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Boldogság, gyere haza!
Készül Székelyföld és Erdély boldogságtérképe
• Magyarország bol-
dogságtérképét 2016-
ban és 2018-ban is 
elkészítette az Eötvös 
Loránd Tudományegye-
tem Pozitív Pszicholó-
gia Kutatócsoportja, a 
budapesti tanintézet 
pedig idén a Sapientia 
egyetemmel közösen 
felmérné a székelyföl-
diek lelkiállapotát is. 
Egyfajta összehasonlí-
tást szeretnének végez-
ni, amelyből kiderül, 
hogy Budapesten 
vagy Gyergyószéken, 
a Nyugat-Dunántúlon 
vagy Maros megyé-
ben boldogabbak-e a 
magyarok.

S Z Á S Z  C S .  E M E S E

N emzetközi szinten egyre 
nagyobb fi gyelmet kap az 
országok és népcsoportok 

mentális jóllétének összehasonlítá-
sa. Az olyan mutatók, mint a Happy 
Planet (Boldog Bolygó) Index vagy 
Social Progress (Társadalmi Hala-
dás) Index kidolgozása arra utal, 
hogy az egyes országok pénzügyi 
teljesítményére vagy politikai válto-
zására vonatkozó híreken túl az em-
berek lelkiállapotának felmérése is 
a polgári jólét egyik fontos mutatója.

Az elégedettséget mutatja

Az Eötvös Loránd Tudományegye-
tem Pozitív Pszichológia Kutató-
csoportja (ELTE PKK) 2016-ban és 
2018-ban is elkészítette az ország 

boldogságtérképét, ők azonban in-
ternetes vizsgálat eredményei alap-
ján inkább az egyéni boldogságér-
zetet vizsgálták. A kutatók idén arra 
kíváncsiak, hogy mennyire hason-
líthatók össze az eredmények a ha-
táron túli magyar közösségekével. 
Hogyan nézne ki Erdély és azon be-
lül Székelyföld boldogságtérképe? A 
válaszadás érdekében a Sapientia 
Erdélyi Magyar Tudományegyetem 
az ELTE PKK-val együttműködve, a 
Magyar Tudományos Akadémia tá-
mogatásával készíti el Székelyföld 
boldogságtérképét – tudtuk meg 
Krizbai Tímea kutatásvezetőtől. 

A boldogság komplex fogalom

„Közegészségügy szakon tanítok 
a Sapientián egészségpszichológi-
át, aminek szerves része például 
az is, hogy az embereknek milyen 
énvédő mechanizmusaik vannak, 

milyen pozitív tényezők védik 
meg az egészségüket stresszhely-
zetben, így közel áll hozzám ez a 
boldogságtéma. Magyarországon 
évente elkészítik a boldogságtér-
képet. Ez egy pontos mutatója an-
nak, hogy egy adott társadalom-
ban az egyén mennyire elégedett 
mindenféle téren. A boldogság 
ugyanis komplex fogalom, amibe 
beletartozik az, hogy érzelmileg, 
fizikailag, szellemileg és szociális 
kapcsolatok terén hogyan érzi ma-
gát az ember. Mindebből tevődik 
össze a boldogság fogalma” – ma-
gyarázta Krizbai Tímea. Hozzátette, 
az ELTE-vel végzett közös kutatás 
egy összehasonlító felmérés lesz, el-
ső körben Székelyföld boldogságtér-
képét szeretnék megalkotni, majd 
kiterjesztenék Erdélyre, és arra kí-
váncsiak, hogy vannak-e eltérések 
a különböző területeken lakó ma-
gyarok között.

Folyamatban az adatgyűjtés

Jelenleg az adatgyűjtés zajlik, most 
az a legfontosabb, hogy minél többen 
töltsék ki a http://boldogsag.siculo-
rum.ro honlapon található kérdőívet, 
hogy mérvadó képet kaphassanak 
Székelyföldről. Az adatgyűjtés egész 
februárban tart, utána következik az 
eredmények értékelése és összeha-
sonlítása, hogy március 20-án, a bol-
dogság világnapján ismertetni tudják 
ezeket. Krizbai Tímea a Székelyhon 
kérdésére elmondta, nincsenek előze-
tes elképzelései a kutatással kapcso-
latban, annyit tud, hogy a magyarok 
a különböző Happy Planet Indexeken 
hátul kullognak, Románia valamivel 
előrébb áll ezeken a listákon. Magyar-
ország tavalyi boldogságtérképéből 
például olyan dolgok derülnek ki, 
hogy a legboldogabb megyeszékhely 
Szombathely, míg a budapestiek bol-
dogságszintje átlag alatti. 

A vizsgált gépkocsik fele nem felel 
meg a törvényes előírásoknak, 

s akad jó néhány olyan is, amelyik 
balesetveszélyes – derül ki az Orszá-
gos Gépjármű-nyilvántartási Hivatal 
(RAR) kimutatásából. A 2018-as évi 
tevékenység értékelése után Roxana 
Dima sajtószóvivő Maros és Hargita 
megyei adatokkal is szolgált.

A RAR szakemberei tavaly orszá-
gos szinten 67 807, országúton közle-
kedő gépkocsi műszaki állapotát el-
lenőrizték. A megvizsgált járművek 
több mint felénél fedeztek fel valami-
lyen szabálytalanságot.

Voltak olyan autók, amelyeknek 
nem volt az évszaknak megfelelő 

gumiabroncsuk, vagy ami volt, az 
nem felelt meg a törzskönyvben sze-
replő mérettel. Az ellenőrzés során 
azonosítottak olyan gépkocsikat is, 
amelyeknek nem működött tökélete-
sen a fékrendszerük, lámpáik vagy a 
káros anyag-kibocsátásuk  nagyobb 
volt a megengedettnél. Országos 
szinten 3500 olyan gépkocsit elle-
nőriztek, amelyeknél súlyos műszaki 
meghibásodásokat találtak.

Súlyos hiányosságok

Hargita megyében tavaly 1179 autót 
vizsgáltak meg az országúti mű-
szaki ellenőrzés során, és ezek 25 

százalékánál találtak szabályta-
lanságot. Egy balesetveszélyes gép-
kocsit azonosítottak, a járművek 1,1 
százalékánál az időszakos kötelező 
műszaki vizsgálattal (ITP) kapcso-
latos hiányosságot fedeztek fel, 
például hamis volt a pecsét, vagy 
lejárt már az ellenőrzés határideje. 
Maros megyében 2431 autót vizs-
gáltak meg, ezek 51,8 százalékánál 
merültek fel problémák, húsz autó 
olyan állapotban volt, hogy bár-
melyik pillanatban balesetet okoz-
hatott volna. Az országútról félre-
állított járművek  1,9 százalékánál 
az ITP-vizsgálattal kapcsolatos 
mulasztást találtak. Az elmúlt év 

során végzett ellenőrzések nyomán 
országos szinten 302 pénzbírságot 
róttak ki, és 286 esetben bevonták 
a gépkocsi forgalmi engedélyét. 
Ez utóbbit csak úgy lehet vissza-
szerezni, ha a gépkocsin elvégzik 
a szükséges javításokat, majd el-
viszik egy RAR-műhelybe, és ott 
alapos ellenőrzés után átmegy 
a műszaki ellenőrzésen. Roxana 
Dima azonban kihangsúlyozza, 
hogy  a közzétett adatok nem tükrö-
zik a romániai autópark állapotát, 
hiszen az ellenőrzések során csak 
azokat az autókat állítják meg, me-
lyek esetében valami hiányosságot 
gyanítanak. (Simon Virág)

Balesetveszélyes autók az utakon

Más börtönbe kerül 
Beke István
A Brassó megyei feketehalmi 
börtönbe szállítják át Csík-
szeredából ma Beke Istvánt, 
a terrorizmus vádjával elítélt 
székelyek egyikét. A bünte-
tés-végrehajtás szabályzata 
szerint azok az elítéltek, akik 
magatartása megfelelő volt, 
egy idő után enyhébb fogvatar-
tási kategóriába kerülnek.
Erre azért kerül sor, mert 
jóváhagyták a szigorított rend-
szerből, az enyhébb, félzárt 
rendszerbe való áthelyezésére 
vonatkozó kérelmét. Minderről 
Kulcsár-Terza József parlamenti 
képviselő számolt be lapunk-
nak, aki a hétvégén újra felke-
reste Bekét és Szőcs Zoltánt 
a csíkszeredai börtönben. A 
büntetés-végrehajtás szabály-
zata szerint azok az elítéltek, 
akik magatartása megfelelő 
volt, egy idő után enyhébb 
fogvatartási kategóriába kerül-
nek. A politikus rámutatott, a 
csíkszeredai fegyházban nincs 
lehetőség a félzárt rendszer 
biztosítására, ezért szállítják 
át Beke Istvánt a feketehalmi 
büntetés-végrehajtó intézetbe. 
A változás azt jelenti, hogy a 
börtön épületén kívül is végez-
het munkát, azonkívül nem kell 
üvegfal mögött beszéljen a lá-
togatóival, egy külön teremben 
asztalnál ülve fogadhatja csa-
ládját, részletezte Kulcsár-Ter-
za József. Beke István felesége, 
Beke Csilla az MTI-vel közölte, 
a család számára az lesz az 
egyik érzékelhető változás, 
hogy a havonkénti látogatások 
esetén már nemcsak üvegfal 
mögött láthatják a családfőt. 
Szőcs Zoltán később, a hónap 
végén kérelmezheti, hogy 
enyhébb besorolásba kerüljön, 
a csúszás azzal magyarázható, 
hogy Beke István több időt töl-
tött előzetesben, őt hamarabb 
letartóztatták. (Bíró Blanka)

Garázsbontás
Április végéig kell lebontani a 
közterületre épített garázsokat 
Csíkszeredában. Polgármeste-
ri rendeletek kötelezik erre az 
érintetteket, a döntést egy ta-
valy meghozott önkormányzati 
határozat is alátámasztja. A vá-
rosháza felhívásában arra kéri 
az érintetteket, hogy tegyenek 
eleget e kötelezettségnek, 
és tartsák be a határidőt. Ellen-
kező esetben a polgármesteri 
hivatal kénytelen lesz kény-
szerbontási eljárást kezde-
ményezni, amelynek költsége 
a garázstulajdonost terheli. 
A garázstulajdonosok erre az 
évre legtöbb négy hónapra kell 
befizessék a garázsilletéket. 
Abban az esetben, ha valaki 
már eleget tett adófizetői 
kötelezettségének, és április 
30-a előtt bontja le garázsát, 
az illetéket visszaigényelheti a 
lebontás és a határidő közötti 
időszakra – tájékoztattak.
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