem 
ragad a kezemhez. Megszórom liszttel, és 1 
órát kelni hagyom. Serítővel kinyújtom, majd 
felkockázom a tésztát, és szilvaízet teszek 
mindenik kockának a közepébe, és felteke-
rem. Egy tepsit kizsírozok, és egymás mellé 
helyezem a buktákat. Megkenem felvert to-

jással vagy cukros tejjel egy ecset segítségé-
vel, miután megsültek. 25-30 perc alatt, 160 
C-fokon sütöm. Amikor még langyos, porcu-
korral is megszórom. 

Citromos-narancsleves eperdzsem 
5 kg epret megtisztítok, és alaposan meg-

mosom. A rostos narancslevet mindig novem-
ber táján készítem, abból 2 dl-t és 3 nagy 
darab lédús citrom levét, rostját is az eperre 
locsolom, illetve egy kis tasak citromsót is 

szórok rá. Picit állni hagyom, majd 4 dl méz-
zel és 2 kg cukorral megszórom. Alaposan el-
keverem, majd 40 perc alatt készre főzöm. A 
nagyobb eperszemeket kettévágva, a kiseb-
beket egészben teszem oda főni. 4 evőkanál 
pektint 10 dkg cukorral összevegyítek, és a 
legvégén hozzáadom a dzsemhez, majd ezt 

követően éppen csak 
forralok rajta kb. fél 
percet.  

A dzsemfix (Gel 
fix) is pektint tartal-
maz, ebből 5 tasakkal 
használok, a 2:1 válto-
zatát. Befőzőport nem 
teszek bele. A dzsemet 
üvegekbe töltöm, 
majd fejre állítva lég-
mentesítem, és száraz 
dunsztba teszem. 

Finom epres 
50 dkg finomlisztet összekeverünk egy sü-

tőporral, majd 25 dkg puha margarinnal ösz-
szemorzsoljuk. Ezután adunk hozzá 12 dkg 
kristálycukrot és 5 tojássárgáját, 1 citrom re-
szelt héját, és tésztát gyúrunk belőle. Ha ösz-
szeállt a tésztánk, 3 részre osztjuk. Egy 
zsírpapírral bélelt tepsit használunk, kinyújt-
juk az egyik tésztát, és belehelyezzük a tep-
sibe, majd erre kb. 1 kg friss, feldarabolt epret 
rászórunk, és meghintjük vaníliás cukorral. A 

másik tésztadarabunkba belegyúrunk 2 evő-
kanál kakaót, és ráreszeljük az eperre. Ezután 
5 tojásfehérjét 20 dkg cukorral kemény habbá 
verünk, és rákenjük a barna reszelt tészta te-
tejére. Majd erre reszeljük a harmadik tész-
tánkat. Előmelegített sütőben megsütjük, 
majd ha kihűlt, meghintjük porcukorral, és 
felszeleteljük. 

Epres-ordás kalácsok 
1 kg liszt, 2 egész tojás, 1 to-

jássárga, csipetnyi só, 1 citrom 
reszelt héja, 10 dkg cukor, 1 kis 
kocka élesztő, 7 evőkanál olaj, 
10 dkg olvasztott vaj, 1/2 liter 
tej. A tejet meglangyosítjuk, 
beletesszük a cukrot, élesztőt, 
és felfuttatjuk. Felolvasztjuk a 
vajat, és minden hozzávalót 
összedolgozunk, addig gyúr-
juk, míg hólyagos és nem raga-
dós tésztát kapunk. Egy 
edénybe helyezzük, megszór-
juk liszttel, letakarjuk, és kelni 
hagyjuk kb. 50 percet. 45 dkg 
ordát 24 dkg porcukorral, 1 cit-
rom reszelt héjával, 3 tojással, 
3 kis tasak vaníliás cukorral ki-
kavarunk. A megkelt tésztát 3 
részre osztjuk, kinyújtjuk a la-
pítón téglalap alakúra, meg-
kenjük ordakrémmel, majd 

ráhelyezzük az eperdarabokat. Kétfelől be-
hajtjuk és feltekerjük, majd a tepsibe tesszük. 
Megszurkáljuk, majd itt is kelesztjük. 1 tojást 
felverünk, megkenjük vele a tekercseket, 
majd előmelegített sütőben, lassú tűznél szép 
pirosra sütjük. 

Jó étvágyat kívánok! 

Hogyan adhatnak választ a különféle 
léthelyzetekre, menthetnek-e életet a 
könyvek? – erre a kérdésre adott vá-
laszt május 20-án, pénteken a Kult 
fesztivál nyitónapjának nagyon várt 
meghívottja, a vásárhelyi követőtá-
borral (is) rendelkező Szabados Ágnes 
híradós műsorvezető, az egyik legna-
gyobb magyar virtuális olvasóközös-
ség létrehozója. A Nincs időm olvasni 
kihívás (NIOK) elindítójával Csatlos 
Tünde beszélgetett a marosvásárhelyi 
várban. 

A népszerű fesztiválvendég kertelés nélkül 
idézte fel a híradózás miatti kiégést, lelki 
megtorpanást, amelyet nyolc évvel a tévés 
gyermekkori álom megvalósulása után érzett. 
Ebből az állapotból mutatott neki kiutat a 
könyves világ. 

– Öt évvel ezelőtt játékként hoztam létre a 
NIOK-kihívást, azért, hogy ezzel saját 
magam is motiváljam. 2016 végén észrevet-
tem, hogy az olvasmánylistámban vannak 
üres hónapok, amikor nem olvastam. Ebben 
az időszakban lettek nagyon menők az olyan 
kihívások, mint a jeges vödrös, és arra gon-
doltam, miért ne lehetne ilyesmit úgy is csi-
nálni, hogy értelme legyen. A NIOK azért jó 
név, mert éppen az állítás ellenkezőjét bizo-
nyítjuk be vele. Azt el tudom fogadni, hogy 
valaki folyamatosan a számára nem megfe-
lelő könyvekbe fut bele, vagy hogy inkább a 
Netflix szolgáltatást választja, de azt nem, 
hogy nincs ideje olvasni, mert az szerintem 
három gyermek, két kutya, nyolc macska és 
négy munkahely mellett is kerül, ha úgy akar-
juk. 
Harry Pottertől Szerb Antalig 

Fél évvel az internetes olvasóközösség 
megszületése után a követők már jelezték, 
hogy jó lenne élőben is találkozni.  

– Eredetileg azt gondoltam, hogy ez az 
egész a barátaimon kívül mást nem fog érde-
kelni. Aztán egyszer csak ezren, kétezren, 

majd ötezren lettünk, és most, öt év elteltével 
már közel ötvenezres a tagok létszáma. Így 
az, ami hobbiként indult, szenvedéllyé, majd 
hivatássá vált – foglalta egyetlen mondatba 
missziója állomásait Szabados Ági, majd 
arról mesélt, hogy 12 éves korában vált 
könyvmollyá, amikor beszippantotta a Harry 
Potter világa. A magas irodalomnak Szerb 
Antal nyerte meg irodalomtörténeti művével, 
amelyet emelt szintű érettségire készülve ta-
lált meg a családi könyvespolcon. Kedvencé-
hez olyannyira hű maradt, hogy 
olvasóközösségéből sokan az ő biztatására 
láttak neki az Utas és holdvilág című regény-
nek, most pedig A Pendragon legendát viszi 
magával mindenhova, hogy szabad perceiben 
újraolvashassa. Ez a Szerb Antal-kötet kísérte 
el Marosvásárhelyre is. 
Magányos tevékenységből közösségi élmény 

A NIOK-kihívás megalapítója szerint 
nincs azzal semmi baj, ha valaki pusztán szó-
rakozásból olvas, csak az a fontos, hogy a vá-
lasztott könyv összhangban legyen a 
lelkivilágával, hiszen így akár életstratégiát 
is mutathat neki. Ez a lényege az irodalomte-

rápiának is, amelynek Szabados Ági – önis-
mereti csoportok irányítójaként – szintén mű-
velője.  

Biztosan vannak, akik úgy gondolják, 
hogy könyvklubot működtetni, annak tagja 
lenni úri huncutság. Valójában egészen más-
ról van szó. A beszélgetések nem abban me-
rülnek ki, hogy ki mennyire lepődött meg az 
olvasásra ajánlott mű cselekményének fordu-
latán, sokkal inkább azon van a lényeg, hogy 
kiből mit váltott ki a könyv. Így lesz a magá-
nyos tevékenységnek számító olvasásból kö-
zösségi élmény – összegezte a 
NIOK-találkozók lényegét Szabados Ágnes. 
A biztos menedék 

Csatlos Tünde a továbbiakban Libertine 
nevű – egy bátor lépéssel éppen a pandémia 
közepén nyitott – könyvesboltjáról, illetve 
arról kérdezte vendégét, hogy ez a budapesti 
bolt hogyan biztosít teret a könyveknek az 
„életmentésre”. Szabados Ági elmondta, 
hogy a magyar főváros néhány nagy köny-
vesbolthálózata mellett kevés a kisebb mé-
retű, független könyvkereskedés, 
amelyekben lehetőség adódna elbeszélgetni 
a vásárlókkal, olvasnivalót kínálni nekik. A 
Libertine-ben éppen ez történik. Nemrég egy 
lelki válságban lévő hölgynek ajánlott 8–10 
könyvet, és a kedves vevő végül kettőt meg 
is vásárolt. 

– Benne volt egy fél órám a beszélgetés-
ben, de lehet, hogy közben megértette, hogy 
a könyv tud menedék lenni, és akkor már 
megérte – vonta le a következtetést a bolttu-
lajdonos. 
Mint egy család 

A 25 négyzetméteres könyvszigetet kizá-
rólag előválogatott kötetek „lakják”, amelyek 
mind Ági szűrőjén mennek át. A négy év 
„könyvezés” után könyvmenedzsment-vég-
zettségre is szert tevő olvasás-népszerűsítő 
szakembernek kiadója is van, a gondozásá-
ban megjelent könyvek egyedül a Libertine-
ben kaphatók, illetve interneten rendelhetők.  

– Ez egy olyan üzleti fogás, ami bevált – 
mondta Szabados Ágnes, majd arra is kitért, 
hogy egyre több ismert szerző keresi meg a 
kiadót, de akinek máshol is jelennek meg 
művei, annak tud nemet is mondani, mert 
vállalkozása olyan, mint egy nagy család, 
amelyben mintha előre megírták volna az al-
kotókkal való egyedi találkozásokat.  

Az olvasás jelenlegi helyzete kapcsán a 
NIOK megvalósítója úgy gondolja, a köny-
veknek nem egymással, hanem a Netflixszel 
kell versenyezniük. Ági szerint a legnagyobb 
aggodalomra a növekvő papírárak és ennek 
következménye, a könyvek drágulása ad 
okot, ugyanakkor derűlátó, mert a jelenlegi 
helyzet számára csak azt jelzi, hogy bőven 
van még feladata az olvasás megszerettetése 
terén. 

A továbbiakban Szabados Ágnes más 
könyves „akcióiról” is szó esett, egyebek 
mellett az Írók a vonaton, a Mutasd a köny-
vespolcod! és a Lapozz a 99-re videósoroza-
tokról. A jelenlevők azt is megtudhatták, 
hogy Ági külföldi utazásai során szenvedé-
lyesen gyűjti a különböző nyelveken kiadott 
Kis herceg-köteteket, és legutóbbi költözése 
után sok, a birtokában lévő műről lemondott, 
a hozzá legközelebb állókat, „élete könyveit” 
azonban magával vitte, és most újraolvassa.  

Számomra a találkozó két fontos gondolata 
az volt, hogy a nagy élményt nyújtó olvasmá-
nyokat lehetetlen „rosszá” olvasni, az olva-
sáshoz pedig – akár napi pár perces, kevesebb 
mint egy hónap alatt szokássá váló lapozga-
tással – nem odatalálni, hanem – gyermekko-
runk mesevilágának birtokában – 
visszatalálni kell.  

Rózsa Enikő 
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Szabados Ági és a NIOK-kihívásból lett hivatás 
Visszatalálni az olvasáshoz

Enikő receptjei 

Fotó: Bereczky Sándor 

Nagy Székely Ildikó 



Nagydobra verik a hírt – halljuk a népi 
szólást. A fizika világában volt, aki szó sze-
rint kidobolta a tudományt. Ezzel ismét a 
zene és a tudomány találkozásának lehetünk 
tanúi. 

Jaj, az a fizika! – sóhajtanak fel kétségbe-
esetten azok, akik valamilyen oknál fogva 
nem tapasztalták meg ennek a tudománynak 
a szépségét, és ezzel igyekeznek babonásan 
minél távolabb maradni a természet csodái-
nak a megismerésétől. 

Jaj, a zene! – sóhajtanak legyintve azok, 
akik valamilyen oknál fogva nem tapasztalták 
meg ennek a művészetnek a szépségét, és 
ezzel igyekeznek fölényes dölyffel kimaradni 
a hangzó világ csodáinak megismerésétől. 

Richard Phillips Feynman olyan Nobel-
díjas fizikus volt, aki zenélt is. Előadásait 
gyakran dobjátékkal fűszerezte, bizonyítva 
ezzel, hogy a fizika és a zene közös őstől 
származó természeti jelenségek, melyeket 
együtt lehet igazán megismerni. 

Ennek a muzsikáló tudósnak az élete pe-
dagógiai kézikönyv is lehetne sok szülő szá-
mára, hogyan neveljék úgy gyermeküket, 
hogy az megőrizze kíváncsiságát, fejlessze 
problémamegoldó képességét. 

Richard P. Feynman 1918-ban született Far 
Rockawayben, New York közelében. Élet-
rajzi visszaemlékezéseinek első fejezete már 
a gondolkodásról szól. A Tréfál, Feynman 
úr? című könyv igazi kalandgyűjtemény a 
gyerekkorától időskoráig. 

Alig volt tíz-egynéhány éves, amikor a la-
kásukban kísérleti laboratóriumot rendezett 
be magának. A valóságban ez a laboratórium 
a gyerekszobája volt, ahova összegyűjtött 
minden kidobott apróságot, amelynek műkö-
dését meg szerette volna ismerni. Lenyűgözte 
az elektromosság világa. Minden egyes meg-
tapasztalt jelenséget csodaként élt át. Kima-
gasló sikerként könyvelte el, hogy kísérletei 
számára hogyan alkotott olyan áramkört, 

amely piros lámpával jelzi, ha valahol rövid-
zárlat miatt kiégett a biztosíték. Vajon hány 
általános iskolás gyereknek sikerülne ma ki-
okoskodnia ezt az áramkört? 

Hamarosan megismerkedett a rádiókészü-
lékek világával. Természetesen működéskép-
telen készüléket szedhetett darabjaira 
legelőbb. Olyan természetű gyerek volt, aki 
mindennek a miértjét is kutatta, így hamar rá-
jött, hogy a korabeli készülékek hogyan mű-
ködnek. Aztán, ahogy megszólalt a rádió, 
fejhallgatóval hallgatta a különböző adáso-
kat, hogy szülei ne vegyék észre, amint késő 
éjszakáig fennmarad. Gyakran megesett, 
hogy álmában vették le fejéről a hallgatót, ne-
hogy szörnyűségeket töltsön az alvó fejébe a 
készülék. Valószínűleg nem mindig örült a 
rajtakapásnak, ezért kiagyalta, hogy riasztót 
készít. Sikerült is alaposan meglepnie a szo-
bájába belopakodni akaró szülőjét. 

Rádiószerelő karrierje gyerekkorában in-
dult. Az egész történet azzal kezdődött, hogy 
sikerült életre keltenie egy leselejtezett ké-
szüléket, és azzal egy órával hamarabb fogott 
be egy Texasból sugárzott adást, és nagy 
büszkén jövendőmondónak állította be 
magát. Akiknek elújságolta a tudását, bizony 
meglepődtek, honnan értesült előre a náluk 
később sugárzott adásról. 

Addig játszadozott, hogy kistestvérét is si-
került meglepnie egy ravaszsággal. Felfe-
dezte, hogy a hangszóró mikrofonként is 
működik, és több próbálkozás eredménye-
képp különleges születésnapi műsort készített 
a kislánynak. 

Első rádiószerelői „kiszállása” nagynénje 
hívására történt. Az elnémult készüléket si-
került megszólaltatnia. Aztán egyre többen 
hívták rádióügyben. A legtöbb esetben cso-
dálkozást kiváltó sikerrel járt. Az egyik ilyen 
alkalommal hozzá sem nyúlt a hibás készü-
lékhez, csak hosszan töprengett. A tulajdonos 
meg is kérdezte: nem javítani érkezett? A fiú 
csak annyit válaszolt: gondolkodom. Aztán 
pillanatok alatt orvosolta a hibát. A csodál-

kozó házigazda elisme-
rően mondta, hogy a 
gyerek gondolattal javí-
totta meg a rádióját. 

Sikereinek titka nem 
holmi rejtélyes hókusz-
pókusz volt. „Mindmáig 
úgy vagyok vele, hogy 
ha valami rejtéllyel vagy 
problémával kerülök 
szembe, addig nem 
nyugszom, amíg meg 
nem oldom.” Rengeteg 
fejtörőt ismert, ezért a 
nagyobb diákok is hozzá 
fordultak, ha nem sike-
rült valamit megolda-
niuk. 

Óriási szerencséje 
volt, ugyanis rendelke-
zett azzal a képességgel, 
hogy a különböző tanult 
információkat könnye-
dén össze tudta kap-
csolni. Egyetemista 
korában több fejtörőt al-
kotott csoporttársai szá-
mára, melyek nyitja 
mindig egy-két adat ösz-
szekapcsolása volt. 

Feynman tudomá-
nyos mókamester volt. 
Egyik alkalommal elha-
tározta, hogy megvicceli 
a pincérlányt. Két üres poharat csordultig töl-
tött vízzel, mindkettőbe tett borravalót. Egy 
söralátéttel lefedte a pohár tetejét, az egészet 
megfordítva az asztalra tette, majd óvatosan 
kihúzta a söralátétet. Mivel nem juthatott le-
vegő a pohárba, a víz nem tudott kifolyni. 
Ugyanezt megtette a másik pohárral is. Tá-
vozáskor még figyelmeztette is a pincérlányt, 
hogy figyeljen oda a poharakra. A hölgy azt 
hitte, a borravalóra utal, hirtelen felkapta a 
poharat, mire minden csuromvizes lett. A 
lány dühbe gurult, hívta a főnököt. Egy ideig 
tanakodtak, mit tegyenek a másik veszélyes 
pohárral, végül azt is fölemelték, mire újabb 

víztömeg csordult szerteszét. Másnap egy 
másik pincér szolgálta ki Feynmant, és meg-
súgta a fiatalembernek, hogy nagyon harag-
szanak rá. Feynman elárulta, hogy ha egy 
tányért tettek volna az asztal széléhez, és na-
gyon lassan odahúzzák a poharat, a víz a tá-
nyérba jutott volna. A pincérlány 
megjegyezte a trükköt. Feynman ezúttal két 
kávéscsészét fordított fel, alája pedig betette 
a szokásos borravalót. A kioktatott pincérlány 
messziről mosolygott, hogy ő már tudja a 
megoldást. Másnap aztán bosszúsan közölte, 
hogy bezzeg hiába várta, hogy kifolyjon a 
csészékből a víz, mert azok üresek voltak. 

Szilágyi Mihály
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Kongó tudomány (1.) 

Május 26-i rejtvényünk megfejtése: Amint bátorságod életveszélyt okozhat, úgy félelmed életbiztonságot.
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gondolatot idézünk  

a rejtvény fősoraiban.
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„Teleki Sámuel fontos szere-
pet töltött be Sáromberke 
életében és fejlődésében: ő 
építtette a református temp-
lomot 1784-ben, a kastélyt, 
valamint a Teleki-kriptát. Az 
iskola alapítását már fia, Do-
mokos vitte véghez az apai 
meghagyásnak eleget téve. 
Intézményünk méltán viseli 
az ő nevét” – hangzott el a sá-
romberki iskolanévadó ün-
nepségen, május 21-én. A 
tanintézet felvette a falu me-
cénásaként ismert Teleki Sá-
muel kancellár, könyv- 
táralapító nevét.  

A helyi Ady Endre művelődési 
ház adott otthont az ünnepségnek, 
amelyen Ivácson Ingrid Brigitta és 
Cătană Cristina Alexandra egye-
temi hallgatók, az iskola volt tanu-
lói köszöntötték a meghívottakat: 
Illés Ildikó főtanfelügyelő-helyet-
test, Fejes Réka szaktanfelügyelőt, 
a testvériskola, az érdi Teleki Sá-
muel Általános Iskola küldöttségét, 
prof. dr. Benedek Imrét és prof. dr. 
Benedek Theodorát, a Teleki-kas-
tély tulajdonosait, Kolcsár Károly 
parlamenti képviselőt, Jánosi Fe-
rencet, Nagyernye község polgár-
mesterét és Siklódi Csongor 
alpolgármestert, helyi önkormány-
zati képviselőket, a marosvásárhe-
lyi Teleki Téka küldöttségét, 
támogatókat, szponzorokat, az is-
kola egykori igazgatóit és tanárait, 
szülőket, diákokat és minden részt-
vevőt.  
Mérföldkő az iskola életében  

– Az, hogy a sáromberki iskola 
Teleki Sámuel nevét viseli, termé-
szetes elismerés, magától értetődő, 
kötelesség, végezetül pedig méltó 
tisztelgés arra a Telekire nézve, aki 
a következőképpen fogalmaz: 
„Semmi sincsen inkább szívemen, 
mint Gyermekeimnek, `s Bibliothe-
camnak állapottyok; azokban kívá-
nok holtom után élni, és Hazámnak 
szolgálni”. Teleki Sámuelről, aki is-
kolát alapított, aki egymagában óri-
ási közösségformáló erő volt, s 
könyvgyűjtő és -adományozó vol-
tával a transzilvanizmus első alak-
jainak egyike. Büszkeség és 
kötelesség tisztelegni előtte minden 
sáromberkinek, minden vásárhelyi-
nek és minden erdélyinek – hangsú-
lyozta felszólalásában Borbély 
Lajos iskolaigazgató. Hozzátette, a 
sáromberki iskola már tavaly fel-

vette Teleki Sámuel nevét, de ün-
nepségre az elmúlt év nehézségei 
miatt csak idén kerülhetett sor. Kö-
szönetet mondott Incze Jenő ko-
rábbi iskolaigazgatónak és Illés 
Ildikó főtanfelügyelő-helyettesnek 
kitartásukért, támogatásukért, 
ami nélkül a névadás nem tör-
tént volna meg. Mérföldkőnek 
nevezte a 2022-es évet az is-
kola számára, azt üzenve a 
helyi közösségnek, hogy le-
gyenek büszkék Sáromber-
kére, az iskolára. – Új fejezet 
kezdődik a sáromberki közös-
ségben: e naptól kezdődően a 
színvonalas oktatás alapfeltétel 
– tette hozzá Borbély Lajos.  
Jövőbe mutató tudás  

– Mi, erdélyi magyarok csak 
akkor és ott létezünk, ha tuda-
tosan éljük meg hétköznapja-
inkat, ünnepeinket, mert ez 
megmaradásunknak titka és 
záloga – hangsúlyozta Jánosi Fe-
renc, Nagyernye község polgármes-
tere. A névadás fontosságáról szólt, 
ami „mélyen szívünkből fakad, 
mert a név végzet, jel, amit nem 
lehet könnyelműen odavetni, rára-
gasztani senkire”. Reményét fejezte 
ki, hogy a Teleki Sámuel Iskola 
„gyermekeink számára fellegvár 
lesz mindenkor”, olyan örök érvé-
nyű értékekkel ajándékozva meg di-
ákjait, mint tudás, becsület, 
kötelességtudat, hazaszeretet. – Az 
iskolás emlékek a múlthoz kötnek, 
de az itt megszerzett tudás a jövőbe 
mutat – tette hozzá, majd köszöne-
tet mondott mindazoknak, akik hit-
tek és hisznek az iskola értékeiben, 
és ezeket felelősségteljes és lelkiis-

meretes munkájukkal ápolják és 
gyarapítják.  
Teleki Sámuel szellemi hagyatéka 
kötelez  

– A sáromberki iskola olyan sze-
mély nevét veszi fel, akire büszkék 

vagyunk, akit szerte a nagyvilágban 
ismernek, szeretnek, aki mutatta az 
utat, vezette a nemzetet. De büsz-
kék vagyunk a tantestületre, peda-
gógusaink elhivatottságára, 
kötelességérzetére is – mondta Kol-
csár Károly, az RMDSZ parlamenti 
képviselője. Úgy vélte, az ünnepet 
kissé beárnyékolja a marosvásárhe-
lyi római katolikus iskola helyzete, 
az a bírósági döntés, amely meg-
szünteti működését. Szomorúnak 
nevezte, hogy „harminc évvel a 
rendszerváltás után ilyen dolgokkal 
küszködünk, mert egyeseket zavar, 
ha felekezeti iskolánk van, ha egy 
hokimeccsen eléneklik a székely 
himnuszt”.  

Nagyernye község alpolgármes-

tere, Siklódi Csongor az iskola- 
névadást fontosnak nevezte a tan-
testület, a diákok és a szülői közös-
ség számára egyaránt.  

– Számunkra sosem volt kérdés, 
hogy kinek a nevét vegye fel az is-
kola. Annak a jeles személyiségnek, 
akinek munkásságát, életszemléle-
tét, a könyvek iránti rajongását pél-
daképnek tekinti. Teleki Sámuel 
szellemi hagyatéka kötelez, nevét 

viselni nemcsak megtisztelte-
tés, hanem felelősség is – 
mondta az alpolgármester. 
Hangsúlyozta, az önkormány-
zat mindig is prioritásnak tar-
totta a tanintézmények 
támogatását. – Sáromberkén 
modern, színvonalas oktatásra 
alkalmas iskolában, kiváló pe-
dagógusoktól tanulhatnak diák-
jaink. Ezt közösségünk egyik 
sikerének tekintjük – tette 
hozzá.  
Mindent megtenni nemzetün-
kért, közösségünkért  

Illés Ildikó megyei főtanfel-
ügyelő-helyettes úgy vélte, a 
helyi közösség megértette, mi-

lyen fontos az oktatás minősége. Új 
iskola, új név, felkészült pedagógu-
sok tanítanak Sáromberkén, mindez 
pedig a közösség megmaradásának 
záloga. Prof. dr. Benedek Imre, a 
sáromberki Teleki-kastély tulajdo-
nosa hangsúlyozta, életünk során, 
amit lehet, mindent meg kell ten-
nünk nemzetünkért, közösségün-
kért. Ahogy Teleki Sámuel 
kancellár is tette, aki a transzilva-
niszmus elveit vallotta. A kardioló-
gus professzor bejelentette: a 
Benedek–Teleki Alapítvány minden 
év végén díjazza az iskola jó tanul-
mányi eredményeket elért diákjait.  

A Patronus Pro Sarumberg Egye-
sület képviseletében felszólaló 
Babos Brigitta az egyesület célkitű-

zéseiről beszélt, és örömét fejezte 
ki, hogy az iskola Teleki Sámuelről, 
a tudás, az értékek képviselőjéről 
kapta a nevét.  
A magyar tagozat beindításától 
a névadásig  

Incze Jenő, a tanintézet volt igaz-
gatója nevéhez fűződik az iskola 
névadási eljárásának elindítása és 
véghezvitele. A Sáromberki Szak-
képző Líceum igazgatójaként 2008-
ban felvállalta a magyar tagozat 
beindítását, mely évtizedek óta vá-
ratott magára.  

– A 2011/2012-es tanévtől a sá-
romberki általános iskola és óvoda 
a líceum hatáskörébe került. Vissza-
emlékszem, az iskola bejárata 
szomszédságában két félig össze-
dőlt illemhely fogadta az ideérkező-
ket, az udvar hátsó részén egy 
másik a diákok számára volt építve. 
Innen indultunk, és most ide jutot-
tunk. Munka volt a háttérben, min-
den megvalósítás a 
képviselő-testület, a polgármester 
és az iskola közti jó kapcsolat és 
harci kiállás eredménye. Végre el-
érkezett a névadás pillanata, hiszen 
Teleki Sámuel emlékét egy ilyen 
szintű iskola illeti” – tette hozzá 
Incze Jenő.  

Az érdi Teleki Sámuel Általános 
Iskolával a 2016–2017-es tanévben 
kötöttek partnerségi megállapodást. 
Az érdi küldöttség részéről Fara-
góné Szappanos Ilona igazgató tol-
mácsolta a közösség üzenetét, 
hangsúlyozva, hogy a két iskolát 
nemcsak egy szerződés, hanem a 
Teleki család szellemisége is össze-
köti.  

A felszólalásokat az iskola tanu-
lóinak kulturális műsora követte, 
Berekméri D. István történelemta-
nár idézte fel gróf Teleki Sámuel 
kancellár alakját. Fellépett az iskola 
pedagógusai által erre az alkalomra 
alakított kórus, valamint a diákkó-
rus, Haba Tamara, Berekméri Réka, 
Kilyén Ádám és Cătană Cristina 
szavaltak, végezetül a sáromberki 
fiatalokból álló Shalom együttes 
játszott dicsőítő dalokat. A művelő-
dési otthonban megtartott rendez-
vény a Székelykáli Néptánccsoport 
előadásával zárult, a népszerű cso-
port nyárádmenti és felcsíki tánco-
kat adott elő.  

Az ünnepség az iskola udvarán 
folytatódott. Beszédet tartottak Ki-
lyén Attila és Suciu Anamaria törté-
nelemtanárok, áldást mondott 
Porkoláb Levente sáromberki refor-
mátus lelkész. A Teleki Sámuel-em-
lékplakett (készítője Grama Ioan 
szobrászművész) leleplezését köve-
tően az ünnepség résztvevői meglá-
togathatták a felújított 
iskolaépületet. 
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Antalfi Imola 

  Fotó: Antalfi Imola

Ma délután Marosvásárhelyen lép fel a Sárik Péter Trió 
Bartók művei jazzes átiratban

A magyarországi 2020-as „Az év jazzalbumát”, 
a Fonogram díjas Bartók-lemezét hozza erdélyi 
turnéjának keretében Marosvásárhelyre a Sárik 
Péter Trió. A ma, június 2-án délután 6 órakor a 
Sörház utcai Jazz&Blues Clubban kezdődő kon-
certen bemutatandó, X Bartók című, a legendás 
zeneszerző műveinek feldolgozásait tartalmazó 
anyaggal kapcsolatosan Sárik Péter az alábbiakat 
írta:  

„Talán egyik zeneszerző sem volt akkora hatás-
sal a mai jazzre, mint Bartók. Műveinek döbbene-
tes ereje, dinamikája szinte elsöpri a hallgatót, 
zenéje csupa izgalom, misztikum, határtalan mély-
ség és tisztaság. Azzal a céllal készítettük ezt az 
anyagot, hogy feldolgozásaink által azokkal is 
megszerettessük Bartók zenéjét, akik eddig ide-
genkedtek tőle. A jazz és Bartók tökéletes párosí-
tás, a zongoradarabok trióra hangszerelve még 
karakteresebben szólnak, a nagyzenekari művek 
és a népdalfeldolgozások is új arcukat mutatják, 
és végtelen teret adnak az improvizációnak. Sze-
retettel ajánlom a koncertünket mind a klasszikus, 
mind a jazz-zene rajongóinak!” 

A Sárik Péter Trió (Sárik Péter: zongora, Fonay 

Tibor: bőgő, Gálfi Attila: dob) Magyarország 
egyik legnépszerűbb és legmeghatározóbb jazz-
zenekara. Sikerük egyik záloga, hogy mindhárman 
nagyon nyitott, sokoldalú muzsikusok, így a kö-
zönség sokkal szélesebb rétegét szólítják meg, 
mint a jazz-zenekarok többsége. Az együttes kon-
certjeinek hangulata sokszor inkább pop- vagy 
rockkoncerthez hasonlatos, még akkor is, ha a Ze-
neakadémián vagy a legkomolyabb koncertter-
mekben játszanak. A zenekar közvetlenségével, 
energiájával sok új rajongót hoz a jazznek. Saját 
szerzeményeik mellett bátran kalandoznak a mű-
fajok között: négy feldolgozás-CD-t is készítettek 
a közönségük által kért dalokból, és gyakran ját-
szanak klasszikus zenei átiratokat. A Bartók Béla 
szerzeményeinek jazzfeldolgozásait tartalmazó le-
mezük 2020-ban Fonogram díjat kapott mint „Az 
év hazai jazzalbuma”. A programot Budapesten a 
Zeneakadémia Nagytermében telt ház előtt mutat-
ták be, és az elmúlt években nagy sikerű koncer-
teket adtak Európában és Ázsiában is. 

A marosvásárhelyi koncertre helyfoglalás a 
0724-400-322-es telefonszámon lehetséges. 
(Knb.) 

Teleki Sámuel nevét viseli a sáromberki iskola  
A színvonalas oktatás alapfeltétel 

Ma érkezik Marosvásárhelyre 
a Boldogasszony zarándokvonat 
Hosszabb pandémiás szünet után 

idén újra roboghatnak a MÁV külön-
vonat szerelvényei a Misszió Tours 
Utazási Iroda szervezésében Erdélybe. 
A zarándokvonatok összesen több mint 
1100 utasa egészen különös, nagy lelki 
élményeket és megújulást ígérő, rend-
hagyó pünkösdi lélekutazáson vehet 
részt Nagyváradtól – Kolozsváron, Ma-
rosvásárhelyen, Gyergyószentmiklóson 
és a Gyimeseken át – a csíksomlyói 
szabadtéri oltárig. 

A Boldogasszony zarándokvonat za-
rándokai lesznek – sokak mellett – Sol-
tész Miklós és Fülöp Attila 
államtitkárok is.  

A Boldogasszony zarándokvonaton 
idén 700 zarándok fohászkodik majd 
együtt. A résztvevők között a Rákóczi 
Szövetséggel 300 Kárpát-medencei és 
nagyvilágban élő középiskolás is utazik 
a csíksomlyói pünkösdi búcsúra. Más-
nap, június harmadikán, a Böjte Csaba 
testvér lelki vezetésével útra kelő 400 
résztvevő között további 110 kárpátal-

jai zarándok a Misszió zarándokvonat-
tal (június 3-5.) érkezik a búcsúba a 
szövetség támogatásával és a Misszió 
Tours szervezésében. A Boldogasszony 
zarándokvonat június 2-án, csütörtökön 
hajnalban indul Budapestről. 

Útvonal: Budapest, Keleti pu. 
(5:20 óra) – Szolnok (6:52/7:04) – 
Püspökladány (7:54/8:33) – Nagyvá-
rad 12:01/12:16) – Kolozsvár 
14:56/15:21) – Marosvásárhely 
17:58/18:38) – Déda – Maroshévíz 
20:51/20:53) – Gyergyószentmiklós 
21:37/21:57) – Marosfő (22:15/22:18) 
– Csíkszentdomokos (22:32/22:35) – 
Csíkmadaras (22:45/22:48) – Csík-
szereda (23:12) 

Hazafelé: Csíkszereda (6:04) – 
Csíkmadaras – Csíkszentdomokos – 
Marosfő – Gyergyószentmiklós 
(7:36/10:20) – Maroshévíz – Dés – 
Nagykároly (17:40/18:00) – Debre-
cen (19:36/20:00) – Püspökladány 
(20:28/20:29) – Szolnok (21:14/21:16) 
– Budapest, Keleti pu. (22:45) 



Minden id k legjelent sebb 
Maros megyei sporteseményének 
nevezte a Transylvania Triathlon 
Festival 2022 multisport-világbaj-
nokságot  Amza M rg rit verseny-
igazgató a jöv  heti rendezvényt 
felvezet  keddi sajtótájékoztatón. 
A vb-re több mint 1500 sportoló 
érkezik a világ negyven országá-
ból, a kísér versenyekre (éjjeli 
úszás és éjjeli szaladás) pedig helyi 
amat r sportkedvel ket is várnak a 
szervez k: a Román Triatlonszö-
vetség, a Master Ski & Bike Sport-
klub, a Sportlife România, a 
Sportminisztérium, a Maros Me-
gyei Tanács, valamint a Marosvá-
sárhelyi Polgármesteri Hivatal és a 
marosvásárhelyi tanács támogatá-
sával. 

„Nem szükséges különösebben 
ecsetelni az egymást követ  páros 
napokon rendezend  négy külön-
böz  világbajnokság jelent ségét. 
De ugyanilyen fontos az a gazda-
sági boom is, amelynek kiváltkép-
pen a vendéglátóipar lesz a 
haszonélvez je – emelte ki Amza 
M rg rit. – Gondoljunk bele, a több 
mint 1500 versenyz , a kísér ik és 
a nemzeti csapatok egyéb tagjai je-
lent s bevételhez juttatják majd a 

helyi szállásadó helyeket és ven-
dégl ket! Ez alapján pedig képet 
kapunk a rendezvény nagyságáról 
is.” 

Maros megye elnöke szerint egy 
ilyen jelent ség  sportesemény jól 
mutatja a megyében rejl  lehet sé-
geket, ezért örömmel bocsátották a 
szervez k rendelkezésére az aláren-
deltségükbe tartozó Transilvania 
Motor Ring pályát, amely szerinte 
a legkomplexebb helyszín az ilyen 
típusú sportesemények megszerve-
zésére. „Minden rendezvény a tér-
ség jó hírét viszi tovább, és azok, 
akik itt megfordulnak, remélhet leg 
még visszatérnek hozzánk” – fogal-
mazott Péter Ferenc. 

„Marosvásárhely szereti a 
sportot, és a sport is szereti Vásár-
helyt” – kapcsolódott a nyilatkozók 
sorához a megyeszékhely polgár-
mestere. Soós Zoltán közölte, a 
város félmillió lejjel támogatja az 
eseményt, ezzel is jelezve, hogy ko-
molyan gondolják a sport fontossá-
gát, és tesznek is annak 
népszer sítéséért. „Marosvásárhely 
ilyen eseményekkel kerülhet vissza 
az országos és a nemzetközi sport 
térképére” – magyarázta. Hozzá-
tette: a szervez k rendelkezésére 

bocsátották az igényelt sportlétesít-
ményeket és köztereket is, így a f -
teret, a Somostet t és a 
Víkendtelepet. „Igyekeztünk mind-
ezt úgy megoldani, hogy a helyi la-
kosság mindennapjait se zavarjuk” 
– fogalmazott. 

A Román Triatlonszövetség el-
nöke, Vlad Stoica szerint a mul-
tisport-világbajnokság rendez i 
munkája tökéletesen példázza, mi-
lyen kell legyen az intézményi 
együtm ködés. „Minden álszerény-
ség nélkül ki tudom jelenteni, hogy 
a helyi szervez csapat, amely fel-
vállalta az él k sorából fájdalmasan 
korán távozott Klosz Péter öröksé-
gét, világszinten az egyik legpro-
fibb ebben a sportágban. 
Marosvásárhely pedig rendkívüli 
körülményeket biztosít a legmaga-
sabb szint  versenyek megrendezé-
séhez” – mondta. Hozzátette: bízik 
benne, hogy a román válogatott 
mintegy 30 sportolójának legalább 
két érmet sikerül itthon tartania. 

A rendezvény másik verseny-
igazgatója, a f szervez  Master Ski 
& Bike klub elnöke szerint az, hogy 
Marosvásárhelyen ilyen jelent ség  
versenyt rendezhetnek, hogy egyál-
talán ilyen er s szervez i csapat lé-

tezik, testvére, az idejekorán el-
hunyt Klosz Péter volt sportági szö-
vetségi elnök fáradhatatlan 
munkájának köszönhet . Klosz Vik-
tor elmondta: a versenyek a Somos-
tet n, a Víkendtelepen és a csergedi 
Transilvania Motor Ring verseny-
pályán, valamint Marosvásárhely 
f terén zajlanak majd. A négy vi-
lágbajnokságon (cross duatlon, 
cross triatlon, standard duatlon és 
sprint duatlon) kívül a helyi sport-

kedvel knek szóló versenyt is tar-
tanak: „a Dracula Night Runra és a 
Dracula Night Swimre várunk min-
den sportbarátot, aki részesévé sze-
retne válni a multisport- 
világbajnokságnak” – tette hozzá 
Klosz Viktor. 

A nyitóünnepséget június 5-én, 
vasárnap 17.30 órai kezdettel a vár-
ban rendezik, hétf n pedig elkezd -
dik a Somostet n a négy vb els  
versenyszáma. 

Befejez dött a n i kézilabda A osztály bajnoki idénye. Az utolsó fordulóban az Arena szabad-
napos volt, miután az idény közben két csapat is visszalépett. A B csoportban a marosvásárhelyi 
együttes a 8. helyen végzett a bajnokságot befejez  11 és azt elkezd  13 csapat közül, megel zte 
Resicabánya, Temesvár és Székelyudvarhely képvisel it, ami els  bajnoki idénynek elfogadható 
eredmény. Most már csak az a kérdés, megkapja-e a marosvásárhelyi n i kézilabdasport a közel-
jöv ben azt a támogatást, amellyel olyan csapat alakítható ki, amely az élvonalba juthat. Néhány 
éve megvolt a képesség, a támogatás hiányzott. Most a képesség csak er s támogatással teremthet  
meg, ez azonban nemigen mutatkozik a láthatáron. Az Arena persze az sszel is beiratkozhat az új 
bajnoki idénybe, a jelenlegi háttérrel azonban a középmez nybe jutásnál jobb eredményben aligha 
reménykedhet.
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Marosvásárhelyen versenyez a világ triatlonsportjának a színe-java 

A nyolcadik helyen végzett az Arena

Még az idei katari labdarúgó-vi-
lágbajnokság selejtez sorozata sem 
fejez dött be, de a Nemzetek Ligája 
küzdelmeivel tegnap megkezd dött 
a harc a részvételért a 2024-es né-
metországi Európa-bajnokságra. 

A magyarok és a románok az els  
kiírást még a harmadik vonalban, 
azaz a C divízióban kezdték, aztán 
az átszervezés hatására mindkét 
együttes feljutott a másodosztályt 
jelent  B divízióba. A románoknak 
nem sikerült el lépniük, a magya-
roknak viszont igen: a csoportjukat 
megnyerve az élvonalba kerültek, 
így most olyan riválisokkal mérhe-
tik össze a tudásukat, mint az Eu-
rópa-bajnok olasz, az 
Eb-ezüstérmes angol, valamint a 

német csapat. Noha az ellenfeleket 
nézve minimális az esély rá, de az 
élvonalbeli szereplés egyben azt is 
jelenti, hogy most el ször a sorozat 
trófeájáért is harcba száll Marco 
Rossi szövetségi kapitány együt-
tese, ugyanis az A divízió négy cso-
portgy ztese küzdhet majd meg a 
végs  diadalért a 2023 júniusában 
sorra kerül  négyes tornán. 

Ami viszont az A divíziós szerep-
léssel járó fontosabb el ny, hogy 
igen jó esélyt kínál az Eb-pótselej-
tez s részvételre, ha a magyar válo-
gatott jöv re lemaradna a kijutást 
jelent  els  két helyr l a hagyomá-
nyos selejtez sorozatban. A pótse-
lejtez  12 csapatos mez nye 
ugyanis a Nemzetek Ligája alapján 

alakul ki. Alapvet en az A, B és C 
divízió négy-négy csoportgy ztese 
alkotná, de ha valamelyik els  he-
lyezett kvalifikálja magát a selejte-
z sorozatból, akkor az adott osztály 
következ  legmagasabban rangso-
rolt együttesére száll a jog. Ez azt 
jelenti, hogy az élvonalnak négy 
pótselejtez s helye van, márpedig 
legutóbb az A divízióból kizárólag 
Izland nem jutott ki egyenes ágon a 
kontinensviadalra, így akkor a szi-
getországiak csoportutolsóként is 
pótselejtez t játszhattak, aztán 
éppen a magyarok ütötték el ket az 
Eb-részvételt l. Ha az élvonal 16 
csapatából legalább 12 kijut a ha-
gyományos selejtez sorozatból az 
Eb-re, akkor a maradék négy lema-

radó együttes mindenképpen pótse-
lejtez s lesz, erre pedig igen jó 
esély van. 

Az NL harmadik kiírása tegnap 
a lengyel–walesi meccsel rajtolt. 
Az els  forduló további mérk zé-
seit pedig mától szombatig rende-
zik. Már a nyitókörben olyan nagy 
presztízs  találkozókat rendeznek, 
mint ma a spanyol–portugál, pénte-
ken a belga–holland és szombaton 
– éppen a magyarok csoportjában – 
az olasz–német összecsapás. A 
címvéd  franciák a dánokat fogad-
ják a rajton. Az els  fordulóból a 
skót–ukrán párharcot szeptember 
21-ére halasztották a B divízióban, 
mert éppen egymással játszanak 
vb-pótselejtez t, majd a gy ztes 

vasárnap a walesiekkel küzd meg a 
részvételért. Ugyancsak a másod-
osztályban Oroszország albánok el-
leni meccsét törölték, mert el bbit 
kizárták az Ukrajna ellen indított 
háborúja miatt, ami egyben azt je-
lenti, hogy biztosan kiesik a harma-
dik vonalba. 

A Nemzetek Ligája els  négy 
fordulóját júniusban, az utolsó ket-
t t pedig majd szeptemberben ren-
dezik. A sorozat alapvet  
szisztémája nem változott: a B, C és 
D divízió csoportgy ztesei feljut-
nak az eggyel magasabb osztályba, 
míg az A, B és C divízió csoportu-
tolsói kiesnek, így a következ  ki-
írásban eggyel lejjebb szerepelnek 
majd.

Az Eb-részvételért is zajlik a küzdelem a Nemzetek Ligájában

Fotó: Soós Zoltán közösségi oldala

Fotó: UEFA 

Eredményjelz  
N i kézilabda A osztály, B csoport, 25. forduló: CNE Rm. Vâlcea – Temesvári 

Universitatea 34-22, Nagybányai CNOPJ – Kolozsvári U 35-44, Zsilvásárhelyi 
CSM – Beszterce-Naszódi Gloria 2018 II 37-27; 26. forduló: Temesvári Univer-
sitatea – Székelyudvarhelyi Hargita KK 40-26, Beszterce-Naszódi Gloria 2018 II 
– CNE Rm. Vâlcea 29-29, Resicabányai CSU – Zsilvásárhelyi CSM 23-36, Tordai 
Liviu Rebreanu F gimnázium – Nagybányai CNOPJ 38-38.  

A program 
Nemzetek Ligája, 1. forduló: 
* A divízió: 
1. csoport (péntek, 21.45 óra): Franciaország – Dánia, Horvátország – Ausztria 
2. csoport (csütörtök, 21.45): Spanyolország – Portugália, Csehország – Svájc 
3. csoport (szombat): MAGYARORSZÁG – Anglia (19.00), Olaszország – Németország 

(21.45) 
4. csoport (péntek, 21.45): Belgium – Hollandia; tegnap, lapzárta után játszották: Lengyelország 

– Wales 
*B divízió: 
1. csoport (szombat, 16.00): Örményország – Írország 
2. csoport (csütörtök, 21.45): Izrael – Izland 
3. csoport (szombat): Finnország – Bosznia-Hercegovina (19.00), Montenegró – ROMÁNIA 

(21.45) 
4. csoport (csütörtök, 21.45): Szlovénia – Svédország, Szerbia – Norvégia 
* C divízió: 
1. csoport (szombat): Litvánia – Luxemburg (19.00), Törökország – Feröer szigetek (21.45) 
2. csoport (csütörtök): Ciprus – Koszovó (19.00), Észak-Írország – Görögország (21.45) 
3. csoport (péntek): Kazahsztán – Azerbajdzsán (17.00), Fehéroroszország – Szlovákia (21.45) 
4. csoport (csütörtök, 19.00): Grúzia – Gibraltár, Bulgária – Észak-Macedónia 
* D divízió: 
1. csoport (péntek): Lettország – Andorra (19.00), Liechtenstein – Moldova (21.45)  
2. csoport (csütörtök): Észtország – San Marino (19.00) 



ADÁSVÉTEL 

RABLAPROGRAMBA illő autót vá-
sárolok, az elszállítását és forgalom-
ból való törlését vállalom. Tel. 
0748-882-828. (16036-I) 

LAKÁS 

65 m2-es KERESKEDELMI HELYI-
SÉG kiadó a főtérhez közel: parkolási 
hely, három szoba és fürdőszoba. Tel. 
0745-416-524. (16131-I) 

MINDENFÉLE 

VÁLLALUNK bármilyen tetővel kap-
csolatos munkát: tetőjavítást, tetőké-
szítést, cserépforgatást, szigetelést, 
festést, kerítéskészítést. Tel. 0758-
603-442, Zoli. (16116-I) 

TETŐFEDŐ KFT. vállal tetőkészítést, 
tetőjavítást, ácsmunkát, bádogos-
munkát, szigetelést, meszelést, bár-
milyen kis javítást. Tel. 0746-972-003, 
Fülöp Hunor. (16065-I) 

BÁRMILYEN típusú tetőfedést, ki-
sebb javítást, szigetelést vállalunk, 
fából teraszt készítünk. Tel. 0721-
308-319, 0758-598-133. (16066) 

TETŐKÉSZÍTÉS, teraszkészítés, te-
tőjavítás, cserépjavítás, külső-belső 
szigetelés. Nyugdíjasoknak 15% ked-
vezmény. Tel. 0750-132-410.  
(16067-I) 

VÁLLALUNK tetőjavítást, tetőkészí-
tést mindenféle anyagból, bádogos-
munkát, -javítást, bármilyen 
építkezési munkát és sürgősségi javí-
tást, meszelést. Készítünk kerítést, 
kaput vasból. Nyugdíjasoknak 18% 
kedvezmény. Tel. 0767-711-466, Mik-
lós. (15891) 

MOSÓGÉPET és hűtőszekrényt javí-
tok. Tel. 0755-825-502. (16154-I) 

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

MEGEMLÉKEZÉS 

Szomorú szívvel emlékezünk 
LITERÁTI JÓZSEFRE, aki már 
4. éve nincs közöttünk. 
Emlékét őrzi felesége, 
gyerekei, unokái. Emléke 
legyen áldott, nyugalma 
csendes! (-) 

Fájó szívvel és soha el nem 
múló fájdalommal emlékez-
tünk június 1-jén a szent- 
gericei születésű SÁROSI 
KÁROLYRA halálának első 
évfordulóján. Felejthetetlen 
emlékét szívünkben örökké 
őrizzük. Szerető felesége, 
lánya, veje, unokái 
családjukkal és a kicsi 
dédunoka. Emléke legyen 
áldott, nyugalma csendes! 
(16140) 

Fájó szívvel emlékeztünk 
június elsején NAGY 
MELINDÁRA halálának 6. 
évfordulóján. Szívünkben 
örökké élni fogsz. Emléke 
legyen áldott, nyugalma 
csendes! Bánatos édesanyja, 
Magdolna, testvére, Éva, 
lánya, Kinga és férje, Józsi. 
(16145) 

„Soha nem veszítjük el 
szeretteinket. Ők velünk 
vannak, nem tűnnek el az 
életünkből.” 
(Paulo Coelho) 
2005. június 2-án hunyt el a 
szeretett édesanya, feleség, 
nagymama, ADORJÁNI 
KÁROLYNÉ született INCZE 
JÚLIA nyugdíjas tanítónő, aki 
a tanítást, jóra nevelést 
hivatásának tartotta és 
szívvel-lélekkel végezte.  
Mosolygós, szelíd arcát 
örökké szívükbe zárják 
szerettei. (161632-I) 

Szomorú szívvel emlékezünk 
és emlékeztetünk drága 
halottunk, ASZALÓS SÁNDOR 
CSONGOR halálának egyéves 
évfordulóján. Kegyelettel, 
szerettei. (-I) 

ELHALÁLOZÁS 

 
 
„Mikor elhagytak, mikor a lelkem 
roskadozva vittem, csöndesen 
és váratlanul átölelt az Isten.” 
(Ady Endre) 
Isten akaratában megnyugodva 
tudatjuk, hogy a szeretett élet-
társ, édesapa, nagyapa, rokon és 
jó barát, 

ISTVÁN FERENCZ 
vegyész-kutató 

életének 87. évében, méltósággal 
viselt hosszas szenvedés után 
csendesen megpihent. 
Temetése június 2-án, csütörtö-
kön 13 órakor lesz a marosvásár-
helyi református temetőben. 
Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes!  

A gyászoló család. (16137) 
 
 
 
„Küzdöttél, de már nem lehetett, 
csend ölel át és szeretet.” 
Mély fájdalommal búcsúzunk a 
szeretett unokatestvértől,  

TOTH ELEMÉRTŐL.  
Emlékét megőrizve kívánunk 
nyugalmas örök pihenést.  

A Kelemen család. (-I) 
 
 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Köszönetünket fejezzük ki mind-
azoknak, akik drága édes- 
anyánkat, a nyárádszentlászlói  

DEBRECZENI MILIT  
május 30-án utolsó útjára 
elkísérték, sírjára virágot 
helyeztek, fájdalmunkban 
mellettünk álltak, gondolatban 
velünk voltak, segítségükkel 
szenvedésünket enyhítették. 
Legyen emléke áldott, békés 
pihenése! 
Lánya, Farkas Emilia, fia, 
Debreczeni Attila és családjuk. 
(16144-I) 

Hálásan köszönjük mindazok-
nak, akik május 30-án a 
nyárádszentlászlói 

DEBRECZENI MILIT 
szül. Berei 

utolsó útjára elkísérték, sírjára 
virágot helyeztek, gyászunkban 
osztoztak. Nyugodjon békében! 

Nővére, Troznai Ella és családja. 
(16143-I) 

 

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok tartalmáért  

a hirdetésfeladó vállalja  
a felelősséget!

 
Kegyelettel és fájó szívvel 
emlékezünk a június 2-án elhunyt  

id. ROTH ISTVÁNRA  
halálának első évfordulóján.  
Úgy mentél el csendesen, 
szerényen, ahogy éltél.  
Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes!  

Gyászoló szerettei. (p.-I)

A MAROS MEGYEI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI 
és GYERMEKVÉDELMI IGAZGATÓSÁG  

versenyvizsgát szervez  
a következő megüresedett állások betöltésére:  

– egy GYAKORLÓ PSZICHOLÓGUSI állás és egy GYAKORNOK 
PSZICHOLÓGUSI állás a sürgősségi beavatkozási, visszaélés, hanyag-
ság, kereskedelem, migráció elleni, a gyermekvédelmi segélyvonalat 
és mobilcsapatot működtető osztályra; 

– egy GYAKORNOK PSZICHOLÓGUSI állás a Materna anyaott-
honba;  

– egy GYAKORNOK PSZICHOLÓGUSI állás a  bűnözés áldozatait 
támogató osztályra; 

– egy PSZICHOPEDAGÓGUSI állás a neuropszichiátriai fogyaték-
kal élő gyermekek segesvári központjába. 

Írásbeli vizsga: 2022. június 23-án 10 órakor.  
Állásinterjú: az írásbeli és/vagy gyakorlati vizsga után négy mun-

kanapon belül.  
A jelentkezési dossziékat június 14-éig hétfőtől csütörtökig 8-15; 

pénteken 8-13 óra között lehet benyújtani az igazgatóság székhelyén.  
Érdeklődni a 0265/213-512, 0265/211-699-es telefonszámon, 

www.dgaspcmures.ro-locuri de muncă (sz.-I)

A SECURITECH ROM PROD KFT. alkalmaz VILLANYSZERE-
LŐT, LAKATOST és MARÓST. Előnyt jelent a szakmai tapasztalat. 
Önéletrajzokat várunk az  office@securitechromprod.ro e-mail-címre, 
illetve a cég székhelyén, a Bodoni utca 66/A szám alatt. Érdeklődni a 
0729-142-792-es telefonszámon lehet. (sz.-I) 
CÉG 10% kedvezménnyel vállal háztetőkészítést, tetőjavítást, cse-
répforgatást, építkezési munkát stb. Tel. 0774-574-527. (16136) 
MAGÁNCÉG MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐT alkalmaz. Angol- 
és románnyelv-tudás kötelező. Érdeklődni a következő telefonszá-
mon: 0723-244-200. (sz.-I) 
Alkalmazunk FÉRFI MUNKAERŐT TEJFELDOLGOZÓ 
ÜZEMBE, a csomagolórészlegre. Érdeklődni lehet a következő te-
lefonszámon:  0744-163-329, délelőtt 8 órától 15 óráig. (66563-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

2022. június 2., csütörtök ______________________________________________ HIRDETÉS _________________________________________________  NÉPÚJSÁG 11 

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

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

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

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

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

• Dora Optics - 0733-553-976 
• Dora Medicals - 0265/212-971 
• Radiológia, echográfia 
  Dr.  Jeremiás István - 0265/222- 446 

• Emma vendéglő, - 0740-083-077 
  hidegtálak készítése - 0365/404-664 
• Prefektúra - 0265/266-801 
• RDS–RCS - 0365/400-401 

- 0365/400-404 
• Aquaserv: 
- hideg víz-csatorna - 0265/215-702  
- közönségszolgálat - 0265/208-888 
- központ - 0265/208-800 

- 08008 208-888 
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-801-929 
  - vidék - 0265/929 
• Delgaz Grid - 0265/200-928 

- 0800/800 928 
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625 
• Vasútállomás - 0265/236-284 
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés  
(0-24 óra), professzionális balzsamozás 
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119  

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

- 0265/262-907 
Méltányos reklámdíj fejében  

állandó szereplője lehet 
a FONTOS TELEFONSZÁMOK  

rovatnak.  
Várjuk jelentkezését   

a 0265/268 854-es telefonon.

FONTOS  TELEFONSZÁMOK 

Megakadályozzák azon 
bűncselekmények elévülését, 

amelyekben büntetőeljárás 
indult 

Sürgősségi rendelettel mó-
dosította hétfőn a kormány a 
büntető törvénykönyvet 
(btk.), hogy megakadályozza 
azoknak a bűncselekmé-
nyeknek az elévülését, ame-
lyekben büntetőeljárás 
indult. 

A sürgősségi beavatkozást egy 
múlt heti alkotmánybírósági dön-
tés tette szükségessé, amely – a 
megfogalmazás pontatlanságára 
hivatkozva – alaptörvénybe ütkö-
zőnek minősítette a btk. azon cik-
kelyét, amely előírta, hogy 
„bármely, az ügyben foganatosított 
eljárás” megszakítja az elévülést.  

Cătălin Predoiu igazságügyi mi-
niszter szerint fontos volt, hogy a 
btk. kiigazítása még az alkotmány-
bírósági döntés hatályba lépése – 
az indoklással ellátott határozat 
közzététele – előtt megtörténjen, 
különben olyan joghézag keletke-
zett volna, amelyre hivatkozva 
rengeteg büntetőper vádlottja 
megúszta volna a felelősségre vo-
nást. 

Korábban a legfőbb ügyészség 
is felhívta a figyelmet arra, hogy 
az alkotmánybírósági döntés sú-
lyos bűncselekmények miatt indult 
– nagy médiavisszhangot keltő – 
büntetőperek százait érinti. Az 5-
10 év közötti szabadságvesztéssel 
sújtható bűncselekmények általá-
nos elévülési határideje 8 év, már-
pedig az adócsalás, a kiskorúak 
bántalmazása, a korrupciós bűn-
cselekmények vagy az emberke-
reskedelem felderítése és 
bizonyítása időigényes feladat, 

amely szükségessé teszi az elévü-
lési határidő megszakítását – érvelt 
a vádhatóság. 

A vitatott btk.-cikkelyt hétfőn 
úgy módosította a kormány, hogy 
„megszakítja az elévülést bármely 
olyan, az ügyben foganatosított el-
járás, amelyet a törvénynek meg-
felelően a gyanúsítottal vagy 
vádlottal is közölni kell”. 

Romániában azért aggályos a 
kormány beavatkozása a büntető-
jogba, mert 2019-ben – az akkori 
szociáldemokrata kormányt tá-
madó Klaus Iohannis jobboldali 
államfő kezdeményezésére – a vá-
lasztók érvényes és eredményes 
(véleménynyilvánító) népszavazá-
son fejezték ki egyetértésüket 
azzal, hogy a kormány nem módo-
síthatja sürgősségi rendelettel a 
bűncselekmények meghatározását, 
a kiszabható büntetést, illetve az 
igazságszolgáltatás működését. 

Predoiu szerint azonban a sür-
gősségi kormányrendelet nem 
töröl el bűncselekményeket, nem 
növeli vagy csökkenti a büntetési 
tételeket, és nem szervezi át az 
igazságszolgáltatást, tehát teljes 
összhangban áll azzal a népakarat-
tal, amely az akkori – a sajtó által 
„korrupcióellenesnek” nevezett – 
népszavazást sikerre vitte. 

A kormányt egyébként éppen az 
alkotmánybíróság „biztatta” arra, 
hogy ne várja meg a határozat in-
doklásának közzétételét és ha-
tályba lépését, hanem még előtte 
igazítsa ki a btk.-t, elkerülendő a 
joghézag kialakulását. (MTI)



A Gernyeszegi Polgármesteri Hivatal  
versenyvizsgát hirdet  

a következő állások betöltésére, meghatározatlan időre:  
– egy kezdő szakreferens a pénzügy-könyvelés, adó-, illeték- és köz-

beszerzési osztályra; 
– egy kezdő referens a mezőgazdasági nyilvántartó osztályra; 
– két IV. besorolású szakképzett munkás 
– egy II. besorolású szakképzetlen munkás. 
Az írásbeli versenyvizsgára június 23-án 9 órakor, a gyakorlati 

vizsgára június 23-án 12.30 órakor, az állásinterjúra június 27-én 9 
órakor kerül sor a Gernyeszegi Polgármesteri Hivatal  székhelyén. A 
jelentkezési határidő június 16-án 11 óra.  

A részvételi feltételek, a könyvészet és a beiratkozáshoz szükséges 
iratok listája a Gernyeszegi Polgármesteri Hivatalban van kifüggesztve, 
illetve a www.primariagornesti.ro weboldalon tanulmányozható.  

Bővebb felvilágosítás a 0265/342-112-es telefonszámon.   

Közlemény 
A 63/2022. számú sürgősségi kormányrendelet értelmében 2022. 

december 31-ig kéthavonta 250 lej értékű élelmiszer és meleg étel jár 
bizonyos társadalmi kategóriáknak; a támogatást elektronikus utal-
vánnyal (kártyával) lehet kiváltani. Az utalványra jogosultak:  

– a legalább két  gyermeket nevelő, támogatásban nem részesülő 
családok, amelyeknek az egy családtagra jutó havi nettó jövedelme 
legfeljebb 600 lej, valamint az egyszülős családok az eltartott gyer-
mekek számától függetlenül, amelyek  családtagra jutó havi nettó jö-
vedelme kevesebb vagy éppen 600 lej.  

A támogatást a Szászrégeni  Szociális Igazgatóság székhelyén, 
a Petru Maior u. 41. szám alatti 40. számú irodában  2022. június  6-
tól  minden hónap 25-éig  8.30 és 14.30 óra  között a család képviselője 
igényelheti.  

A támogatásért a következő iratokat kell benyújtani:  
– kérvényt és saját felelősségre tett nyilatkozatot; 
– a családtagok személyazonosító okmányainak másolatát; 
– a családi állapotra vonatkozó  dokumentumokat  (házassági 

anyakönyvi kivonat, halotti anyakönyvi kivonat, válási határozat); 
– az elmúlt hónapi nettó bevételre vonatkozó dokumentumokat. 
A kérvény és a saját felelősségre vonatkozó nyilatkozat űrlapja az 

intézmény székhelyén, a Petru Maior u. 41. szám alatt vehető át, vagy 
letölthető a www.primariareghin.ro oldalról. 

További információ a Szászrégeni  Szociális Igazgatóságon, a 
0265/211-112 (107-es mellék)  telefonszámon.  

Pui Dragoş Cristian alpolgármester 
Rădoi Mirela Minodora  főjegyző 
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