
Koplalás  
a „tökéletes”  
alkatért  
Elég egy pillantást vetni a magazinok 
fogyókúrás oldalaira, a média által 
közvetített női ideálra ahhoz, hogy lás-
suk, hogy a mai társadalomban a vé-
konysággal azonosítják a szépséget, 
és sajnos gyakori, hogy az iskolában 
rendszeresen kigúnyolják azokat a 
gyerekeket, akiknek a testalkata nem 
felel meg ennek „az elvárásnak”.  
____________5. 
Erdélyi telefonos 
és internetes lelki-
segély-szolgálat  
Marosvásárhelyi csapatot is szeretne 
alakítani a közeljövőben a csíkszere-
dai Áradat Egyesület égisze alatt mű-
ködő Erdélyi Telefonos és Internetes 
Lelkisegély-szolgálat. Képzett önkén-
teseik jelenleg is egész Erdélyből 
várják a telefonhívásokat és e-mail 
üzeneteket, illetve rövidesen chaten is 
elérhetők lesznek.  
____________6. 
Hidrodinamikus 
zene 
Ha a zene olyan együgyű foglalatos-
ság lenne, mint azt többen vélik, akkor 
nem létezne sem a zenematematika, 
sem a hangszerfizika kifejezés. A ze-
nematematika Pitagorasz felismerése, 
a hangszerfizika kicsit későbbi korok 
találmánya. 
____________8.

Fotó: Nagy Tibor 
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Tegnap délig nem történt elmozdulás a marosvásárhelyi II. 
Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum ügyében, 
miután e hónap 4-i ítéletével a Legfelsőbb Bíróság érvény-
telennek nyilvánította az iskolát létrehozó miniszteri rende-
letet. Mivel az ítélet megindoklását még nem hozták 
nyilvánosságra, helyrehozhatatlan megkülönböztetés éri a 
tanintézmény diákjait és tanárait. Az egyház azzal segített, 

hogy az egyházmegyében működő más teológiai líceumokkal 
egyeztetve a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium 
helyszínén teremtett lehetőséget a képességvizsgára, amely 
a teológiai osztályba való felvételihez szükséges. 

Reform helyett optimalizálás 
Annyira gyengén „teljesít” az adórendszerünk, főleg a két év koro-

navírus-járvány után (amit tetéznek az ukrajnai háború gazdasági ha-
tásai), hogy valóban megérett a reformra. Eladósodás, alacsony 
adóbegyűjtési arány, egyre növekvő infláció és szárnyaló energiaárak. 
A jövő sem tűnik fényesnek. Minden szempontból reformra lenne szük-
ség: a begyűjtésnél, az adókedvezmények újragondolása esetében és 
az adónemek szempontjából is. Lassan a fél társadalom kedvezménye-
zett vagy mentesül az adóterhek alól, a szociális támogatásokat egyre 
többen veszik igénybe, virágzik a feketegazdaság (még a közösségi 
háló is eszköze ennek). Reform helyett azonban a törvényhozás „fo-
kozatosan optimalizálna”, legalábbis a képviselőház elnöke, a  
PSD-s Marcel Ciolacu szerint. És hogy teljesen „biztos” és „gyors” 
legyen ez a folyamat, a helyzetelemzésre pénzügyminisztériumi mun-
kacsoport alakult, amely romániai viszonylatban fénysebességgel, 
mintegy két héten belül javaslatokat tesz. Ugyanis ahhoz, hogy az adó-
törvénykönyv 2023-tól módosuljon, fél évvel előtte kell meghozni a vo-
natkozó döntéseket. Az idő tehát sürget, hiszen elméletileg közvitán is 
át kell mennie a módosító javaslatoknak (de lehet, hogy ennek az ered-
ménye már annyira nem érdekes, hogy nem is számítanak negatív vé-
leményezésre).  

A vita tárgya továbbra is a progresszív adózás bevezetése. Egyes 
nyugati államok „progresszív, modern, adaptált” adózási rendszerét 
hozva fel példaként, Ciolacu kritizált is, mondván, hogy a bruttó hazai 

Antalfi Imola

(Folytatás a 3. oldalon)

(Folytatás a  4. oldalon)
Bodolai Gyöngyi

Ne feledje 
idejében 

megújítani  
előfizetését! 
Ha előfizet,  

biztosan 
kézhez kapja, 
FÉLÁRON!

„Ég és föld között” a katolikus iskola jövője  

A legkézenfekvőbb megoldás 



A biztonságos kerékpáros közlekedést oktató 
tananyag online változatát, a Safe4Cycle2 nem-
zetközi projektet mutatták be és értékelték az 
eredményeket május 18-án a Marosvásárhelyi 
Polgármesteri Hivatal protokolltermében. Az 
Erasmus+ program lezárult ugyan, de helyi költ-
ségvetésből folytatni szeretnék a diákok számára 
kidolgozott közlekedésbiztonsági oktatást, amely 
egyre nagyobb népszerűségnek örvend. A hasz-
nos tananyag elsajátításához azonban a pedagó-
gusok együttműködésére lenne szükség. 

A Safe4Cycle2 projektben négy ország egyesületei vet-
tek részt, a Marosszéki Közösségi Alapítvány a magyaror-
szági Vuelta Sportegyesülettel, az angliai Bikeability Trust 
és a szlovéniai Mariborska Kolesarska Mreža szervezetek-
kel közösen továbbra is népszerűsíti a biztonságos kerék-
pározás érdekében 10-14 éves gyerekek számára elindított 
projektet. Amint a tananyagok kidolgozói részéről elhang-
zott, számukra a legnagyobb kihívás bevonni a pedagógu-
sokat, akik az elméleti rész elsajátításában kellene 
közreműködjenek, a gyakorlati oktatást a Bringaakadémia 
keretében vállalnák fel. 

A Marosszéki Közösségi Alapítvány hat évvel ezelőtt 
négy európai szakmai szervezettel kerékpáros közlekedésre 
nevelő programot fejlesztett ki az Erasmus+ program ke-
retében, és munkafüzeteket állítottak össze. Gál Sándor 
projektvezető hangsúlyozta a Safe4Cycle2 online platform 
hasznát, amelynek célja a 10-12 éves gyerekeket felkészí-
teni a biztonságos kerékpáros közlekedésre interaktív vi-
deók és feladatok segítségével. Erre a platformra a 
Safe4Cycle keretében összeállított munkafüzetek tananya-
gát töltötték fel, amely digitális formában magyar és román 
nyelven egyaránt elérhető.  

A diákok az interaktív videókra vagy munkafüzetre kat-
tintva megismerhetik a közlekedési jelzőtáblákat és azokat 
a szabályokat, amelyek ismeretében biztonságosan közle-
kedhetnek. A pedagógusoknak ajánlják a tanári e-learning 
felületet, ahol számos olyan pluszinformáció található (pél-
dául letölthető háttéranyagok), amelyek segíthetnek a ke-
rékpárral való közlekedési szabályok átadásában.  

A projekt kapcsolattartója, Heim László kifejtette, hogy 
az interaktív felületen az 5., 6., 7. osztályos diákok tájéko-
zódhatnak mindarról, ami a kerékpározással összefügg: a 
szükséges felszereltségtől a közlekedési szabályokig, de a 
gyalogosokra érvényes közlekedési szabályok is megtalál-
hatók. A pedagógusok számára hasznos oktatási segéd-
anyag lehet, és az Iskola másként hét alatt vagy választható 
tantárgyként oktathatnák. A projekt keretében az elmúlt 
időszakban osztályfőnöki órák keretében ismertették a ke-
rékpárral való biztonságos közlekedést, a gyakorlati fog-
lalkozásokon pedig szívesen vettek részt a diákok. 

A https://safe4cycle2.com/hu/login platform révén játé-
kosan sajátíthatják el a gyerekek a gyalogosközlekedésre 
és a közösségi közlekedésre érvényes szabályokat, de arról 
is olvashatnak, hogy milyen biciklit válasszanak, milyen 
teendők vannak nyeregbe pattanás előtt, hol lehet bringázni 
és hol nem lehet, az elsőbbségadásról, a jelzőtáblákról; ta-
nácsok vannak arról, hogy miként kell egy akadályt kike-
rülni, vagy mire kell figyelni kanyarodáskor. A Milyen 
felszerelések segítik a láthatóságot?, Mire kell vigyázni a 
holttér kapcsán? című fejezetek például megannyi hasznos 
tudnivalóval látják el és oktatják egyszerűen és érthetően 
az oldalra látogatókat. Ezekből talán sok olyan felnőtt is 
okulhatna, aki kerékpárral elővigyázatlanul, balesetveszé-
lyesen közlekedik. Bár Marosvásárhelyen sincsenek kiala-
kított kerékpárutak, a projekt nem titkolt célja azok 
megépítésének az ösztönzése. Ezt célozza többek között a 
Marosszéki Közösségi Alapítvány által szervezett Critical 
Mass, de a május 15-én megrendezett Bikeathon kerékpá-
ros adománygyűjtő verseny ezt a célt is szolgálta. 

Az ukrajnai művészeket támogatják  
A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház és az Ariel Ifjúsági és 
Gyermekszínház is csatlakozott a háború sújtotta ukrán 
művészeket támogató jótékonysági kampányhoz, amely a 
Román Színházi Szövetség, a baltimore-i Worldwide Re-
ading Project (világszintű olvasási projekt) és a CITD (The 
Center for International Theater Development – Nemzet-
közi Színházfejlesztési Központ) partnerségében május 
16. – június 15. között zajlik Romániai művészek az ukraj-
nai művészekért címmel. A kezdeményezéshez társult in-
tézmények a jegybevételeikből az Ukrán 
Színházművészek Nemzeti Szövetségének számlájára 
utalnak pénzösszegeket.  

Marosvásárhelyen  
az UNITER zsűrije 

A Román Színházi Szövetség (UNITER) zsűrije májusban 
két produkciót, 19-én, csütörtökön (ma) 19 órától Radu 
Afrim Grand Hotel Retromadár című színművét, 20-án, 
pénteken 19.30-tól Boris Vian Piros fű című darabját tekint 
meg a Marosvásárhelyi Nemzeti Színházban. A színház 
Tompa Miklós Társulata a hazai színházi szakma legran-
gosabb díjára jelöltek listáján mindkét előadással szerepel: 
László Csaba színművészt a Grand Hotel Retromadárban 
nyújtott alakításáért a legjobb férfi mellékszereplőnek járó 
kitüntetésre, Fehér Balázs Benőt, a társulat új tagját a 
Piros fű színpadra állításáért a legjobb rendezés díjára je-
lölték. 

Helyi termelők vására  
a Superar gyermekkórussal 

Május 20-án, pénteken 8 és 19 óra között a Petry Bistro – 
Grill&Wine munkatársai újra megszervezik a helyi termelők 
havi vásárát a marosvásárhelyi Rákóczi lépcső alatti kis-
utcában. A házi élelmiszerek, italok, szörpök, kézműves 
termékek és ékszerek gazdag felhozatala mellett 17 órától 
zenei élmény is vár a látogatókra, a Caritas Superar gyer-
mekkórus marosszentgyörgyi csapatának koncertjét lehet 
meghallgatni.  

Áloméj az állatkertben 
A marosvásárhelyi állatkert fogyatékkal élő és krónikus 
beteg gyerekek és családjuk számára június 10-én 18–20 
óra között újra megtartja az Áloméj az állatkertben nevű 
rendezvényt. A különleges napot Dreamnight at Zoo néven 
először a rotterdami állatkert szervezte meg 1996-ban, 
azóta 288 állatkert csatlakozott a kezdeményezéshez a 
világ minden tájáról. Jelentkezni június 7-ig lehet Halmágyi 
Ildikónál a biroild@gmail.com e-mail-címen vagy a 0746-
799-057-es telefonszámon. 

Eszmecsere az életbátorságról 
A marosvásárhelyi Női Akadémia szervezésében május 
19-én, csütörtökön 19 órakor az életbátorságról zajlik esz-
mecsere a várban, a házasságkötő teremmel szembeni 
várgaléria épületében. Beszélgetőtársak: Tófalvi Zselyke 
író és dr. Kádár Annamária pszichológus. A belépés ingye-
nes, a szervezők további rendezvények szervezése érde-
kében adományt köszönettel elfogadnak. 

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Ma  IVÓ és MILÁN,  
holnap BERNÁT napja.  
BERNÁT: a germán Bernhard 
név magyar formája. Elemei-
nek eredeti jelentése: medve és 
erős.  

19., csütörtök 
A Nap kel  

5 óra 45 perckor,  
lenyugszik  

20 óra 53 perckor.  
Az év 139. napja,  
hátravan 226 nap.
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Irodalmi beszélgetések  
a kávézóban  
A marosvásárhelyi Gemma Book Caféban május 20-án, 
pénteken 17 órakor a Színházszerelem című könyv szer-
zőjével, Berniczky Konkoly Edittel beszélget György And-
rea a magánkiadásban megjelent interjúkötetről, amely 
olyan hírességekkel tartalmaz beszélgetéseket mint Szir-
tes Ági, Törőcsik Mari, Udvaros Dorottya, Mácsai Pál és 
még sokan mások. 21-én, szombaton 10 órakor Durica 
Katarina Brüsszelben élő, felvidéki íróval a Városi rókák 

és a Vígszínház által színre vitt A rendes lányok csendben 
sírnak című kötetek szerzőjével Takács E. Tünde és 
Daray Erzsébet beszélget a kávézóban. 

Csütörtök a múzeumban #15 
A Maros Megyei Múzeum szervezésében május 19-én, 
csütörtökön 18 órától Zongoristák kicsiktől nagyokig cím-
mel diákok zongorakoncertjére kerül sor. A tanulókat 
Bejan Maria tanárnő készítette fel. A koncertet a néprajzi 
múzeum (Toldalagi-palota, Rózsák tere 11.) belső udvarán 
tartják. Részvétel belépőjeggyel vagy meghívóval történik. 
Bővebb tájékoztatás és helyfoglalás a 0749-912-992-es  
telefonszámon.

RENDEZVÉNY

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS! 
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő  

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

2. emelet, 72-es iroda,  
naponta 9-14 óra között, szombat – vasárnap zárva. 

Tel. 0265/268-854

Digitális platform diákoknak és pedagógusoknak 
A biztonságos kerékpározás oktatásáért

 Illusztráció Fotó: Marosszéki Közösségi Alapítvány (archív)

Szer Pálosy Piroska



termék csupán 27 százalékát teszik ki a bevételek, míg 
40 százalékot a kiadások. Vagyis sokkal többet költünk, 
mint amennyi befolyik az államkasszába. A másik térfé-
len a PNL áll: a liberálisok hallani sem akarnak arról, 
hogy a 2005-ben bevezetett egykulcsos adórendszert 
visszaváltsák progresszívre. Gazdasági elemzők szerint 
mellesleg egyik adórendszer sem mutatkozott hatéko-
nyabbnak a másiknál.  

Valahol máshol, máshogy kell tehát keresni a megol-
dást. Első körben például párbeszédet lehetne kezdeni a 
vállalkozói szférával. Persze ez két hét alatt aligha tör-
ténhet meg. Nem értjük, hogy milyen optimalizálásra 
gondolt a szenátus elnöke, gyanúnk szerint ismét férc-
munka kerül ki a döntéshozók kezéből. 

Házkutatások több megyében 
A Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyész-
ség (DIICOT) a rendőrség és a határrendészet tá-
mogatásával szerda reggel 37 helyen végzett 
házkutatásokat Arad, Temes, Kolozs, Iaşi és Krassó-
Szörény megyében egy migránscsempészettel és 
kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos ügyben. 
Az ügyészek 44 személyt hallgatnak ki az ügyben, 
akik a gyanú szerint tagjai a bűnözői csoportnak. Az 
akció célja egy 2021 augusztusában Temes megyé-
ben létrehozott szervezett bűnözői csoport felszá-
molása, amelynek tagjai a gyanú szerint olyan 
Közel-Keletről érkezett migránsokat toboroztak, akik 
Szerbia és Bulgária felől illegálisan lépték át a román 
határt, és Temes megyében, de főként Temesváron 
húzták meg magukat, hogy szintén törvénytelen 
módon átkeljenek Romániából Magyarországra. A 
migránsok útvonala Arad megyén keresztül vezetett, 
végső célpontjuk Ausztria és Németország volt. A 
bűncselekményeket a szervezett bűnözői csoport 
tagjai jelentős anyagi előnyök megszerzése érdeké-
ben hajtották végre. Az ügyészek állítása szerint a 
bűnözői csoport néhány tagja illegálisan birtokolt és 
értékesített magas kockázatú kábítószereket Arad, 
Temes és Krassó-Szörény megyében. A kokainért 
grammonként 100 eurót, az amfetaminért grammon-
ként 150 és 180 lej közötti összeget, a kannabisz 
grammjáért 50 lejt kértek a dílerek. (Agerpres) 

Halasztás Elena Udrea  
kiadatásának ügyében 

Június elejére halasztotta a szófiai táblabíróság a 
tárgyalást a Bute-gála-ügyben jogerősen 6 év sza-
badságvesztésre ítélt volt turisztikai miniszter, Elena 
Udrea kiadatásának ügyében. A szófiai táblabíróság 
illetékesei arról számoltak be, hogy Udrea ügyvédei 
több dokumentumot és panaszt nyújtottak be, ame-
lyek azt hivatottak bizonyítani, hogy a volt miniszter-
nek Romániában sérült a tisztességes bírósági 
eljáráshoz való joga, így kiadatása nem időszerű. Az 
ügyvédek azzal is érveltek, hogy az Udreát elítélő 
bírák egyike nem tette le a bírói esküt. Azt is állítot-
ták, hogy az Elena Udreára kimondott ítéletet a 
román alkotmánybíróság semmissé nyilvánította. 
Mindazonáltal a hatóságok továbbra is nyomást gya-
korolnak Udrea kiadatásáért, és a volt turisztikai mi-
niszter számos fenyegetést kapott – állítják a védők. 
A szófiai táblabíróság közölte, hogy a tisztességes 
eljárás érdekében köteles megvizsgálni az ügyvédek 
által felsorakoztatott érveket, és június 1-jén vagy 8-
án határoz Udrea kiadatásáról. Elena Udrea, akit áp-
rilis elején ítélt jogerősen hat év letöltendő 
börtönbüntetésre a legfelsőbb bíróság, még az íté-
lethirdetés előtt elmenekült az országból, a bolgár 
hatóságok április 7-én fogták el a bolgár-görög ha-
táron. (Agerpres) 

2750 lejre emelt bruttó  
minimálbér 

Sürgősségi kormányrendelettel lehetővé tette szer-
dai ülésén a kabinet, hogy a munkáltatók 2550 lejről 
2750 lejre emeljék a bruttó minimálbért anélkül, hogy 
a többletösszegre adókat vagy illetékeket kellene fi-
eztni. Az intézkedés a Támogatás Romániának szo-
ciális és gazdaságösztönző csomag részét képezi, 
és az áremelkedések hatásait hivatott ellensúlyozni. 
A javaslat szerint a munkáltatók kizárólag a minimál-
béren foglalkoztatott alkalmazottaknak adhatnak 
plusz 200 lejt adómentesen. A tervezet szerint a jog-
szabály június elsejétől lép hatályba. (Agerpres) 

Támogatás a fuvarozóknak 
Jóváhagyta szerdai ülésén a kormány a teherfuva-
rozó és személyszállítási cégek összesen 300 millió 
lej értékű állami támogatásáról szóló határozatot. 
Dan Cărbunaru kormányszóvivő elmondta, az intéz-
kedés az üzemanyagárak emelkedését hivatott el-
lensúlyozni, és a becslések szerint mintegy 
háromezer cég lesz a kedvezményezettje. A határo-
zat értelmében literenként 50 banival járul hozzá az 
állam a társaságok üzemanyagköltségeihez, egy 
cég legtöbb 400 ezer euró értékű üzemanyagra igé-
nyelhet segélyt. A támogatás arra az üzemanyagra 
igényelhető, amit a határozatnak a Hivatalos Köz-
lönyben való megjelenése előtti 30 naptól kezdő-
dően vásároltak, és jövő év végéig fizetik ki a 2022. 
december 31-éig kibocsátandó kifizetési rendelke-
zések alapján. (Agerpres)

Ország – világ 

Reform helyett  
optimalizálás

(Folytatás az 1. oldalról)
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Nagysinken lesz a NATO  
romániai harccsoportjának súlypontja 

Finnország és Svédország benyúj-
totta hivatalos csatlakozási kérel-
mét a NATO-hoz – jelentette be 
szerda reggel Jens Stoltenberg 
NATO-főtitkár, aki történelmi lé-
pésnek nevezte a csatlakozási 
szándék kinyilvánítását, és úgy 
vélte, hogy a két ország csatlako-
zási kérelmének elfogadása gyor-
san megvalósulhat, ami – szavai 
szerint – növelni fogja a katonai 
szövetség biztonságát. 

Jens Stoltenberg Klaus Korhonen 
finn, valamint Axel Wernhoff svéd 
NATO-nagykövettől vette át a csatlako-
zási kérelemről szóló dokumentumokat 
Brüsszelben, a katonai szövetség szék-
házában. A főtitkár közölte: a katonai 

szövetség minden tagja egyetért a NATO 
bővítésének és a tagállamok egységének 
fontosságával. „Melegen üdvözlöm 
Finnország és Svédország NATO-csatla-
kozási kérelmét. Önök a legközelebbi 
partnereink” – mondta. Kijelentette: a 
csatlakozási szándék kinyilvánítása je-
lentős pillanatban történt, és kifejezte ab-
béli reményét, hogy a folyamat gyorsan 
lezárul. 

„Ez egy történelmi pillanat, amelyet 
meg kell ragadnunk” – szögezte le Stol-
tenberg, majd hozzátette: minden nem-
zetnek joga van megválasztani azt az 
utat, amelyen járni kíván.  

Az Észak-atlanti Szerződés Szerve-
zete (NATO) legutóbb két évvel ez-
előtt bővült, 2020. március 27-én 

Észak-Macedónia a NATO 30. tagja 
lett. A délszláv állam a NATO 2018. 
júniusi csúcstalálkozóján kapott meg-
hívást a csatlakozási tárgyalások meg-
kezdésére, amelynek feltétele volt 
Görögországgal fennálló névvitájának 
lezárása. 

A NATO-t a hidegháborús fegyverke-
zési verseny idején, 1949. április 4-én 
alapították Washingtonban. Az alapító 
tagok között volt az Egyesült Államok, 
Belgium, Dánia, az Egyesült Királyság, 
Franciaország, Hollandia, Izland, Ka-
nada, Luxemburg, Norvégia, Olaszor-
szág és Portugália. 

Magyarország, Csehországgal és Len-
gyelországgal együtt, 1999-ben csatlako-
zott a katonai tömbhöz. (MTI)

Finnország és Svédország benyújtotta hivatalos 
csatlakozási kérelmét a NATO-hoz 

Furcsa felkérést kaptam nemrégiben. 
Egy olyan osztály előtt kell beszélnem, 
amelyet soha nem tanítottam. Egyáltalán 
nem tanítottam iskolában, rövid tanári 
pályafutásom, futtatásom idején. Holott 
minden adott volt, az előélet, a tanulmá-
nyok, sőt az el nem fogadott kinevezés ez-
előtt több mint félszázaddal.  

Véndiákokról van szó, akik most jár-
nak életük derekán és aktív idejük csúcs-
idényében. Tehát érettségi találkozóról 
lenne szó. És én lennék a kiszemelt oszi, 
mert a valódi, az igazi már nincs a földi 
osztály élén, nem áll a helyzet és a ka-
tedra magaslatán. De remélhetően ráte-
kint az osztályra, és elégedetten állapítja 
meg, hogy az elvetett magok 90 százaléka 
kikelt, amely még a mindig siránkozó 
óvatos gazdamércével mérve is tekinté-
lyes sikernek számít. 

Amúgy is ideje van az érettségi összejö-
veteleknek, amelyeket kerek és félkerek 
számokban mérnek és rendeznek szerte az 
országban, ilyenkor aztán összegyűlnek a 
tanítványok a kontinens és a világ minden 
szegletéből, a nagy folyók és nagyobb pén-
zek partjairól jönnek – talán kissé szo-
rongva – tanulmányaik színhelyére, a 
szülőföldre és a szülői és tanársírok váro-
sába. Mert a tanárok sorsa a katedráról 
való lelépés hosszú évek után, az osztályon 
kívüliség ismeretlen érzésének megtapasz-
talása és az ebbe való beletörődés. Azt re-
mélik, azt reméljük, hogy megőriznek jó 
emlékezetükben. Egyáltalán emlékeznek 
rá. Nem felejtik nevét, arcát, alakját, szó-
fordulatait. Hiszen a tananyag évről évre 
változik, éle csorbul, irálya homályosul. 

Arra gondolok, vajon másutt, a világ 
rakottabb tájain is ugyanez folyik? Vajon 
ott is az érettségi után, a főiskolai, egye-
temi tanulmányaik végeztével hátrahagy-
ják a jól ismert helyeket, és 
szétvándorolnak, elmennek, kiválnak, 
emigrálnak, elidegenednek? Bizonyára. 
Különböző intenzitással folyik az állandó 

mozgás. Nincs megállás. Amerikában 
éppen úgy, mint Németországban. A 
Közel-Keleten Nyugat-Európa felé vagy 
az Újvilág vonzásának nem tudnak ellen-
állni. Odahajtja őket a kényszer, nyomo-
rúság, háború vagy sorvasztó béke. Mert 
ilyen is van, ahol semmi sem mozdul, ahol 
a változást rettegik. 

Mint az oszióra előzeteséből, -től meg-
tudtam, ez a társaság is szétszóródott. Ta-
nult tagjai másutt gyógyítanak, írnak fel 
receptet, terveznek gépkocsit, szerszám-
gépet, püfölik a számítógépek legfrissebb 
generációját, építenek házat tervasztalon, 
vezetnek haza naponta több mérföldet a 
városon kívüli zöldövezeti otthonukba. 
Valószínűleg a falon még vannak erdélyi 
festők képei, a könyvespolcon ott vannak 
a színes utazási könyvek, albumok mellett 
a Horizont sorozat bevégezhetetlen köte-
tei, és egyben a benne felejtett könyvjelző, 
amely emlékeztet valakire, egy élményre, 
egy emberre. Egy pillanatra vagy csaló-
dásra. Több mint könyvjelző.  

Miről szóljon az óra? Mert csak egy bő 
órát kaptam. Talán elég, talán nem. Név-

sorolvasás, rövid életpálya-bemutatás. 
Egyperces néma csend azokért, akik már 
soha nem jönnek el osztályfőnöki órára. 
Akiknek hiába csengetnek be. Na de 
aztán? Ezzel talán ki is telnék a megadott 
idő, tér, és emlékfelderítés? 

Mást választottam. Hiszen a csapat-
nak, azoknak, akik eljöttek, megérkeztek, 
akik vállalták a haverokkal és barátokkal, 
osztálytársakkal, a felismert és felismer-
hetetlen pajtásokkal, volt szerelmekkel, 
egykori haragosaikkal a találkozást, 
azoknak elég ideje marad mindezt átbe-
szélni a fehérasztalnál, a baráti összeülé-
seknél. Az asztalokhoz járulással, a 
temetőkbe menet, míg a koszorút kiviszik. 
A vidámság és szorongás óráiban. 

Úgy döntöttem, a város múltjáról be-
szélek majd, arról, amelyet maguk mögött 
hagytak, ahol ma is élnek, ahová remé-
nyeik szerint egyszer úgyis visszatérnek, 
ha majd nyugdíjasok lesznek, vagy kétla-
kivá válva itt is, ott is otthonuk lesz, amit 
majd elmesélnek unokáiknak egy másik 
nyelven, egy másik tájban, ahol nem fe-
nyők, csak pálmafák bólogatnak az óce-
áni szélben, ahol magasabbak a hegyek, 
mint a Somostető, de soha olyan isme-
rőssé nem lehetnek. Ahol bővebb vizű fo-
lyók folynak, de nem lehet büntetlenül 
becserélni a Víkendteleppel, a Cementla-
pokkal és a Hétfákkal a legnagyobb erő-
feszítések árán sem. 

Nem az iskolában tartandó majd az 
óra. Egy új helyen, ami csak a minap épült 
meg, de a helyén egykor egy öreg oroszlán 
állott. Csupa nagybetűvel. Az iskolától 
karnyújtásnyira. 

Az idő túlpartjáról

A Brassó megyei Nagysinken lesz a NATO francia pa-
rancsnoksággal létesülő, mintegy ezer katonából 
álló romániai harccsoportjának súlypontja – közölte 
kedden az Agerpres hírügynökség, Vincent Minguet 
ezredest, a romániai előretolt NATO-jelenlét pa-
rancsnokát idézve. 

A bukaresti francia nagykövetségen nyilatkozó ezredes ki-
fejtette: a zászlóalj jelentős része még a Fekete-tenger partvi-
dékén található Kogălniceanu légitámaszponton állomásozik, 
de a zászlóalj francia és belgiumi katonáihoz hamarosan hol-
land katonák is csatlakoznak, június folyamán pedig jelentős 
részük átköltözik Nagysinkre, az ország központi részébe, ahol 
jobbak a gyakorlatozási feltételek. 

Minguet elmondta: a francia katonák közösen gyakorlatoz-
nak a brassói és csíkszeredai román hegyivadász alakulatok-
kal, a Romániában állomásozó amerikai egységekkel, védelmi 
és elrettentő feladatot látnak el, jelenlétük pedig „üzenet az 
orosz hadseregnek”. Hozzátette: jelenleg könnyű páncélosok-

kal rendelkeznek, de később nehézfegyverek is érkeznek, 
amint elő tudják készíteni ezek karbantartását. 

„Úgy vélem, 4-5 évig leszünk itt, egy erős, nehézfegyve-
rekkel is rendelkező állandó zászlóaljat alakítunk ki, hogy 
megelőzzünk bármilyen, Románia ellen irányuló agressziót 
vagy destabilizálást” – idézte a francia katonai parancsnokot 
az Agerpres hírügynökség. 

Minguet a francia 27-es Annecy hegyivadász zászló- 
alj ötszáz katonájával március elején érkezett Romániába, 
amikor az Ukrajnát ért orosz támadást követően a  
NATO aktiválta a Reagáló Erőket (többnemzetiségű gyors-
reagálású haderejét), és Romániába is csapaterősítést kül-
dött. 

A román védelmi tárca korábban közölte: a NATO egy új, 
francia parancsnokság alatt működő állandó harccsoport lét-
rehozásával tervezi megerősíteni Romániában a keleti szárny 
védelmét, amelyben ötszáz francia, háromszáz belga és két-
száz holland katona vesz részt. (MTI)



Az iskolával történtek elleni imádságos tiltakozás 
helyszíne szerdán, május 18-án 19 órától a marosvá-
sárhelyi Keresztelő Szent János-plébániatemplom volt, 
ahol diákok, szülők, civil szervezetek képviselői mel-
lett az iskola ügyével szimpatizáló személyek vettek 
részt.  

Arról, hogy „ég és föld között” milyen megoldá-
sokra számíthatunk az iskolát illetően, dr. Novák Csaba 
Zoltán RMDSZ-szenátort kérdeztük, aki a Szenátus 
oktatási bizottságában sokat tett a tanintézmény ko-
rábbi újraalapításáért, amiről újraválasztása előtt azt 
nyilatkozta, hogy továbbra is szívügyének tekinti. 

– Reméljük, hogy újraalakul. Továbbra is várjuk a 
Legfelsőbb Bíróság megindoklását, ami szükséges 
ahhoz, hogy végrehajtsák az ítéletet. Ezt követően az 
lenne a leglogikusabb megoldás, ha a II. Rákóczi Fe-
renc iskola egységét megőrizve, struktúraként a Bolyai 
Farkas Elméleti Líceumhoz kerülne, és ettől kezdve az 
újraalapítás is könnyebb lenne. Mint tudjuk, a városi 
tanács kétharmados többséggel megszavazott egy ja-
vaslatot az iskolahálózat átalakítására vonatkozóan, 
ami tartalmazta az előbb említett megoldást, de itt el-
akadt a történet, mivel a tanfelügyelőség a közoktatási 
minisztérium álláspontját várja annak érdekében, hogy 
döntést tudjon hozni. Ez a beszélgetésünk idejéig (teg-

nap kora délután) még nem született meg. A minisz-
terrel folytatott megbeszélésen arra kértük, hogy vegye 
figyelembe a helyi szereplők igényeit. 

– Mi volt a miniszter álláspontja? 
– Azt ígérte, hogy a lehető legrövidebb időn belül 

választ fog adni. A válasz abból a szempontból fontos, 
hogy egységként tud-e tovább működni az iskola vagy 
sem addig, amíg újjá nem alakul. Mivel a születési ke-
resztlevelét a bíróság megsemmisítette, az iskola mint 
jogi személyiség megszűnik, és az a kérdés, hogy az 
osztályok milyen formában kerülnek valamelyik tan-
intézményhez, a legelőnyösebb formát korábban em-
lítettem.  

– Ez nem jelent újdonságot, eddig ismert volt. A kér-
désem az, hogy ki fogja újjáalakítani az iskolát?  

– Ahhoz meg kell várni a Legfelsőbb Bíróság meg-
indoklását arra vonatkozóan, hogy hol találtak eljárás-
beli hibát az iskola megalapításában, és annak 
függvényében az új törvénykezés különféle utakat tesz 
lehetővé az újraalapítást illetően. Az első és legindo-
koltabb lépés az lenne, hogy helyi szinten Marosvásár-
hely önkormányzata hozza létre az iskolát. A többféle 
forgatókönyvből ez lenne a legkézenfekvőbb megol-
dás. Amennyiben nem fog működni, a többi lehetősé-
get is megvizsgáljuk – nyilatkozta dr. Novák Csaba 
Zoltán RMDSZ-szenátor.  
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Az eredeti forgatókönyv sze-
rint vasárnap, május 15-én 
zárult volna a népszámlálás 
önkitöltéses szakasza, azon-
ban a múlt pénteki bejelen-
tés szerint ezt 
meghosszabbították 12 nap-
pal, május 27-ig. A vasárnapi 
adatok szerint eddig orszá-
gos szinten 9,1 millió kérdőív 
érkezett be, ami azt jelenti, 
hogy a lakosság majdnem 
fele, 48%-a regisztrált már. 

A Népszámlálás.ro számításai 
szerint a romániai magyarok rész-
vétele fokozatosan javul, jelenleg 
56%-osra becsülhető. Hétfőig 
mintegy 700 ezer magyar élt az 
önkitöltés lehetőségével – 300 
ezren egyénileg, otthonról, további 
400 ezren pedig az összeíróponto-
kon regisztráltak. Ez azt is jelenti, 
hogy a 12 napos hosszabbítással 
elérhető akár a 65%-os magyar 
részvétel. 

A május 15-i adatok szerint a 
hét erdélyi, jelentős magyar lakos-
sággal rendelkező megye közül 
mindegyik átlagon felüli teljesít-
ménnyel rendelkezik: Hargita 
(63%), Kovászna (59%),  
Kolozs (57%), Bihar (57%), 
Maros (55%), Szilágy (52%), 
Szatmár (51%). 

A Népszámlálás.ro sajtóközle-
ménye rámutat: „Az önkitöltés 
meghosszabbított határideje, a 
plusz 12 nap újabb kihívást jelent 
számunkra. A cél, hogy az eddig 
elért előnyünket megtartsuk. 

Ennek érdekében két feladatot kell 
mindannyiunknak szem előtt tarta-
nia.” 

Egyrészt ellenőrizni kell, hogy 
mindenkit regisztráltunk-e a ház-
tartásból, a családból, és hogy a 
rendszer érvényesítette-e a kérdő-
íveket. A dovrec.insse.ro oldalon 
mindenkit egyenként ellenőriz-
zünk: a kiskorú gyerekeket, a fel-
nőtteket, az időseket vagy az 
ideiglenesen külföldön tartózkodó-
kat. Csak május 27-ig van lehető-
ségünk arra, hogy pótoljuk a 
hiányzó adatokat, ha valakinek 
nem validálták 7 nap után a bekül-
dött kérdőívét. 

Másrészt ebben a meghosszab-
bított periódusban felértékelődik a 
segítségnyújtás szükségessége, hi-
szen akik eddig nem töltötték ki a 
kérdőíveket, nagy valószínűséggel 
segítségre szorulnak a válaszadás-
ban. „Ezért fontos, hogy továbbra 
is biztassuk, segítsük a rokonain-
kat, barátainkat, közeli ismerőse-
inket, akik még nem vettek részt, 
hogy regisztráljanak és töltsék ki a 
kérdőívet. A második, nyári sza-
kaszban nem biztos, hogy minden-
kihez eljut majd a számlálóbiztos” 
– mutat rá a Népszámlálás.ro. 

Szükség esetén segítséget lehet 
kérni a kitöltésben a nepszamla-
las.ro oldalon vagy a 0371-900-
172-es telefonszámon. Akik 
bizonytalanok az internetes  
válaszadásban, felkereshetik a te-
lepülési összeírópontokat, ahol 
számlálóbiztos segít. (közlemény)

A romániai magyarok  
többsége már részt vett  

a népszámláláson 

A legkézenfekvőbb megoldás

A MediaUno Press Group szer-
vezésében Bukarestben – az 
Országos Statisztikai Intézet-
tel, a Fenntartható Fejlődés 
Főosztály támogatásával – 
hétfőn konferenciasorozat 
kezdődött Európa védelmé-
ben témával. 

Nicolae Ciucă miniszterelnök a 
konferencia megnyitójára küldött 
videóüzenetében kiemelte az állam-
polgárok biztonságával kapcsolatos 
kihívásokat, de a szolidaritás fon-
tosságát is: 

„A háború szenvedései közelebb 
kerültek Románia határaihoz, mint 
azt bárki szerette volna. Nyugati 
partnereink példaértékűnek minősí-
tik Románia szolidaritását, a civil 
társadalom szerepét az ukrajnai me-
nekültek támogatásában. Meggyő-
ződésem, hogy csak ilyen 
hozzáállással építhetünk jobb társa-
dalmat. Mivel a szolidaritás nem 
korlátozódhat a jelenre, szolidaritást 
kell mutatnunk a jövő generációival 
is. Minden nehézség, amelyeken 
ezekben a pillanatokban keresztül-
megyünk, csak akkor erősít meg 
bennünket mint nemzetet és az 
egész európai közösséget, ha szoli-
dárisak maradunk, és elkötelezettek 
vagyunk a humanizmus, a szabad-

ság és a fenntarthatóság elvei mel-
lett.” 

Borbély László államtanácsos, a 
kormány Fenntartható Fejlődés Fő-
osztályának koordinátora a fejlesz-
tési lehetőségekről és a vezetés 
megerősítésének szükségességéről 
beszélt: 

„Mint házigazda szeretném el-
mondani, örömömre szolgál, hogy 
a meghívottak ilyen nagy számban 
elfogadták a felkérést, és hogy ma a 
társadalom minden rétege a legma-
gasabb szinten képviseltette magát. 
Különösen ezekben a viharos idők-
ben rendkívül fontos, hogy Romá-
nia vezetése a fenntartható 
fejlődéshez szükséges, megfontolt 
döntéseket hozzon. A Fenntartható 
Fejlődés Főosztály katalizátor, és 
mindig csatlakozik azokhoz a kez-
deményezésekhez, amelyek célja, 
hogy teret biztosítsanak a párbe-
szédnek, amelyre társadalmunknak 
oly égetően szüksége van. Ahogy a 
fenntartható fejlődés kapcsán meg-
mutattuk, hogy a nemzetközi kö-
zösség által is elismert regionális 
csomópont lehetünk, Romániának 
megvannak a képességei és lehető-
ségei arra, hogy számos területen 
regionális vezetővé váljon, amint az 
az előadók hozzászólásaiból is ki-
derült.” 

A konferenciasorozat május 27-
ig tart. A szinte naponta tartandó 
előadások kiemelt témái: energia, 
oktatás, egészségügy, demográfia, 
digitalizáció, ipar és befektetések. A 
MediaUno Press Group és az Or-

szágos Statisztikai Intézet által kez-
deményezett rendezvényre az idén 
nyolcadik alkalommal kerül sor. 

A nyitókonferencián a döntésho-
zatal minden szintjéről olyan sze-
mélyiségek szólaltak fel vagy 
üzentek, mint: Nicolae Ciucă mi-
niszterelnök; Mircea Geoană 
NATO-főtitkár-helyettes; elnöki ta-

nácsadók; európai biztosok; jelen-
legi és volt miniszterek; az INS el-
nöke, Tudorel Andrei; az ortodox 
egyház magas rangú képviselői; 
nagykövetek; parlamenti és európai 
parlamenti képviselők; a hadsereg 
és más társadalmi rétegek képvise-
lői. (A Fenntartható Fejlődés Fő-
osztály közleménye) 

Konferenciasorozat Európa védelmében



Elég egy pillantást vetni a ma-
gazinok fogyókúrás oldalaira, 
a média által közvetített női 
ideálra ahhoz, hogy lássuk, 
hogy a mai társadalomban a 
vékonysággal azonosítják a 
szépséget, és sajnos gyakori, 
hogy az iskolában rendszere-
sen kigúnyolják azokat a gye-
rekeket, akiknek a testalkata 
nem felel meg ennek „az elvá-
rásnak”. Ez is közrejátszik 
abban, hogy manapság egyre 
több fiatalnál lép fel evésza-
var, zömében a fiatal lányok-
nál, és egyre lejjebb tolódik 
az alsó korhatár, az anorexia, 
a kóros soványság már 10–12 
éves kislányokat is érint. A 
média, de akár a játékok is 
torz testképet sugároznak a 
kislányoknak, hiszen a tévé-
ben látott női ideál csontso-
vány, akárcsak a Barbie- 
babák. Az evészavarokról, 
azok veszélyeiről dr. Lukács 
Márton Réka pszichológussal, a 
Sapientia EMTE oktatójával 
beszélgettünk.  

Nemrég még www jelzővel illet-
ték az evészavarokat, azaz olyan 
rendellenességként emlegették, ami 
elsősorban a fehér nyugati nőkre 
(white western women) jellemző, 
ellenben manapság a statisztikák 
már egyértelműen arra utalnak, 
hogy nem feltétlenül csak a fehér 
bőrű, nyugati kultúrában élő nők 
küszködnek ilyen problémákkal – 
jegyezte meg a szakember. Mint 
mondta, annak ellenére, hogy több-
nyire a nőket érintő problémaként 
emlegetjük az evészavarokat, ez 
nem fedi teljes egészében a valósá-
got, ugyanis egyre több férfit érint, 
főleg a sportolókat, illetve a homo-
szexuálisokat, akiknél a feminin jel-
leg fokozottabban hangsúlyozódik. 
A két leggyakoribb evészavar az 
anorexia, valamint a bulímia, az 
előbbi elsősorban serdülőkorban je-
lenik meg. Manapság egyre inkább 
felgyorsul az éretté válás folyamata, 
a lányoknál előre hozódott az első 
menstruáció, akárcsak a szexuális 
élet elkezdésének az időpontja, ál-
lítólag tízévente egy-két évvel toló-
dik korábbra. Ma már előfordul, 
hogy elemi osztályos, harmadikos-
negyedikes kislányoknál megjele-
nik a menstruáció, nagyon korán 
elkezdődik a prepubertáskor. Az 
anorexia esetében is egyre lejjebb 
tolódik az alsó korhatár, már 10–12 
éves kislányokat is érint. Dr. Lukács 
Márton Réka rámutatott, az anore-
xia egyik legjellemzőbb tünete a 
kóros soványság – akár 15 százalé-
kos súlyvesztés is felléphet –, 
ugyanakkor a testsúllyal való ál-
landó foglalatoskodás, az elhízástól 
való rettegés. Annak ellenére, hogy 
az anorexiás személy nagyon so-
vány, magát kövérnek látja, tehát a 
torz testkép is jellemző erre a za-
varra.  

Míg az anorexia a serdülőkorú lá-
nyokat érinti leggyakrabban, a bu-
límia inkább a fiatal felnőttek 
körében fordul elő, elsősorban a 

családi fészket elhagyó lányoknál, 
18–20 éves kor körül. Rájuk a kont-
rollvesztés jellemző, naponta vagy 
heti több alkalommal falási roha-
maik vannak, valamiféle feszültség 
miatt gyúrják magukba az ételt, 
esetleg édességet, majd az elhízás 
elkerülése érdekében különböző 
eszközökkel, önhánytatással, has-
hajtók szedésével vagy extrém fizi-
kai megerőltetéssel, túlzásba vitt 
sportolással igyekeznek kompen-
zálni. A bulímiásoknál is megjele-
nik az alakkal való állandó 
foglalkozás, az önértékelés pedig 
ehhez kötődik. A pszichológus 
megjegyezte: míg az anorexiások-
nál egyértelmű a kóros soványság, 
a bulímia azért is nem annyira fel-
tűnő, és sok esetben rejtve is marad, 
mert bármilyen tápláltsági állapot-
ban előfordulhat, lehet az egyén tel-
jesen normál testalkatú, vagy akár 
túlsúlyos is. Az anorexiáról ugyan-
akkor tudni kell, hogy rendkívül ve-
szélyes, ugyanis igen magas az 
elhalálozási arány. Ha az anorexiá-
ban szenvedő egyén nem jut időben 
segítséghez, gyakran olyan hiá-
nyok, illetve ezek következtében 
olyan szövődmények lépnek fel a 
szervezetben, amelyek miatt életét 
veszti.  
A családból hozott  
és a médiából sugárzó minta  

Az evéssel kapcsolatos rendelle-
nességek pszichoszomatikus zava-
rokra utalnak, a meg nem oldott 
lelki problémáknak testi szinten 
való megnyilvánulásai. Éppen ezért 
ezeknek számos oka lehet, a média 
hatásán kívül a családi konfliktu-
sok, a nagyon védelmező szülők, a 
családon belüli szerepek összemo-
sódása is hozzájárulhat, de nem ál-
lapítható meg egyértelmű 
ok-okozati viszony. Dr. Lukács 
Márton Réka szerint általában több 
tényező áll a háttérben, egyrészt 
lehet genetikai hajlam, ugyanis van-
nak arra vonatkozó kísérletek, hogy 
az anorexiások, illetve a bulímiások 
esetében a genetikai hajlam foko-
zottan jelen van. Ugyanakkor szere-
pet játszhat a transzgenerációs 
átörökítés, azaz a minta, amit otthon 
látunk. Keringett egy bejegyzés a 
közösségi hálón, amelyben a kis-
lány szereplő azt látja, hogy az 
édesanyja mindig ideges lesz, ami-
kor rááll a mérlegre. Az anyák átad-

hatják a saját testképükkel kapcso-
latos mintát a lányaiknak. Ugyanak-
kor arról is születtek vizsgálatok, 
hogy azokban a családokban, ahol 
az apának is különösen fontos a 
megjelenés, ott még jobban odafi-
gyelnek a gyerekek is a saját külse-
jükre – jegyezte meg a 
pszichológus. Mindezek mellett 
pedig ott a média, a reklámok, a kü-
lönféle internetes oldalak, ahonnan 
az árad, hogy a nádszálvékony test-
alkat a szép. Kislányként a Barbie-
babák, kamaszkorban az egyes 
csatornákon visszaköszönő vékony 
testalkatú celebek jelenthetik a kö-
vetendő példát. A „trendi testalka-
tot” el lehet érni, de sajnos 
„csatolmányként” megjelenhet az 
evészavar.  

Mint mondta, a médiából áradó 
tartalmak akár azt is el tudják hi-
tetni az emberekkel, hogy pár nap-
pal a szülés után a celebek egyből 
visszanyerik a várandósságot meg-
előző időszakbeli testalkatukat. 
Ennek kapcsán a pszichológus egy 
másik, az állapotos nőknél jelent-
kező evészavarra is felhívta a fi-
gyelmet. A pregorexia nervosa 
szintén táplálkozási zavar, amikor a 
leendő édesanya képtelen elfogadni 
a várandóssággal járó pluszkilókat, 
és nem szedi a szükséges vitamino-
kat, szigorú diétát folytat, hogy ter-
hessége alatt is megőrizze vonalait, 
valamint, hogy a szülést követően 
minél hamarabb visszanyerje leány-
kori alakját. Legtöbbször azok a 
nők esnek a pregorexia áldozatául, 
akik már a terhesség előtt is küzdöt-
tek valamilyen evészavarral. Vi-
szont a magzatra nézve ennek óriási 
veszélyei lehetnek, ugyanis a hiá-
nyos tápanyagbevitel veszélyezteti 
a méhen belüli egészséges fejlődé-
sét. Ezek a kismamák gyakrabban 
adnak életet kis súlyú újszülöttek-
nek, többször fordul elő veszítés, il-
letve a baba fizikailag és mentálisan 
alulfejlett lehet. 

Egy csúfolódó megjegyzés is  
elindíthatja a lavinát 

A pszichológus rávilágított: saj-
nos előfordulhat, hogy túlsúllyal 
küszködő gyerek a testsúlyára vo-
natkozó megjegyzések, csúfolódá-
sok miatt kezdi megtagadni az 
evést. – Sajnos gyakran az előszo-
bája az evészavarnak, amikor egy 
ducibb gyerekre megjegyzést tesz 
valaki, onnantól előbb-utóbb anore-
xiássá válhat. Eleinte lehet, hogy a 
környezetében lévők visszajelez-
nek, hogy milyen szépen lefogyott, 
de sajnos fennáll a veszély, hogy 
már nem tud megállni a lejtőn, és 
egyre soványabbá válik. A társa-
dalmi elvárások igen veszélyesek, 
nézzük csak meg a kirakatokban 
lévő babákat, amelyek messze nem 
hasonlítanak a hús-vér női alakhoz. 
Vannak próbálkozások, reklámok, 
amelyek arra ösztönöznek, hogy 
próbáljuk meg elfogadni a testün-
ket; ezekben tudatosan molettebb 
nőket szerepeltetnek, de sajnos szá-
muk elenyésző azokhoz képest, 
amelyek a nádszálkarcsú alkatot 
azonosítják a szépséggel.  

– Manapság nagyon hamar kerül 
a gyerekek kezébe telefon, így 
egyre zsengébb életkorban férnek 
hozzá a különféle internetes tartal-
makhoz, ahol ezek a tökéletesnek 
beállított testalkatmodellek jönnek 
velük szembe. Magyarországi evés-
zavar-kutatók vizsgálták, hogy a 
nyolcvanas évektől hogyan változ-
nak a tankönyvekben szereplő gye-
rekalakok, és kiderült, hogy ezek 
évről évre soványabbak. Aztán ott a 
Barbie-baba-ideál, amely azt su-
gallja, hogy vékonynak kell lenni; 
ez teljesen torz képet sugall a valós 
női testről. A társadalmi sikeresség-
nek a feltétele lett úgymond az, 
hogy valaki hogy néz ki.  

Mivel fiatal lányok vesztik éle-
tüket az anorexia miatt, mert nem 
jutnak időben megfelelő segítség-
hez, felmerül a kérdés, hogy nem 
veszi-e észre a szülő, hogy baj van, 
amikor a gyereke már csontsovány. 
Ennek kapcsán dr. Lukács-Márton 
Réka rámutatott: sajnos előfordul, 
hogy a szülő nem akarja látni, hogy 
mi történik a gyerekkel, ugyanis, ha 
pszichológushoz viszik, esetleg ki-
derülnek olyan dolgok a családról, 
a szülők közötti kapcsolatról, ame-
lyekről nem beszélnének. Gyakori 
a konfliktuskerülés, a rejtett feszült-
ség a családokban, amelyeknek a 
tüneteit általában a gyerekek hor-
dozzák.  

Hozzátette, sajnos vannak már 
anorexiás lányok által működtetett 
internetes oldalak, ahol például azo-
kat a módszereket népszerűsítik, 
amelyekkel át lehet verni a szülő-
ket, például a mérlegen súlyosabb-
nak lehet mutatni a valóságnál – 
hívta fel a figyelmet a pszichológus, 
aki szerint a legnagyobb probléma, 
akár az alkoholistákkal, hogy az 
evészavarokkal küszködőknek 
nincs betegségtudatuk, azzal háríta-
nak, hogy csak egészségesen étkez-
nek, csak csinosak akarnak lenni, 
ezért különösen nehéz velük dol-
gozni. Hozzátette, bizonyos esetek-
ben a fogorvosok is kiszűrhetnék a 
bulímiásokat, ugyanis például a fel-
mart fogzománc már figyelmeztető 
jel lehet, ugyanakkor a pedagógu-
soknak, valamint a szülőknek is 
fontos szerepük van az időbeni pre-
vencióban.  
Nem szabad túllihegni az étkezést 

Dr. Lukács Márton Réka egy 
másik, az evéssel kapcsolatos jelen-
ségre is felhívta a figyelmet. Sze-
rinte az anyukák hajlamosak túlzott 
jelentőséget tulajdonítani annak, 
hogy eszik-e a kisgyerekük eleget 
vagy sem. A gyerek evészavara sok 
esetben a szülők közötti diszfunk-
ciót jelzi, egy lázadás a családban 
rosszul működő dolgok miatt. 

– A gyerek háromféleképpen tud 
ellenkezni a szülők közötti disz-
funkcióra: nem eszik, nem beszél, 
vagy problémái lesznek a kiválasz-
tással, bepisil, bekakil. Ezekbe a 
szülő nem tud beleszólni, és bizony 
árulkodó jelek lehetnek. Az anyu-
káknál azt látom, hogy túllihegik az 
evés témát, hogy mit és mennyit 
kell enni a gyereknek, holott nincs 
olyan, hogy kell, a gyerek tudja, 
mikor mennyi ételre van szüksége. 
Arra viszont oda kell figyelni, hogy 
az étkezések között ne nassoljon, 
hiszen ha mindig van előtte csipe-
getnivaló, amivel el tudja verni az 
éhségét, akkor a főétkezésekkor 
nem tud enni, ebből cirkusz lesz, és 
így állandó téma lesz a családban az 
evés. Nekünk, felnőtteknek sincs 
mindig ugyanolyan étvágyunk, és 
ha a gyerek észreveszi, hogy az 
evés körül mindig feszültség van, 
akkor előfordulhat, hogy dacból 
még azért sem fog enni, így pró-
bálja érvényesíteni a saját akaratát, 
illetve ez később akár szorongást 
válthat ki benne. A másik fontos 
szempont, hogy soha ne büntessünk 
és ne jutalmazzunk étellel – java-
solta a szülőknek a pszichológus.
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Dr. Lukács Márton Réka

Egyre zsengébb korban jelentkezik az evészavar  
Koplalás a „tökéletes” alkatért 
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A Maros megyei Gézengúzok gyer-
mekfesztivált és a Gézengúzok csalá-
dosok kalákáját több évben is 
megszervező VÉDEM – Marosvásárhe-
lyi Édesanyák Egyesülete 2020-ban 
eltervezett programját valósította 
meg idén májusban, amikor a feszti-
vált kiköltöztette a Maros megyei Job-
bágytelkére, és ha csak egy nap 
erejéig is, de az iszlói, ehedi és job-
bágytelki gyerekek is részesei lehet-
tek azoknak a programoknak, 
amelyeket a fesztivál nyújtott több 
száz gyereknek éveken át. 

Egy háromnapos gyerekfesztiválon való 
részvételre kevés vidéki gyereknek van lehe-
tősége. Az anyagiak, a szociális vagy akár a 
családi helyzet miatt a szülők nehezebben 
tudják elvinni ilyen eseményekre a falusi 
gyerekeket, így az egyesület vitte el hozzájuk 
a kézműves-foglalkozásokat, az ügyességi já-
tékokat, a táncot és a zenét. 

A Nemzetpolitikai Államtitkárságnak és a 
Bethlen Gábor Alapnak köszönhetően a 
három település óvodásai és 0-5. osztályos di-
ákjai egy pénteki napon népi gyermekjátéko-
kat játszottak, népdalt tanultak, nemezeltek, 
batikoltak, ügyességi játékokat és társasjáté-
kokat játszottak a jobbágytelki, iskolához kö-
zeli sportpályán, ahol Csíki Emőke és 
Kelemen Vera kézművesek irányították a 
szorgos kezeket, hogy sok-sok vizes-szappa-
nos kezes simogatással nemeztulipánok és 
labdák készüljenek gyapjúból, színesebbnél 
színesebb kendők szülessenek a batikolás 
technikájával. Moldován Emese zenetanár 
foglalkozásvezető, valamint Bartis Zoltán ze-
netanár, prímás jóvoltából pedig körjátékok-
kal, népi gyermekjátékokkal ismerkedtek a 
gyerekek, és természetesen jobbágytelki nép-
dalt tanultak. 

A kültéri fa ügyességi játékok közül min-
denki megtalálta a kedvencét, volt, aki több 
tíz percig próbálkozott gólyalábazni, amíg 

egyik kerítéstől a másikig el nem jutott, nem 
adta fel. A célba dobás, lápjárás, diótörés, go-
lyóvezetés és más játékok lekötötték a gyere-
keket, és volt, aki versenyezni akart egy-egy 
ügyességi játékban nemcsak a társaival, 
hanem a szervezőkkel és pedagógusokkal is. 
A felhőtlen játszáshoz a pedagógusok is hoz-
zájárultak Bakó Csilla tanítónő irányításával, 
segítettek a gyerekeknek, megmutatták, me-

lyik játékkal hogyan kell játszani, az egyen-
súlyozó feladatoknál támaszt nyújtottak a 
gyerekeknek, de be is szálltak a mókába, gó-
lyalábaztak, célba dobtak, mert ezek a játé-
kok a felnőttekben is felébresztik a 
gyermeket. 

Kétévi járványhelyzet diktálta tiltások és 
szabályozások után végre együtt, szabadon 
lehetett játszani, alkotni, szórakozni. Boda L. 
Gergely, a Gézengúzok gyermekfesztivál fő-
szervezője is aktív részese volt a játéknap 
megszervezésének, amelynek végén így nyi-
latkozott: „A járvány miatt sajnos nem való-
síthattuk meg ezt a programunkat hamarabb, 
de annál nagyobb elégtétel volt idén a gyere-
kek visszajelzése. Már a program vége előtt 
azt kérdezgették, hogy jövünk-e még, mikor 
jövünk még. Az „Ez volt életem idei legszebb 
napja!”, vagy „Jaj, ha minden iskolanap ilyen 
lenne!” és ezekhez hasonló örömteli monda-
tok, amelyek a gyerekek szájából elhangzot-
tak, mindent elmondanak a játéknap 
hangulatáról és jelentőségéről ezeknek a gye-
rekeknek az életében. 

Védem Egyesület 

Marosvásárhelyi csapatot is 
szeretne alakítani a közeljö-
vőben a csíkszeredai Áradat 
Egyesület égisze alatt mű-
ködő Erdélyi Telefonos és In-
ternetes Lelkisegély-szol- 
gálat. Képzett önkénteseik je-
lenleg is egész Erdélyből vár-
ják a telefonhívásokat és 
e-mail üzeneteket, illetve rö-
videsen chaten is elérhetők 
lesznek. Aki úgy érzi, hogy ví-
vódásait, lelki gondjait meg-
osztaná valakivel, az a 
0754–800-808 telefonszámot 
hívhatja hétköznapokon 8-24 
óra között. Akinek könnyeb-
ben megy az írás, gondolatait 
egyszerűbben meg tudja osz-
tani papírra vetve, az a hall-
gatlak.lelkisegely@gmail.com 
e-mail-címen is kérhet segít-
séget. A hívások névtelenek, 
senkinek nem kötelező felfed-
nie a személyazonosságát.  

Az erdélyi lelkisegély-szolgálat 
azért jött létre, hogy segítő jobbot 
nyújtson, ha valaki krízishelyzetben 
van, ha olyan problémával kell 

megküzdenie, amiben támaszra van 
szüksége. Ugyanakkor azok is a 
szolgálathoz fordulhatnak, akiknek 
csak megnyugtatásra, egy jó szóra, 
megerősítésre vagy éppen eligazí-
tásra van szükségük, több mint 
negyven képzett szakember várja a 
hívásokat minden hétköznap.  

Miklós Csongor pszichológus, a 
lelkisegély-szolgálat illetékese la-
punknak elmondta: 17 éve működik 
az Erdélyi Telefonos és Internetes 
Lelkisegély-szolgálat, amely ma 
már nemcsak a szó szoros értelmé-
ben vett telefonszolgálat, hanem e-
mailben is válaszolnak a hozzájuk 
fordulóknak, illetve nemsokára el-
indul a chatfunkció is.  

A csíkszeredai Áradat Egyesület 
a közelmúlt egyik legnagyobb szé-
kelyföldi természeti katasztrófáját, 
a 2005-ös udvarhelyszéki, emberi 
életet is követelő, illetve sokak ott-
honát tönkretevő árvíz után látta 
szükségét a lelkisegély-szolgálat 
létrehozásának.  

– A tragédiát követően az volt a 
tapasztalat, hogy az emberek nem 
tudják, kihez fordulhatnak a gond-
jaikkal, kivel beszélhetnek az őket 
érő traumákról. Ugyanakkor a min-
dennapokban is rengeteg ember él 

át kríziseket úgy, hogy nem tudja, 
kihez fordulhat segítségért, egy biz-
tató szóért. A lelkisegély-szolgálat 
azért működik, hogy egy kapasz-
kodó legyen annak, aki úgy érzi, 
magányos, vagy olyan terhet cipel, 
amit megosztana valakivel, aki 
meghallgatja őt, és egy-két biztató 
szóval bátorítja. Nem tanácsadás-
ban és nem terápiában részesülnek 
a lelkisegély-szolgálathoz fordulók, 
hanem egyfajta segítő beszélgetés-
ben, ahol elsősorban az egyén meg-
nyugtatására és az erőforrásainak a 
feltérképezésére kerül a hangsúly. 
Munkatársaink megpróbálják ki-
mozdítani a segítségre szorulókat a 
krízishelyzetből, és fogódzót nyúj-
tani számukra, hogy merre indulja-
nak el – mutatott rá.  
Rövidesen chaten is lehet majd  
segítséget kérni  

A telefonos lelkisegély-szolgálat 
eleinte Udvarhelyen és Csíkszere-
dában működött, ma azonban az ud-
varhelyi és csíkszeredai mellett egy 
sepsiszentgyörgyi stáb is elérhető, a 
képzett önkéntesek a beosztott 
program alapján átirányítással fedik 
le az ügyeleteket. Miklós Csongor-
tól megtudtuk, hogy a közeljövőben 
Marosvásárhelyen is szeretnének 
összeállítani egy önkéntesekből álló 
stábot.  

– Az a tervünk, hogy Erdély na-
gyobb városaiban mindenhol meg-
alakítsunk egy-egy csapatot, mivel 
úgy látjuk, hogy itt, Erdélyben 
szükségük van az embereknek erre 
a fajta segítségre, a növekvő hívás-
szám is egyértelműen erre utal. Ma-
rosvásárhely után tervezzük, hogy 
majd Kolozsváron is létrehozunk 
egy csapatot, és ennek érdekében 
minél több önkéntest szeretnénk be-
tanítani – tette hozzá.  

Jelenleg a 0754-800-808-as tele-
fonszámon érhetők el a szolgálat 
önkéntes segítői, minden hétköznap 
reggel 8-24 óra között fogadják a 
hívásokat. A szolgálatnál próbálnak 
lépést tartani a kommunikációs 
trendekkel, egyelőre e-mailen is fo-

gadnak megkereséseket, viszont rö-
videsen a chaten is kapcsolatba lép-
hetnek majd a segítőkkel a támaszra 
szorulók.  
Van, aki magányos, mások a beteg-
ségük hírét nem tudják feldolgozni 

Miklós Csongor megjegyezte: a 
járvány idején több volt a hívás, vi-
szont elsősorban nem magától a jár-
ványtól való félelem miatt kértek 
segítséget az emberek. A szolgálat 
munkatársai inkább azt tapasztalták, 
hogy az emberekben felerősödött 
bizonyos okok miatt a szorongás, 
hiszen korlátozva volt a mozgáste-
rük, a családon belüli erőszakos 
esetek száma megnőtt, az egyes 
függőségek felerősödtek, sok eset-
ben hozzátartozók telefonáltak, 
hogy nem tudják, mitévők legyenek 
függő családtagjukkal.  

A hívások alapján úgy tűnik, 
hogy az elmúlt egy évben az öngyil-
kossággal kapcsolatos gondolatok 
gyakoribbá váltak, de szerencsére 
az esetek nagy részében a beszélge-
tés során sikerül megnyugtatni a be-
telefonálót.  

Ugyanakkor sok a betegséggel 
kapcsolatos hívás, gyakori, hogy 
szembesülnek az emberek egy diag-
nózissal, amit nehezen tudnak elfo-
gadni, emiatt lelki támaszra 
szorulnak. Emellett gyászolók is 
kérnek segítséget, illetve akadnak, 
akiknek a gyerekeikkel való konf-
liktusok nehezítik a mindennapjai-
kat, de párkapcsolati kérdésekben is 
fordulnak hozzájuk.  

Mindemellett az információszol-
gáltatás is fontos része a lelkise-
gély-szolgálat tevékenységének, 
van egy átfogó adatbázisuk, aminek 
a segítségével útbaigazítják a bete-
lefonálókat, hogy adott ügyben 
hová, kihez lehet fordulni, legyen 
az intézmény vagy szakember. Volt 
már arra is példa, hogy valaki azért 
telefonált, mert alkoholproblémával 
küszködő beteg van a családjában, 
és szeretett volna információt kérni, 
hová fordulhatna segítségért. De 
akadnak, akiket pszichológushoz, 

pszichiáterhez irányítanak, sőt, még 
elérhetőséggel is segítik a vonal túl-
oldalán lévőket. Ugyanakkor van-
nak helyzetek, amikor a hívó fél 
azért jelentkezik, mert magányos, 
csupán szeretne valakivel beszélni.  

A pszichológus szerint nemcsak 
Hargita megyéből és Háromszékről 
érkeznek hívások, hanem Marosvá-
sárhelyről, Nagyváradról is, de 
olyan is előfordult, hogy külföldről, 
például a skandináv országokból ke-
resték meg őket. A tapasztalat az, 
hogy azokról a településekről érke-
zik a hívások zöme, ahol vannak 
stábjai a lelkisegély-szolgálatnak, 
talán azért, mert ott inkább bevéső-
dött a köztudatba, hogy létezik ez a 
segítségkérési lehetőség.  

Az erdélyi lelkisegély-szolgálat 
50 önkéntessel működik, közülük 
jelenleg mintegy 42-en aktívak. Az 
önkénteseik mind képzettek, ami 
nem feltétlenül jelenti azt, hogy a 
segítő szakmában dolgoznak – 
habár vannak közöttük ilyenek is  
–, hanem hogy átfogó képzésen 
vesznek részt, amit pszichológusok, 
mentálhigiénés szakemberek, pszi-
chiáterek tartanak számukra, és ami 
vizsgával zárul.  
Adományokat gyűjtenek  
a lelkisegély-szolgálatnak 

Miklós Csongortól megtudtuk, 
hogy az Áradat Egyesület is bene-
vezett a The House Egyesület kez-
deményezéseként létrejött Fuss 
NEKI! sporteseményre, amely tu-
lajdonképpen egy futásra épülő 
adománygyűjtő program, amely a 
civil szervezetek közösségi kezde-
ményezéseit karolja fel, és ezek 
megvalósulásához segít előterem-
teni a szükséges pénzalapot. Futó-
nagyköveteket regisztráltak, akik 
vállalták, hogy május 22-én jelké-
pesen szaladnak, és az ő szaladásu-
kat lehet bizonyos összeggel 
támogatni. A lelkisegély-szolgálat 
egy multifunkcionális hívásátirá-
nyító rendszerre, valamint további 
önkéntesek képzésére fordítaná az 
ezúton összegyűlt adományokat. 
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Erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat  
Telefonon, e-mailben és rövidesen chaten is lehet segítséget kérni

Gézengúzok játéknap vidéken 

Fotó: Nagy Tibor 

Menyhárt Borbála

Fotó: Védem Egyesület



Enikő receptjei 

Krumplilepény batátával (édesburgonyával)  
és fehér spárgával 

Három darab közepes méretű krumplit lereszelek a reszelő 
nagyobbik felén, és picit kicsavarom a levét. 2 darab közepes 
méretű batátát szintén lereszelek, 4 szál fehér spárgát apróra 
vagdalok, 5 gerezd zúzott fokhagymával, sóval, darált borssal 
ízesítem. 5 tojást, 5 evőkanál zabpehelyt, 2 evőkanál lisztet 
a zöldségmasszához adagolok, alaposan összekeverem, majd 
egy teflonserpenyőbe olajat töltök, és amikor felforrósodott, 
egy kis merítőkanállal eregetek bele a masszából, majd mind-
két oldalon aranysárgára sütöm. 
Kefíres-újhagymás káposztasaláta 

Egy kisebb fej zöldkáposztát felszeletelek, 3-4 szál újhagy-
mát úgyszintén. A zöld szárát is felhasználom. 1 dl kefírt 1 
evőkanál olívaolajjal, 3 evőkanál majonézzel, 1 evőkanál 
mézzel, 1 mokkáskanál mustárral, 1 mokkáskanál torma-
krémmel, 1 kiskanál citromlével, sóval, darált borssal kika-
varok. Ráöntöm a káposztára, és jól összedolgozom. Aki 
szereti, megszórhatja vagdalt zöld kaporral is. Nyári hőség-
ben egymagában is laktató, de főtt tojást, virslit, párolt csir-
kemellkockát is adhatunk hozzá. 
Kefíres málé 

Szükséges hozzá 45 dkg puliszkaliszt, 4 tojás, pici só, 2 
dl olaj, 3 dl kefír (aludtejjel is lehet), 20 dkg cukor, 1 kávés-
kanál szódabikarbóna, amit kevés ecettel felfuttatunk, és 2 
kis tasak vanília. (Legutóbb kevés citromhéjat és egy kis 
darab gyömbért is reszeltem hozzá.) A tepsit alaposan kizsí-
roztam, és a málét 35 perc alatt 170 fokon készre sütöttem. 
Bármilyen gyümölcsöt adhatunk hozzá, én lekvárral fo-
gyasztottam. 
Vajas gofri 

Szükségünk van 250 grammos jó minőségű vajra (82 szá-
zalékos zsírtartalmú), 15 dkg cukorra, 2 evőkanál mézre, 
pici sóra, egy citrom lereszelt héjára, 8 tojásra, 5 dl tej-
színre, 1 tasak sütőporra, 25 dkg lisztre és 1 kávéskanál kó-
kuszreszelékre. A vajat a cukorral legelőször habosra 
kavarom, majd kidolgozom a többi hozzávalóval. A sütő-
formát olajspray-jel lefújom, és 2-es fokozaton a masszát 
megsütöm.  

Zöldfűszeres-sajtos gofri 
25 dkg lisztet, 3 tojást, 2 dl tejet, 0,5 dl olajat, 1 kis tasak 

sütőport, 1 kávéskanál cukrot, 1 kávéskanál sót és 10 dkg le-
reszelt sajtot alaposan kikeverünk. A masszát kb. 45 percig 
állni hagyjuk. Vastagabb masszát kell kapnunk, mint a pala-
csintatészta. 2 mentalevelet, pár szál metélőhagymát, petre-
zselyemzöldet, kaprot apróra vagdalunk, és a tésztához 
kavarjuk, majd gofrisütőben megsütjük. A tetejére, amikor 
még forró, szórhatunk még sajtot, főtt tojást, sült bacon sze-
letet. 

Jó étvágyat kívánok!

A kiegészítők kicsit háttérbe szorul-
nak, ha a megjelenés kialakításáról 
van szó. Pedig ezek teszik fel az i-re a 
pontot. Könnyen feldob, de nagyon 
könnyen össze is döntheti az alaposan 
végiggondolt outfitünket. 
Napjainkban egy igényes és a környezettuda-
tosságra valamelyest adó nő egyre kevésbé 
vásárol előre meg nem fontolt szándékkal ma-
gára és a bolygóra nézve is veszélyesen sok, 
később hasznavehetetlen holmit. Ez az úgy-
nevezett apróságokra, kiegészítőkre is igaz. 

Nem homályosítják el céltudatos szemlé-
letét „szerelem első látásra” típusú, későbbi-
ekben azonban legkevésbé sem kihasznált 
ruhák, táskák, cipellők, ékszerek és egyéb, 
pulzust szaporító vágytárgyak. 

Ha még csak fontolgatod, hogy szeretnél 
egy hosszú távon hordható, ezáltal kifizetődő, 
egymással jól kombinálható ruhadarabokat, 
kiegészítőket tartalmazó gardróbot kialakí-
tani, okos ötlet szín-, illetve stílustanácsa-
dásra bejelentkezned. 

Hogyha a számodra meghatározott színpa-
lettáról válogatsz, biztos lehetsz benne, hogy 
ruhásszekrényed leendő kincsei szemet gyö-
nyörködtető harmóniában fognak sorakozni, 
és a „jaj, mit vegyek fel” dilemma már csak 
homályos emlékkép lesz számodra. 

A stílustanácsadás iránymutatást ad a test-
alkatodhoz leginkább passzoló ruhák, kiegé-
szítők közötti eligazodáshoz, így a jövőben 
egy kis odafigyeléssel minden szempontból a 
lehető legoptimálisabban tudsz majd válasz-
tani, legyen szó ruháról vagy egyéb öltözé-
künkhöz passzoló „tartozékról”. 

Nincs más hátra, mint hogy egy kis ízelí-
tővel áttekintsünk néhány hasznos szabályt, 
amely mentén könnyebben tudsz dönteni, 
hogy a testalkattípusodhoz mely kiegészítők 
bizonyulnak jó választásnak. 

Mivel az ízléses öltözködés alapköve az 
önkritikában rejlik, vess egy hosszabbra nyúlt 
pillantást tükörképedre, ahol vélhetően már 
minden apró hibájával és lényegesen több 
előnyével együtt ismert és elfogadott külala-
kodat elemezheted – most kissé alaposabban. 
Arcforma, testalkat 

Kerek az arcod, vagy hosszúkás, szöglete-
sebb, netán a tökéletesnek kikiáltott ovális? 

Testalkatodon a szépen ívelt, nőies formák 
dominálnak, vagy inkább sportos, szöglete-
sebb, csontosabb a sziluetted? 

Nos, bármelyik is jellemezzen, a fő sza-
bály, hogy az azonos és a nagyon ellentétes 
formák felerősítik a láttatni kívánandó, vagy 
éppen ellenkezőleg, inkább tompítani kívánt 
formákat. Ha kiegészítőket, például fülbeva-
lót, ékszert vagy táskát választasz, a köztes 
megoldás lehet a leginkább ideális, azaz az 
adott alak kissé lekerekített, tompább vagy lá-
gyabb formája. 
Magasság, csontszerkezet 

A magasságod és a csontszerkezeted is 
fontos irányadó lehet a kiegészítők beszerzé-
sénél. 

• Minél magasabb vagy, annál bátrabban 
viselhetsz nagyméretű ékszereket, táskát, 
kendőt, nagy mintájú vagy bővebb fazonú ru-
hákat. A cipő sarka inkább alacsonyabb és 
kissé szélesebb legyen. Gondolj csak arra a 
képre, hogy miként festene egy szép és ke-
cses zsiráf tűsarkú cipővel. 

• Ellenben az alacsonyabbaknak szinte kö-
telező a magas sarok, hiszen a cél ebben az 
esetben az alak nyújtása. 

• Tűsarkú cipőt kizárólag testalkatod függ-
vényében válassz, erősebb csontozatnál, tel-
tebb alaknál sokkal előnyösebb a kissé 
vastagabb sarok. 

• Az egyéb kiegészítőket tekintve az ala-
csonyabb testalkatú hölgyek számára a ki-

sebb méretű ékszer, táska, apróbb mintázat a 
jó választás. 

• Sziluettünk karcsúsítására, nyújtására jó 
megoldás lehet, hogyha hosszabb nyakláncot, 
lelógó sálat, vállpántos táskát viselünk, 
ügyelve arra, hogy ez a kiegészítő passzoljon 
alkatunkhoz, és ne a testünk legszélesebb 
pontjánál végződjön. 

• Az azonos színű ruhadarabok és kiegészí-
tők viselésével szintén magasabbnak tűnhetsz. 
Emeld ki azt, amit a legelőnyösebbnek tartasz 
magadon! 

Az előnyös öltözködés egyik leghatéko-
nyabb fegyvere a figyelemelterelés, azaz 
emeld ki, amit legszebbnek találsz magadon, 
amit pedig kevésbé, azt ne hangsúlyozd. 

• Szép ékszerek, finom, hozzád illő smink, 
előnyös frizura, különleges hajcsatok, hajdí-
szek is remek kiegészítők, tökéletesen alkal-
masak arra, hogy a figyelmet az arcra tereljék. 

• Egy egyedi, csinos kalap vagy szemüveg, 
melynek színe, mérete éppen hozzád passzol, 
azonnal a kívánt helyre vonzza a tekintetet. 

• Élénk színű vagy éppen visszafogott, de 
mindenképpen jó minőségű táska, megfelelő 
méretben és a test arányaihoz mérten megfe-
lelő helyen viselve szintén remek figyelemel-
terelő. A felső- vagy alsótest hangsúlyossága 
esetén ügyelj arra, hogy a táskát, látványosabb 
kiegészítőket ne a kritikus területen viseld. 

Előnyös testrészeidet azonban bátran kie-
melheted, ha: 

• csinos, vékony a bokád, szép a lábad, ér-
demes jó minőségű bőrből készült, stílusod-
hoz leginkább illő fazonú, színű cipővel; 

• karcsú a derekad, azt egy szép övvel 
hangsúlyozhatod, 

• ápolt, szépen manikűrözött a kezed, akkor 
stílusos gyűrűvel, órával, karkötővel elterel-
heted a figyelmet a kar esetleges hibáiról. 

A lényeg, hogy ezeket a szabályokat min-
dig annak tükrében használd, hogy mit is sze-
retnél az öltözködéseddel elérni: 

– Figyelmet felkelteni? 
– Esetleg egyediségeddel meghökken- 

teni? 
– Vagy éppen finom, visszafogott elegan- 

ciával, önmagaddal harmóniában megjelenni? 
Tarcsay Mária 

színdinamikai szakmérnök 
www.tarcsaymaria.hu 

Hogyan válasszunk testalkatunkhoz illő kiegészítőket?

Rózsa Enikő
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Ha a zene olyan együgyű fog-
lalatosság lenne, mint azt 
többen vélik, akkor nem lé-
tezne sem a zenematematika, 
sem a hangszerfizika kifeje-
zés. A zenematematika Pita-
gorasz felismerése, a 
hangszerfizika kicsit későbbi 
korok találmánya. 

Sok tudós kíváncsiságát felkel-
tette a zene működésének, a hangok 
és hangszínek keletkezésének mi-
kéntje. Ha csak olcsó szórakozás 
lenne a zene, biztosan nem foglal-
koztak volna minden részletével vi-
lághírű emberek. Ha kétségbe 
vonjuk a zene jelentőségét, vajon 
nem kérdőjelezzük meg számos 
lángelme tudományos érdemét is? 

Bizonyára sok ember hátán ma-
ratoni futást rendez a hidegrázás, ha 
meglátja a következő képletet: 

Bármennyire is ijesztőnek tűnik, 
ez a matematikai leírás nem egyéb, 
mint egy folyamatosan rezgő húr 
modellje, amit Daniel Bernoulli ál-
lapított meg. 

Daniel Bernoulli egy híres tudós-
család sarjaként született 1700. feb-
ruár 8-án Groningenben. Matema- 
tikusként és fizikusként tartják szá-
mon, de ugyanakkor zeneértő szak-
ember, gazdaságtudós és orvos is 
volt. 

Családja rendkívül különleges-
nek mondható, mert apja meglepő 
módon akkor sem akart matemati-
kát tanítani Danielnek, amikor ő 

arra kérte. Ehelyett inkább üzletem-
bernek taníttatta, majd orvosi pályát 
jelölt ki számára. Daniel Bernoulli 
orvostudományból doktorált 1721-
ben, és a légzés mechanikájából tar-
totta tudományos értekezletét. 
Orvosi tanulmányai alatt apjával 
alkut kötött, és így tanulhatott ma-
tematikát szigorú szülőjétől. Csa-
ládi hagyománynak számított, hogy 
a szülők és a gyerekek egymással 
rivalizáltak, ezért érthető, hogy a 
matematikus apa miért óvakodott 
fiát matematikára tanítani. Daniel és 
apja között akkor lett igazán nagy a 
feszültség, amikor mindketten je-
lentkeztek a párizsi egyetem meg-
hirdetett versenyvizsgájára. Az apa 
és a fiú holtversenyben nyerték meg 
az első helyet. A szülő nem tudta el-
viselni, hogy gyermeke vele egyen-
rangú tudós, ezért – mint a 
népmesékben – elzavarta a háztól 
az okoskodó fiatalembert. Sőt – 
hogy értelme legyen a haragnak –, 
a tudós apa több tudományos meg-
állapítást lopott el fia munkáiból – 
mai szóval plágiummal igyekezett 
felülkerekedni Daniel hírnevén. Így 
nem csoda, hogy egy életre elmér-
gesedett a két fél viszonya. 

Daniel Bernoulli orvosként kez-
dett el dolgozni Velencében, de a 
korszak nagy matematikai kérdései 
is foglalkoztatták. Fizikai tudását 
arra használta, hogy homokórát ter-
vezett hajókon való használatra, 
melynek az volt a különlegessége, 
hogy a mozgás ellenére egyenlete-
sen mérte az időt. 

1725-ben visszatért Bázelbe. 
Ekkor tudta meg, hogy elnyerte a 
párizsi Akadémia nagydíját a Mate-
matikai gyakorlatok című munkájá-
val. Hírnevének köszönhette, hogy 

Szentpétervárra hívták meg a mate-
matikai tanszékre. Az orosz városba 
testvérével együtt utazott, aki nyolc 
hónap múlva meghalt. Daniel Ber-
noulli tudatta apjával a tragédiát. 
Hogy Daniel nehogy visszatérjen ri-
valizálni, a gondos apa megszer-
vezte, hogy Euler utazzon el 
Szentpétervárra, és legyen a fia 
munkatársa a megüresedett poszton. 

Euler 1727-ben érkezett meg 
Oroszországba. Bernoulli a rugal-
mas testek mechanikáját tanulmá-
nyozta, és észrevételeit megosztotta 
Eulerrel. Így történt meg, hogy 
Euler írta le Bernoulli megfogalma-
zása alapján a fent idézett rezgő 
húrok képletét. 

Daniel Bernoulli kimutatta, hogy 
a hangszerek húrjainak mozgása 
végtelen számú harmonikus rész-
rezgésből áll, melyek mind a húron 
találhatók. Ugyanakkor meghatá-
rozta, hogy egy rezgési rendszerben 
vannak rezgési csomópontok. Ez a 

felfedezés a hangszerkészítőknek 
nyújtott nagy segítséget, mert így 
kiszámolhatták, melyek azok a ré-
szek egy hangszerben, ahova nem 
ajánlott alkatrészt erősíteni. 

Szentpéterváron politikai gazda-
ságtanból érdekes megállapításra 
jutott: egy személy vagyonának er-
kölcsi értéke fordítottan arányos a 
vagyon mennyiségével. Leegysze-
rűsítve ez azt jelenti, hogy minél na-
gyobb valakinek a vagyona, az 
erkölcsileg annál kevesebbet ér. 

1734-ben Daniel és Euler haza-
tértek Szentpétervárról. Ekkor tör-
tént, hogy a Párizsi Akadémián 
apjával versenyzett. 

1737-ben Daniel hajóhorgony-
terve első díjat kapott. 

Igazi hírnevét Bernoulli 1738-
ban alapozta meg, amikor megjelent 
a Hydrodynamica című munkája. 
Ebben a műben található a róla el-
nevezett jelenség is, a Bernoulli-ef-
fektus. Daniel arra a következtetésre 
jutott, hogy minél nagyobb sebes-
séggel áramlik a folyadék, annál ki-
sebb a folyadékban lévő nyomás. Ez 
a jelenség a gázokra is érvényes. A 
Bernoulli-effektus magyarázza azt a 
jelenséget is, amikor az erős lég-
mozgás következtében lerepülnek a 
tetőcserepek. Ekkor az történik, 
hogy a gyorsan mozgó levegőben 
lecsökken a nyomás, a padlás álló 
levegőjének nyomása pedig leröpíti 
a tetőcserepeket. 

Ugyancsak a Bernoulli-effektus 
okozza azt a jelenséget, amikor két 
hajó úszik párhuzamosan, közel 
egymáshoz, és egyszer csak akarat-
lanul összeütköznek. Mi történik 
ilyenkor? A két hajó között áramló 
víz nyomása lecsökken, és a nyo-
máscsökkenés egymáshoz szip-
pantja a járműveket. Egyed László 
tudományos újságíró valószínűnek 
tartja, hogy 2019-ben a Bernoulli-

effektus okozhatta a Budapesten 
történt dunai hajókatasztrófát. A 
hajók között áramló víz nyomás-
csökkenése a kisebbik hajót a na-
gyobbik elé ránthatta. 

Édesapja valószínűleg 1739-ben 
követte el a plagizálást, mert ekkor 
jelent meg a Hydraulica című 
műve, de a kiadás dátumát 1732-re 
tette. Az apa ezért igyekezett csalni 
az évszámokkal, hogy ezzel saját 
fiát vádolhassa meg szellemi lopás-
sal, és így lejárathassa a tudomá-
nyos világ előtt. 

Daniel Bernoulli összesen tízszer 
nyerte el a párizsi Akadémia díját. 
Egy tanulmányában az orgonasí-
pokban végbemenő rezgésekről ér-
tekezett. Kimutatta, hogy a fedett 
orgonasípok csak páratlan harmoni-
kus rezgéseket képesek kelteni. 
Ugyanakkor az orgonában lévő 
nyomás és a rezgések amplitúdója 
(hangereje) közötti összefüggést is 
leírta. Ilyen módon a hangszerek 
tervezőinek nyújtott tudományos 
segítséget. 

1757-ben javaslatokat tett a hajók 
tengeren való dőlésének és hányko-
lódásainak csökkentésére. 

Ahogy öregedett, egyre többet 
foglalkozott az akusztikával. Egye-
sek ezt azzal magyarázzák, hogy 
Eulerrel való nézeteltérései miatt le-
maradt a korszak matematikai új-
donságairól, és ezért a matematika 
helyett inkább a hangok világával és 
gyakorlati témákat érintő valószínű-
ség-számításokkal foglalkozott. 

Daniel Bernoulli utolsó munkái-
ban a védőoltásokkal és a férfi-női 
születések valószínűségével foglal-
kozott. 

1782. március 12-én halt meg, és 
a bázeli Szent Péter-templomban te-
mették el. Tudományos és zenei 
munkáival végképp beírta magát a 
tudomány és a zene történetébe.

Hidrodinamikus zene

Szilágyi Mihály

Május 12-i rejtvényünk megfejtése: A felelősség annak a felismerése, hogy mit kellett volna tennünk.

Egy, a szerző által  
nem vállalt gondolatot  

idézünk  
a rejtvény fősoraiban
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A nyolcadik forduló mérk zéseivel 
folytatódott a n i labdarúgó 1. liga 
fels - és alsóházi rájátszása. 

Az alsóházban érdekelt Ladies a 
Nagybányai FF csapatát fogadta, és 
némi meglepetésre 3-1-es vezetésre tett 
szert az els  félid ben. A kétgólos 
el nyt azonban nem tudta megtartani, 
és a kilencven perc végén a nagybánya-

iak zártak 4-3-as el nyben. A vereség 
ellenére a marosvásárhelyi együttes 
jobb gólkülönbségének köszönhet en 
meg rizte az összesített 9. helyét. 

Az alsóházban egyébként már nincs 
tétjük a mérk zéseknek, noha még két 
forduló hátravan, ugyanis Galac és 
Târgovi te biztosan kiesik. Annál izgal-
masabb a bajnoki címért zajló küzde-

lem, hiszen Borgóprund meg rizte 
egypontos el nyét a zsinórban 11-sze-
res bajnok Kolozsvári Olimpiával 
szemben, miután 2-0-ra legy zte a Szé-
kelyudvarhelyi Vasas Feminát. A bor-
góprundiak vasárnap Temesvárra 
látogatnak a Polihoz, ha itt is nyerni 
tudnak, meglepetésre bajnokságot 
nyerhetnek. 

Kétgólos el nyb l veszített a Ladies 

A Master Ski&Bike Club és a Román Tri-
atlonszövetség május 13-a és 15-e között or-
szágos tereptriatlon- és terepduatlon-versenyt 
szervezett Marosvásárhelyen, amely tulaj-
donképpen egyfajta f próbája volt a június  
5-e és 12-e között szintén a megyeszékhelyen 
megrendezend  világbajnokságnak. A két 
versenyr l Klosz Viktor klubelnök nyilatko-
zott lapunknak. 

A május 13-15-e közötti országos versenyt 
a Somostet n és a Víkenden szervezték, 
ugyanis a triatlon úszásból, majd kerékpáro-
zásból és futásból áll, míg a duatlon csak a 
futást és kerékpározást tartalmazza. Az orszá-
gos versenyre is a különböz  hazai kluboknál 
leigazolt sportolók nevezhettek be.  Mintegy 
200 versenyz  állt rajtvonalhoz.  

A rendezvény zárultával a Master 
Ski&Bike Club és az országos szakszövetség 
immár a marosvásárhelyi világbajnokság 
megszervezésére összpontosít. A rendezvény 
házigazdájaként eredetileg Ausztráliát jelölte 
ki a Nemzetközi Triatlonszövetség, de a jár-
ványhelyzet miatt végül nem vállalta a szer-
vezést, így a világszervezet – a korábbi, 
szintén Marosvásárhelyen és a környéken 
szervezett sikeres rendezvényekre való tekin-
tettel – felkérte a helyi szervez ket a rendez-
vény vendégül látására. 

A világbajnokság június 5-e és 12-e között 
lesz. A nyitóünnepséget a vár udvarán tartják, 
és jó tudni, hogy a Kádárok bástyájában ala-
kítják ki a versenyközpontot, a közelében  
felállított színpadon minden este díjazást tar-
tanak. Ezenkívül sportfelszereléseket bemu-
tató, vásárral egybekötött kiállítás is várja az 
érdekl d ket.  

Június 6-án reggel 8 órától a Somostet n 
szervezik meg a terepduatlont. A versenyz k-
nek a somostet i nagyerd ben kerékpárral és 
szaladva több kört kell megtenniük. 

Június 7-én este 8 óra után a víkendtelepi 
csónakázóban éjszakai úszás lesz, amely a vi-
lágbajnokság egyik mellékrendezvénye, erre 
a szervez k szívesen látnak bárkit, aki jól tud 
úszni, és szeretné megméretni magát. 

Június 8-án szervezik a tereptriatlont, 
amely reggel 8 órakor úszással kezd dik a 
Víkenden, majd kerékpárra ülnek a verseny-

z k, és a Somostet n, a volt számológépgyár 
környékén bringáznak. Ezt a próbát szintén a 
Somostet  MOGYE fel li részen zárják fu-
tással. 

A verseny 10-én a Transilvania Motor 
Ringre költözik. Itt reggel 7 órától kezd dik 
a standard duatlon. A motorpályán 10 km 
futás, majd 40 km kerékpározás, illetve újabb 
5 km szaladás lesz. 

Június 11-én este 8 órától tartják meg a 
Dracula Night Runt, azaz az éjszakai futást a 
Somostet n kijelölt útvonalon. Ez a verseny 
nagy népszer ségnek örvend a vásárhelyi 
szaladók körében, ahova szintén várják a 
szervez k a jelentkez ket.  

Június 12-én 8 órától a város a f terén lesz 
a sprintduatlon, amely 5 km futásból, 20 km 

kerékpározásból és újabb 2,5 km futásból áll. 
A futópróbák a központban lesznek, míg a 
kerékpározók a következ  útvonalon halad-
nak: F tér–Bolyai u.–Sáros u.–M. Viteazul  
u.–N. Iorga u.–Vár sétány–V. Babes u. (egy 
szakasza)–Vár sétány–A. Iancu u–F tér. Az 
esemény idejére az említett útvonalat lezár-
ják.  

A versenyek a helyszínen követhet k, a 
néz k szurkolhatnak a sportolóknak a köz-
pontban, a Somostet n és a Transilvania 
Motor Ringen is. 

A sportági szövetség szabálya szerint profi 
és korcsoportos kategóriában nevezhetnek be 
valamely országos szövetségnél leigazolt 
sportolók. Az utóbbi nyitott kategória, így a 
20 éven felüliek közül bárki részt vehet a kü-

lönböz  versenyszámokban. Beszélgetésün-
kig több mint 1000 sportoló jelentkezett, kö-
zöttük mintegy 100 amerikai, 300 angol, de 
szép számban lesznek Uruguayból, Mexikó-
ból, Brazíliából, Hongkongból, Japánból, Ka-
nadából, Dél-Afrikából és természetesen 
Európa számos országából is.  

Triatlon-világbajnokság lesz Marosvásárhelyen

Haza sem utazott Sepsiszent-
györgyre utolsó, az Universitatea 
1948 Craiova otthonában 5-0-ra 
megnyert bajnoki mérk zés után a 
Sepsi OSK, hanem egyb l Buka-
rest felé vette az irányt, ahol ma 
este Románia-kupa-dönt t játszik 
az FC Voluntari ellen. 

Az alsóházi rájátszást megnyer  
székelyföldi csapatnál most min-
denki abban bízik, hogy ez lesz az 
idény utolsó találkozója – vereség 
esetén még egy vagy két, Konfe-
rencialiga-szereplésért vívandó 
osztályozó is vár még a Sepsire, 
írja a mérk zéshez közölt el zete-
sében az NSO. 

A craiovai találkozón az eltiltott 
Cristiano Bergodi vezet edz t he-
lyettesít  Ilyés Róbert másodedz  
szerint a szakmai stáb tudatos dön-
tése volt, hogy a megszokott kez-
d k többsége ne lépjen pályára 
Craiován. 

„Nem akartunk úgy járni, mint 

két éve az FCSB ellen, amikor 
szintén három nappal egy bajnoki 
mérk zés után játszottuk a finálét, 
ezért pihentettük néhány játéko-
sunkat. De akik eddig kevesebbet 
játszottak, most megmutatták az 
értéküket, az  érdemük ez a gy -
zelem. Nyíltan, szépen játszottunk, 
és látványos gólokat l ttünk. Sem 
a stáb, sem a szurkolók nem számí-
tottak ilyen eredményre” – mondta 
Ilyés Róbert a klubtörténeti rekord-
nak számító siker után, korábban 
ugyanis legfeljebb három góllal tu-
dott idegenben 1. ligás mérk zést 
nyerni a bajnokságot hetedik he-
lyen záró Sepsi OSK. 

A másodedz  szerint a kupa 
megnyerése esetén tökéletes idényt 
zárna az sszel még bukdácso- 
ló, de az októberi edz váltás után 
magára találó háromszéki csapat. 

A dönt  20.30 órakor kezd - 
dik, a DigiSport 1 TV él ben köz-
vetíti. 

Ma este Románia-kupa-dönt :  
Sepsi OSK – FC Voluntari * Angol Premier Liga, 21. forduló: Leicester – 

Norwich 3-0; 22. forduló: Tottenham – Arsenal 3-0; 
30. forduló: Watford – Everton 0-0; 33. forduló: 
Aston Villa – Liverpool 1-2, Leeds United – Chelsea 
0-3, Wolverhampton – Manchester City 1-5; 37. for-
duló: Aston Villa – Crystal Palace 1-1, Everton – 
Brentford 2-3, Southampton – Liverpool 1-2, Watford 
– Leicester 1-5, Leeds United – Brighton & Hove Al-
bion 1-1, Newcastle United – Arsenal 2-0, Tottenham 
– Burnley 1-0, West Ham United – Manchester City 
2-2, Wolverhampton – Norwich 1-1. Az élcsoport: 1. 
Manchester City 90 pont, 2. Liverpool 89, 3. Chelsea 
70. 

* Spanyol La Liga, 36. forduló: Osasuna – Getafe 
1-1, Alavés – Espanyol 2-1, Elche – Atlético Madrid 
0-2, Sevilla – Mallorca 0-0, Rayo Vallecano – Villar-
real 1-5, Real Madrid – Levante 6-0, Real Sociedad 
– Cádiz 3-0; 37. forduló: Athletic Bilbao – Osasuna 
2-0, Atlético Madrid – Sevilla 1-1, Betis – Granada 
2-0, Celta Vigo – Elche 1-0, Espanyol – Valencia  
1-1, Cádiz – Real Madrid 1-1, Getafe – FC Barcelona 
0-0, Villarreal – Real Sociedad 1-2, Mallorca – Rayo 
Vallecano 2-1, Levante – Alavés 3-1. Az élcsoport: 1. 
Real Madrid 85 pont, 2. FC Barcelona 73, 3. Atlético 
Madrid 68, 4. Sevilla 67. 

* Olasz Serie A, 37. forduló: AC Milan – Atalanta 
2-0, AS Roma – Venezia 1-1, Cagliari – Inter 1-3, Bo-

logna – Sassuolo 1-3, Empoli – Salernitana 1-1, Hel-
las Verona – Torino 0-1, Juventus – Lazio 2-2, Samp-
doria – Fiorentina 4-1, Napoli – Genoa 3-0, Udinese 
– Spezia 2-3. Az élcsoport: 1. AC Milan 83 pont, 2. 
Inter 81, 3. Napoli 76. 

* Német Bundesliga, 34. (utolsó) forduló: Wolfs-
burg – Bayern München 2-2, Arminia Bielefeld – RB 
Lipcse 1-1, Mainz – Eintracht Frankfurt 2-2, Bayer 
Leverkusen – Freiburg 2-1, Mönchengladbach – Hof-
fenheim 5-1, Borussia Dortmund – Hertha BSC 2-1, 
VfB Stuttgart – 1. FC Köln 2-1, Union Berlin – Bo-
chum 3-2, Augsburg – Greuther Fürth 2-1. A bajnok-
ság végeredménye: 1. Bayern München 77 pont, 2. 
Borussia Dortmund 69, 3. Bayer Leverkusen 64, 4. 
RB Lipcse 58, 5. Union Berlin 57, 6. Freiburg 55, 7. 
1. FC Köln 52, 8. Mainz 46, 9. Hoffenheim 46, 10. 
Mönchengladbach 45, 11. Eintracht Frankfurt 42, 12. 
Wolfsburg 42, 13. Bochum 42, 14. Augsburg 38, 15. 
VfB Stuttgart 33, 16. Hertha BSC 33, 17. Arminia  
Bielefeld 28, 18. Greuther Fürth 18. 

* Francia Ligue 1, 36. forduló: Nantes – Stade 
Rennes 2-1, Nice – St. Etienne 4-2; 37. forduló: AS 
Monaco – Brest 4-2, St. Etienne – Reims 1-2, Troyes 
– Lens 1-3, Metz – Angers 1-0, Bordeaux – Lorient 
0-0, Montpellier HSC – Paris St. Germain 0-4, Nice 
– Lille 1-3, Lyon – Nantes 3-2, Strasbourg – Cler-
mont 1-0, Stade Rennes – Olympique Marseille 2-0. 
Az élcsoport: 1. Paris St. Germain 83 pont, 2. AS Mo-
naco 68, 3. Olympique Marseille 68. 

Európai focikörkép 
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Eredményjelz  
N i labdarúgó 1. liga, fels ház 8. forduló: Kolozsvári Olim-
pia – CSM Alexandria 9-1, Temesvári Politehnica – Buka-
resti Fair Play 11-0, Borgóprundi Heniu – Székelyudvarhelyi 
Vasas Femina 2-0. 
N i labdarúgó 1. liga, alsóház, 8. forduló: CSS Târgovi te 
– Aradi Piros Security 1-10, Marosvásárhelyi Ladies – Nagy-
bányai FF 3-4, Resicabányai Banat Girls – Galaci Universi-
tatea 10-1. A Nagybányai FF – CSS Târgovi te mérk zést 
3-0-ra könyvelték el. 

Vajda György  

Eredményjelz  
Országos tereptriatlon-bajnokság: 
* elite/U23 kategória: 1. Kovács Sza-
bolcs, 2. Csergedi István, 3. Chindris Mi-
hail, 4. Trella Tamás, 5. Cupsa Mihai. 
* ifjúsági kategória: 1. Rusu Horea, 2. 
Pop Ovidiu Marian, 3. Safca Mihai Daniel, 
* serdül k kategória: 1. Oltean Luca,  
2. Laurentiu Enache, 3. Zdrehus Adrian-
Radu  



Az Érted május 20–21-én Ma-
rosvásárhelyen tartja meg a 
DeepDive kulturális-tudomá-
nyos fesztivált, amelynek 
célja, hogy összehozza az in-
tellektuális fejlődésre nyitott 
erdélyi fiatal felnőtt közössé-
get. A fesztivál pénteken 14 
órától kezdődik a marosvá-
sárhelyi Studium HUB-ban.  

A szervezők az összes előadó be-
jelentése után az előadások címeit 
is meghirdették, ugyanakkor a hiva-
talos program is megjelent a Deep-
Dive hivatalos honlapján és 
közösségi oldalain.  

A pénteki megnyitó után Bor-
bély László, a Fenntartható Fejlő-
dés Főosztályának koordinátora 
tart előadást a fenntartható élet-
módról és közösségekről, Tică 
Darie a verespataki vállalkozói 
szellemről, Dörnyei Bendegúz a tu-
datos és sikeres fiatalkori fejlődés-
ről, Nagy Zsolt a válságkezelésről 
és újrakezdésről, Radó Péter az is-
kolák és az oktatás jövőjéről, Nagy 
Éva Vera Kodály Zoltán szellemi-
ségéről fog beszélni. Az előadások 
párhuzamosan két teremben zajla-
nak, így a másik teremben néhány 
előadó online fog csatlakozni: An-
tonia Colibăşanu az ukrajnai há-
ború gazdasági hatásairól, Mihai 
Covaliu a romániai sportról, Cle-
mantine Wamariya a katalizáló 
transzformatív tudatosságról, Luke 
Ranieri a latin nyelvről tart elő-
adást, közben pedig Kemény Zsófi 
a teremből a kortárs költészet és a 
mai világ közötti kapcsolatáról  
fog beszélni. A marosvásárhelyi 
BLAZE designerüzlet divatbemu-
tatót tart kora este, később pedig a 

J’ai Bistrot-ban a Mezaliansz 
akusztikkal (Kemény Zsófi és 
Agócs Márton estje) folytatódik 
majd a DeepDive, aztán DJ Matei 
zárja az estét.  

Szombaton délelőtt fél 11-kor 
Horváth Ádám az alkotó pedagó-
giáról, Vlad Stanciu a természetkö-
zeli otthonokról, Lukács Csaba 
közösségépítésről tartalom segítsé-
gével, Feledy Botond Putyin dön-
téseiről, Bóta Tímea az irodalom 
valódi hasznáról, Csala Dénes az 
algoritmusok hatásairól, Bokros 
Lajos az állam vészhelyzeti pénz-

ügyeiről, Raed Arafat pedig a ro-
mániai válságkezelésről tart elő-
adást. Ezekkel az előadásokkal 
párhuzamban Pálhegyi Zoltán a 
fenntartható városokról, Durica 
Katarina többek közt a béranyaság-
ról, Cătălin Frâncu a román nyelv 
digitalizációjáról, Imets Tamás di-
gitális jelenről és jövőről beszél 
majd, Elena Miron a fenntartható-
ságról és a globális felmelegedés-
ről, Daniel David online 
csatlakozva beszél a romániai fel-
sőoktatás szerkezetéről, az előadá-
sok sorát pedig Antal Loránd zárja, 

aki közérthetően az energetika vi-
lágába nyújt betekintést. Közben 
délben a fesztiválon debütál az 
Érted Diáksztori projektjének ne-
gyedik szakasza, a Vigyázz, kész, 
állj! című tantermi előadás az Un-
titled Theatre Project (UTP) füg-
getlen társulat előadásában, 
valamint Závada Péter és Láng Or-
solya író-olvasó találkozót tart. Ké-
sőbb a J’ai Bistrot-ban a The 
Funkers lép fel, illetve stand-up co-
medy is lesz, este pedig 
Words&Music című előadásban 
Závada Péter, Kali Ágnes, Cseke 

Dániel, Márkos Albert, Miklós 
Szilveszter lép fel.  

A rendezvény teljes ideje alatt a 
helyszínen megtekinthetők lesznek 
majd Geréb Zsuzsanna, Kicsi 
Anna, Bányász Anna, Szitai Eszter 
és Deák Katalin kiállításai, illetve 
a Young Scientists’ Exhibition 
résztvevőinek plakátjai.  

A programmal, az eseménnyel és 
a jegyvásárlással kapcsolatos infor-
mációk megtalálhatók a DeepDive 
Facebook-, illetve Instagram-olda-
lán és a fesztivál hivatalos honlap-
ján. (közlemény)
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Pénteken startol a DeepDive,  
az Érted innovatív kulturális-tudományos fesztiválja



Hirdetés környezetvédelmi 
engedély kibocsátására 

vonatkozó kérelem  
benyújtásáról 

MAROSVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS tájékoztatja 
az érdekeltet, hogy benyújtotta a környezetvédelmi engedély kibo-
csátására vonatkozó kérelmet „A Segesvári út meghosszabbítása a 
DN13 országút irányába” elnevezésű projektre, beleértve a háló-
zatvédelmi és az elterelési munkálatokat, részeként a „Marosvásár-
hely megyei jogú város elkerülő gyűrűjének megvalósítása az A3-as, 
E60-as, DN15-ös és DJ152A autóutak összekapcsolásával” elnevezésű 
projektnek – 6-os szakasz, és amelyet Marosvásárhely belterületén 
és részben külterületén, Maros megyében építenek meg. 

Az említett projekttel kapcsolatos információkat a Maros Me-
gyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, a Hídvég utca 10. 
szám alatt lehet tanulmányozni hétfőn 9–15 óra között, keddtől 
péntekig 9–12 óra között, továbbá a Marosvásárhelyi Polgármes-
teri Hivatal székhelyén, a Győzelem tér 3. szám alatt, hétfőn és 
szerdán 8–15, kedden és csütörtökön 8–16, pénteken 8–14 óra kö-
zött. A közönség észrevételeit naponta fogadják a Maros Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, a Hídvég utca 10. szám 
alatt, hétfőn 9–15 óra között, keddtől péntekig 9–12 óra között.  

Soós Zoltán 
POLGÁRMESTER

MINDENFÉLE 

FESTÉST, csempézést, gipszkar- 
ton-, ajtószerelést vállalok. Tel. 0771-
393-848, 0749-564-921. (15920) 

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

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉST vál-
lalok. Tel. 0746-638-960. (15859) 

VÁLLALUNK tetőkészítést lemezből, 
cserépből; ácsmunkát, teraszkészí-
tést, garázsfelújítást, külső-belső szi-
getelést, meszelést, bármilyen kisebb 
javítást és mindenféle más munkát. 
Tel. 0747-508-707, Misi. (15925-I) 

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

A KÖVETKEZŐ MUNKÁKAT vállal-
juk: háztetőt készítünk cserépből, Lin-
dab-lemezből, kisebb javításokat 
végzünk, kerítést készítünk. Tel. 
0754-634-559, Csaba. (15961-I) 

VÁLLALOK szigetelést polisztirén-
nel, belső munkálatokat, kerítéskészí-
tést, járólap lerakását és más munkát. 
Tel. 0759-552-041. (15978) 

VÁLLALUNK tetőkészítést, man-
zárdkészítést, átalakítást, csatornaja-
vítást és más építkezési munkát. Tel. 
0755-672-446. (15978) 

MOSÓGÉPET és hűtőszekrényt javí-
tok. Tel. 0755-825-502. (15999-I) 

MEGEMLÉKEZÉS 

„Lehetsz ezer mérföldnyire 
innen, vagy ezer évnyire, te min-
dig velem vagy, a szívem mindig 
ott van melletted a koporsóban.”  
Soha el nem múló fájdalommal 
emlékezem életem legszomorúbb 
napjára, 2014. május 19-ére, ami-
kor nyolc éve egy szörnyű bal-
esetben a kegyetlen halál 
elragadta drága jó férjemet, kislá-
nyom imádott édesapját, 
LÁSZLÓ LORÁND RICHÁRDOT 
(Riki). Emléke legyen áldott! Nyu-
godj békében, drága RIKIM!  Fe-
leséged, Zsuzsa és lányod, 
Viktória. (15954) 

Soha el nem múló fájdalommal 
emlékezünk május 19-én  
BUSTYA HILDÁRA szül. DOBAI 
ILDIKÓ halálának 10. évforduló-
ján. Emlékét örökké őrzik szeret-
tei. (15980-I) 

 
Tudjuk, hogy nem jöhet, mégis 
egyre várjuk, enyhíti hiányát, ha 
álmainkban látjuk. Az ész meg-
érti, de a szív soha, hogy egyszer 
majd mi is elmegyünk ahol Ő van, 
oda.  
Az élet múlik, de akit szeretünk, 
arra életünk végéig könnyes 
szemmel emlékezünk.  
Fájó szívvel emlékezünk a szé-
kelyvajai HENTER VIKTORRA ha-
lálának 3. évfordulóján. Emlékét 
őrzi felesége, gyermekei és azok 
családja, valamint unokája, Bar-
bara. (16008) 

Kegyelettel emlékezem volt jó 
szüleimre, és emlékeztetem 
mindazokat, akik ismerték a  
nyárádszentbenedeki NÁDORI  
SIMONT, hogy ma van halálának 
25. évfordulója, édesanyámnak, 
NÁDORI MÁRIÁNAK 8. évfordu-
lója. Nyugodjanak békében! Fiuk, 
Zolti. (mp-I) 

ELHALÁLOZÁS 

 
Fájdalommal tudatjuk, hogy a 
mezőbándi születésű 

SZÁVULY JÁNOS 
(Jancsi) 

életének 75. évében elhunyt. 
Temetése május 19-én, csütörtö-
kön 15 órakor lesz a marosvásár-
helyi katolikus temető alsó 
kápolnájából, református szertar-
tás szerint.  
Siratja bánatos felesége, Kati, 
leánya, Mónika, veje, Levi, uno-
kája, Krisztina, szomszédai és ro-
konai. (16002) 
 
 
Mély fájdalommal tudatom, hogy 
a drága testvérem, 

SZÁVULY JÁNOS 
örökre megpihent. 
Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes! 
Búcsúzik tőle húga és családja. 
(16010) 

 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 

BEREKMÉRI MÁRIA 
86 éves korában elhunyt.  
Temetése május 21-én 13 órától 
lesz a marosszentgyörgyi (nagy-
kórház mögötti) temetőben. Em-
lékét megőrizzük! 
Szerető fia és családja. (16003-I) 
 
 
Mély fájdalomml, de Isten akara-
tában megnyugodva tudatjuk, 
hogy a drága gyermek, testvér, 
nagybácsi, 

CSONT LÁSZLÓ 
életének 51. évében elhunyt. 
Utolsó útjára 2022. május 20-án, 
pénteken 13 órakor kísérjük a 
Jeddi úti városi temetőben.  
Virrasztása csütörtökön 18 óra-
kor lesz.  
Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes!  

A gyászoló család. (16009-I) 
 
 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
a szeretett édesanya, nagymama, 

KIZER RÓZA 
szül. Iszlai 

életének 91. évében május 18-án 
elhunyt. 
Drága halottunk temetése május 
20-án, pénteken 13 órakor lesz a 
marosvásárhelyi református te-
metőben.  
Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes!  

A gyászoló család. (-I) 
 
 

Úgy mentél el, ahogy éltél, csen-
desen és szerényen, drága lel-
ked, fáradt tested nyugodjon 
békében. 
Megrendüléssel, de Isten akara-
tában megnyugodva tudatjuk, 
hogy a drága jó feleség, szerető 
édesanya, nagymama, déd-
mama, anyós, testvér, sógornő, 
keresztanya és jó szomszéd, 

KRISTÓF PÉTERNÉ 
szül. VAJDA MÁRIA 

folyó hó 17-én, életének 77. évé-
ben, alázattal viselt fájdalommal 
visszaadta lelkét Teremtő Urának. 
Drága halottunk temetése folyó 
hó 20-án, pénteken du. 2 órakor 
lesz a sáromberki református te-
metőben.  

Gyászoló szerettei. (16018-I)
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Közlemény 
Az Aquaserv értesíti a fogyasztókat, hogy a 200 

köbméteres ivóvíztartályok tisztítása miatt május 19-
én 20–24 óra között (becslés) az ivóvízellátást leállítják Marosvá-
sárhelyen, a következő zónában: 

Nagyerdő köz (Pasajul Pădurii), a Nagyerdő utca 30-50., 47-69. 
szám alatt, a  Trébely u. 81-103., 88. sz., Nyár (Verii) 33-49. sz., Ló-
tusz, Szegfű (Garofiței), a Somostető (Cornești) utcában a 66-100., 
51-69. szám alatt, a Posada utcában és az állatkertben. 

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a vízszolgáltatás újraindí-
tásakor előfordulhat, hogy a csapból a vezetékekben lévő lerakó-
dások felkavarodása miatt rövid ideig zavaros víz fog folyni. 
Javasoljuk, hogy letisztulásig csak háztartási célokra használják 
ezt vizet. Elnézését kérünk a kellemetlenségért. Köszönjük a meg-
értést! 

AQUASERV RT., 
Marosvásárhely

Közlemény 

Ivóvíz-szolgáltatás  
felfüggesztése hátralék miatt 

A marosvásárhelyi Aquaserv vállalat május 18-24. között a fel-
gyűlt hátralék miatt kénytelen hét lakótársulás számára az ivóvíz-
ellátást leállítani. Ezek a tulajdonosi társulások 800.000 lej feletti 
tartozást halmoztak fel, legkevesebb 90 napos késedelemmel. 

Ezt a rendkívül kellemetlen döntést az előzetes jogi lépések meg-
tétele után hoztuk meg, előzőleg megpróbáltuk törlesztetni a tu-
lajdonosi társulásokkal a vállalattal szembeni kifizetési 
kötelezettségeiket. Tekintettel arra, hogy ezek a társulások nem 
tettek kellő erőfeszítést az adósság csökkentése érdekében, kény-
telenek voltunk ezt a szigorú intézkedést meghozni, az ivóvíz-szol-
gáltatás felfüggesztésére vonatkozó hatályos jogszabályok 
(51/2006. és 241/2006. törvény) előírásait betartva. 

Azon lakótársulások listája, amelyeknél kénytelenek voltunk a 
szolgáltatást felfüggeszteni, a vállalat honlapján, a 
www.aquaserv.ro/sistari/sistari-pentru-neplata címen található. 

Az adósoknál az ivóvízellátás leállítása azért indokolt, hogy ele-
jét vegyük újabb/további adósságok felhalmozódásának, valamint, 
hogy törleszthető legyen a jelenlegi hátralék. E két cél szem előtt 
tartása elengedhetetlen ahhoz, hogy az Aquaserv vállalat megfelelő 
szinten és minőségben eleget tudjon tenni a szerződésben vállalt 
szolgáltatói kötelezettségeinek. 

Az Egészségügyi Minisztérium 119/2014. számú rendeletének 
22. cikkelye 2. bekezdése, valamint a 25. cikkely 5. bekezdése alap-
ján felhívjuk az ivóvízellátás felfüggesztése által érintett lakossá-
got, hogy biztosítson víztartalékot az élettani szükségleteket, a 
személyi higiéniát és az ételkészítést kielégítő mennyiségben. 

AQUASERV RT.

A Gernyeszegi Polgármesteri Hivatal  
versenyvizsgát hirdet  

egy megüresedett szerződéses állás – I. besorolású, szakképzett mun-
kás – betöltésére meghatározatlan időre a Gernyeszegi Polgármesteri 
Hivatal  köztisztasági részlegére. 

Az írásbeli versenyvizsgára június 15-én 10 órakor, az állásin-
terjúra június 22-én 10 órakor kerül sor a Gernyeszegi Polgármes-
teri Hivatal  székhelyén. A jelentkezési határidő június 3-án 14 óra.  

A részvételi feltételek, a könyvészet és a beiratkozáshoz szüksé-
ges iratok listája a Gernyeszegi Polgármesteri Hivatalban van ki-
függesztve, illetve a www.primariagornesti.ro weboldalon 
tanulmányozható. Bővebb felvilágosítás a 0265/342-112-es telefon-
számon.  

A hirdetési rovatban  
megjelent közlemények, 

reklámok tartalmáért  
a hirdetésfeladó  vállalja a 

felelősséget!

„Miért sirattok? 
Isten arca volt, amely 
simogatón, hívón 
rám hajolt. 
 
És én mentem, s most 
fényözönben élek, 
és nem vagyok más, 
csupán tisztult lélek. 
Sziromhullás volt, 
árnyékom lehullt, 
a szemetek könnybe 
miért borult? 
 
Ha emlegettek, köztetek leszek, 
ha imádkoztok, veletek vagyok, 
ha rám gondoltok, mosolyogjatok, 
emlékem így áldás lesz rajtatok.” 
 
Szomorúan emlékezünk a szentháromsági  

ifj. SIPOS MIHÁLYRA 
halálának 13. évfordulóján. 

Őt soha nem feledő szerettei. (16005)
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FONTOS  TELEFONSZÁMOK 
• Romtelecom-tudakozó 
   - információ - 118-932 
   - általános - 118-800 
• Központosított ügyelet  
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,  
Csendőrség, Mentőállomás):  112 
• Rendőrség - 0265/202-305   
• SMURD (betegekkel  
kapcsolatos információk) - 0265/210-110 
• Sürgősségi szolgálat: 
   - gyermekeknek - 0265/210-177 
Marosvásárhelyi  
Polgármesteri Hivatal - 0265/268-330 
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 

• Áramszolgáltató vállalat - 0800-801-929 

  - vidék - 0265/929 

• Delgaz Grid - 0265/200-928 

- 0800/800 928 

• Aquaserv: 

- hideg víz-csatorna - 0265/215-702  

- közönségszolgálat - 0265/208-888 

- központ - 0265/208-800 

- 08008 208-888 

• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625 

• Vasútállomás - 0265/236-284 

• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés  

(0-24 óra), professzionális balzsamozás 

Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119  

- 0744-282-710 

• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865 

koporsók, kellékek, - 0745-606-215   

koszorúk - 0745-606-269  

és halottszállítás - 0758-047-604 

• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442 

- 0265/262-907 

Méltányos reklámdíj fejében  

állandó szereplője lehet 

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak.  

Várjuk jelentkezését   

a 0265/268 854-es telefonon.


