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Közös fronton négy megye

Petíciót indítottak az elszaporodott medvetámadások miatt

Jó példával járnak
elöl

A mozgásukban korlátozott, így a külvilágtól gyakran elszigetelődő idősek
számára sem jelent többé túl nagy kihívást eljárni a Gyulafehérvári Caritas
marosvásárhelyi Teréz Anya nappali
foglalkoztató központjának programjaira.

____________2.
Közegészségügyi
konferencia
a Sapientián

A rendezvényen olyan helyi és anyaországi szakemberek, kutatók tartottak
előadásokat, akik az egészségi állapot
felmérésével, az egészség védelmével, a betegségek megelőzésével foglalkoznak, illetve közegészségügyi
programok megvalósításában vesznek
részt.

Hargita, Maros, Kovászna és Brassó megyének közös frontot
kell alkotnia medveügyben, sürgetve a bukaresti hatóságokat, hogy lépjenek az egyre veszélyesebb helyzet megoldása
érdekében, ugyanakkor európai segítséget kérnek, hogy az
uniós intézmények gyakoroljanak nyomást Romániára. A székelyföldi megyék tanácselnökei – Péter Ferenc, Borboly
Csaba és Tamás Sándor –, valamint Gabor Alexandru-Adrian,
Brassó Megye Tanácsának alelnöke kedden egy sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztatón írták alá azt a petíciót, amelyet az
Európai Parlament petíciós bizottságához nyújtanak be az el-

Fotó: Kocsis B. János

szaporodott medvepopuláció kapcsán. Vincze Loránt, az
RMDSZ EP-képviselője Skype-on jelentkezett be, vállalva az
ügy képviseletét a bizottságban.

Az elszaporodó medvetámadások leginkább Hargita, Maros, Kovászna
és Brassó megyét érintik, hangzott el a sajtótájékoztatón, az elöljárók többször is hangsúlyozták: a helyi és megyei hatóságoknak döntési hatáskörük
kellene hogy legyen a kérdésben. Három dolgot várnak el Bukaresttől, szögezte le Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke. „Háromszor
(Folytatás a 4. oldalon)

____________4.
„A szívem
a torkomban
dobogott”

Funkcionális idegsebészként Valálik
főorvos aktív tagja annak az orvoscsapatnak, amely közreműködött a fejüknél összenőtt bangladesi ikrek
világszenzációnak számító szétválasztásában.

____________6.

Tömegközlekedés –
elméletileg jobb lesz

Antalfi Imola

Kolozsváron láttam: szép, új, lila elektromos autóbuszok közlekednek. Kicsik, gyorsak, komfortosak, nem zsúfoltak. Van számukra
buszsáv. Ott már megvalósult a tömegszállítás modernizálása, nálunk ez még csak terv. E tervről is kell szavazzanak a csütörtöki
marosvásárhelyi közgyűlésen a képviselők. Konkrétan arról, hogy
a jelenlegi társulási forma helyett a szolgáltatást a helyi közszállítási vállalatra ruházzák át.
Ez azt jelenti, hogy vége szakad immár annak a társulásnak,
amelyben a szállítóvállalat mellett a Siletina Kft. volt jelen, kezdetben a kisbuszaival, később inkább távolságinak nevezhető autóbuszokkal. Arról, hogy e társulás szereplői között hogyan
oszlottak meg az útvonalak, melynek jutottak a nyereségesek, illetve
veszteségesek, melyik hogyan működtette a járatokat, tett eleget
kötelezettségeinek, melyiknek mennyi pénz jutott működtetésre, illetve beruházásokra, most itt nem írunk, a számokat majd bizonyára ellenőrzik az illetékes hatóságok. A lényeg, hogy ha a tanács
ma rábólint, 2020. április 1-től a polgármesteri hivatal és a Helyi
Közszállítási Vállalat szerződést köt hat évre, három évre való meghosszabbítás lehetőségével. Az áprilisig tartó időszakot átmenetinek tekintik, figyelembe véve a pénzügyi év végét, ami január 25.,
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 41 perckor,
lenyugszik
16 óra 39 perckor.
Az év 332. napja,
hátravan 33 nap.

Ma STEFÁNIA,
holnap TAKSONY napja.
TAKSONY: : török eredetű,
régi magyar személynév, jelentése: jóllakott, elégedett vagy
vad, kegyetlen, féktelen.

IDŐJÁRÁS

Elvétve zápor

Hőmérséklet:
max. 120C
min. 50C

Megyei hírek

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2019. november 27.

1 EUR

4,7792

100 HUF

1,4226

1 USD

1 g ARANY

4,3422
203,8477

Indul a cipősdoboz-akció

A Marosvásárhelyi Máltai Szeretetszolgálat idén is szeretné
szebbé tenni a hátrányos helyzetben levő és árva gyermekek karácsonyát, így újra megszervezi a jótékonysági
cipősdoboz-akciót. A kedves és hasznos ajándékokkal
megtöltött cipősdobozokat december 2–13. között várják a
Máltai Szeretetszolgálat Berek utca 1. szám alatti székhelyén hétfőtől péntekig naponta 8 és 16 óra között. A szervezők arra kérik az adakozókat, hogy írják rá a dobozokra,
milyen nemű és életkorú gyermeknek való az ajándék.

Útlevél Meseországba –
könyvbemutató

Makkai Kinga Útlevél Meseországba című, az Ábel Kiadó
gondozásában megjelent könyvét mutatják be december
3-án, kedden 17 órakor a marosvásárhelyi Mihai Eminescu
Pedagógiai Főgimnázium konferenciatermében. Makkai
Kingával és Szikszai Ildikóval, a kiadó ügyvezető igazgatójával Szilveszter László Szilárd beszélget. A könyv megvásárolható a helyszínen vagy megrendelhető a kiadó
honlapján.

Nőtt a szemétdíj Szászrégenben

Szászrégen is csatlakozott a megyei integrált szemétgyűjtési rendszerhez, így október elsejétől a négyes zónában
szolgáltató Silevi-Salubriserv társulásnak adták át a városi
átrakóállomás kezelését. A lakosságot a változás annyiban
érinti, hogy a havonta személyenként fizetendő eddigi 8,3
lej hulladékkezelési díj helyett 8,9 lejt kell fizessenek, és az
összeget nem az egykori közüzem (RAGCL) irodájánál kell
törleszteni, hanem a polgármesteri hivatal épületének földszintjén levő közönségtájékoztatási ablaknál, illetve az
egyéb adókkal és illetékekkel együtt online is. A hulladékbegyűjtési rendszer a szerződés szerint 2022-ig nem változik, így az eddig megszokott napokon városrészenként
szállítják el a szemetet.

A hét végén zárva az uszoda

A Mircea Birău fedett uszoda november 30-án, szombaton
és december elsején, vasárnap zárva lesz – tájékoztatott
a marosvásárhelyi uszoda vezetősége.

Rendkívüli szimfonikus hangverseny

November 28-án, ma 19 órakor rendkívüli szimfonikus
hangverseny nyitja meg Az egyházi zene napjai nevű, egy
hónapig tartó fesztivált a Kultúrpalota nagytermében. Vezényel Cristian Orosanu, közreműködik: Daniel Ciobanu –
zongora, Jacob Reuven – mandolin (Izrael). Műsoron: Felix
Mendelssohn–Bartholdy-művek. A hangversenyre a 8-as
számú bérletek érvényesek.

Operettissimo-gálaest
Szászrégenben

November 29-én, pénteken este 7 órai kezdettel a kolozsvári Operettissimo együttes előadásában kerül sor a Mi,
muzsikus lelkek című operettgálára. Jegyeket elővételben
a régeni művelődési ház jegypénztáránál lehet váltani munkanapokon 9 és 17 óra között. Helyek foglalhatók a 0741024-882 és a 0757-109-450-es telefonszámon is. Egy
belépő ára 30 lej.

Rudán Joe a Sörházban

Erdélyi turnéja keretében november 30-án, szombaton 20
órától a marosvásárhelyi Sörházban koncertezik a Rudán
Joe Akusztik együttes. Rudán Joe-t Tóth László kíséri gitáron.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Akadálymentesítés a Teréz Anya központban

Jó példával járnak elöl

A mozgásukban korlátozott, így a külvilágtól
gyakran elszigetelődő idősek számára sem jelent
többé túl nagy kihívást eljárni a Gyulafehérvári
Caritas marosvásárhelyi Teréz Anya nappali foglalkoztató központjának programjaira. A számos
klubtevékenység, torna- és nyelvórák helyszínéül
szolgáló Mărăşti utcai épületet pályázati úton sikerült akadálymentesíteni. A részletekről Kiss
Gyöngyi, a központ vezetője tájékoztatott.

Nagy Székely Ildikó

– A Bethlen Gábor Alapnál nyílt lehetőségünk pályázni
a nappali foglalkoztató központ akadálymentesítésére. Egy
500 ezer forint értékű beruházásról van szó, ami két részre
oszlik: a megnyert összegből egy mobil feljárót vásároltunk, és átalakítottuk a fürdőszobát. A rámpának több
haszna is van, hiszen nemcsak itt, a
központ bejáratánál nyithatjuk ki a
kerekes székkel érkezőknek, hanem
kirándulásokon az autóbuszról való
leszállásukat, a buszra való felszállásukat, a meglátogatandó intézményekbe való bejutásukat is
segíthetjük vele. A fürdőszoba átalakítása a zuhanyzó beépítését és kapaszkodók felszerelését is magába
foglalja. Látvány szempontjából
nem tűnik nagy dolognak, de a
haszna annál jelentősebb, az idős
mozgássérültek ugyanis halmozottan hátrányos helyzetben vannak,
így nekik lenne a legnagyobb szükségük a szocializációs és mentálhigiénés tevékenységekre. A feljárót
természetesen nemcsak a kerekes
széket használóknak, hanem mindenkinek a rendelkezésére bocsátjuk, akinek gondot jelent a mozgás.
A beruházással a mozgáskorlátozottakhoz való általános viszonyulásban is igyekszünk jó példát mutatni.
Ezen a téren különösen fontos a tár-

sadalmi érzékenyítés, hiszen annak, aki nem közvetlenül
érintett, fel sem tűnik, mekkora kihívást jelent egy mozgássérültnek megtervezni egy egyszerű útvonalat otthonról
a kenyérboltig vagy a legközelebbi gyógyszertárig. Egy
forgalmas városrészen 11 másodpercet biztosít a villanyrendőr a gyalogosoknak az átkelésre, ez még egy egészséges ember számára is kevés. Ráadásul a járdaszegélyek is
nehezítik a kerekes székes közlekedést, a járdáról legurulni
például külön erőfeszítést igényel. Úgy gondolom, nekünk,
a segítő szakmában dolgozóknak kötelességünk felhívni
ezekre a problémákra is a közvélemény figyelmét.
– Hányan vesznek részt a központ foglalkozásain?
– Havonta 90–120 személy jár hozzánk. A klubok közül
a mentálhigiénés tematikával foglalkozó Reménység és az
Örökzöld römiklub a legkitartóbb. Reméljük, az elkövetkezőkben új tagokkal gazdagodik a Teréz Anya
központ.

Új autót vásároltak a szászrégeni
helyi rendőrségnek

Néhány hete új autóval gazdagodott a szászrégeni helyi
rendőrség autóparkja. A Dacia Logan típusú járművet az
önkormányzat 43.000 lejért vásárolta. A régi gépkocsi
fenntartására, karbantartására az utóbbi három évben több

mint 30.000 lejt költöttek, így a tanács a hivatallal közösen
úgy döntött, hogy inkább lecserélik a régi autót, így
hatékonyabban tudnak járőrőrszolgálatot végezni.
(v.gy.)

December 5-én, csütörtök este 7 órától új színházi bemutató készül Móricz Zsigmond naplói és meséi alapján
Zsiga és a nők címmel. Játsszák: Czikó Julianna, Márton
Emőke-Katinka, Szász Anna, Ruszuly Ervin. Zenészek:
Ficzus László, Kisfaludi János.
„A férj olyan, mint egy háziállat: be kell zárni az ólba,
a házasság karámjába, etetni, vakargatni, fejni, s ha egyszer kiugrik, az egész személyzet rögtön fusson utána,

végig a kerten, hajkurászni, hohó, mert ha kiszökik, sose
jön többet vissza, mert az utcán szabad vadász nők járnak, s aki megfogja, rögtön karámba zárja” – vallja a
szerző
A következő előadások januárban lesznek.
Jegyvásárlás: biletmaster.ro, vagy a színház jegypénztáránál munkanapokon 9–12 óra között, valamint előadások
előtt. Az előadás 16 éven felülieknek szól.

Harminckilenc hűséges előfizetőnk jelenlétében sor került a Népújság által felajánlott havi nyeremények kisorsolására.
A Hűséges előfizető nyereményjátékra Marosvásárhelyről 280 levél érkezett, vidékről 46. A két vidéki nyertes:
Varga Juliánna (Ludas, Dorului u.) és Pál Ferenc (Gernyeszeg).

Marosvásárhelyi nyerteseink: Hompót Csilla (Szabadság u.), Kertész Marián (Parângului u.), Tar Zelma (Făget
u.) és Sugó Albert (Abrudului u.).
A 100 lej értékű Hűségtombola díj nyertese Toma János
előfizetőnk.
A nyeremények átvehetők munkanapokon 8–14 óra között a szerkesztőségben, az 57-es irodában, telefon: 0742828-647. (B. E.)

Bemutató a Spectrum Színházban
Novemberi nyerteseink

A medvetémáról az Erdély TV-ben

Az Erdélyi Magyar Televízió Mérlegen című műsorának ma (csütörtök) esti vendége Domokos Csaba biológus. A
Milvus Madártani és Természetvédelmi Egyesület szakértőjét az épp aktuális medvetémáról kérdezi a műsorvezető,
Jakab Orsolya. Kövessék a műsort ma 20 órától!
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Újabb jogerős ítéletben marasztalták el a szervezett
bűnözés elleni ügyészség volt vezetőjét

Újabb jogerős ítéletben ismét négy év letöltendő szabadságvesztésre ítélték bűnpártolásért Alina Bicát, a
szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség
(DIICOT) volt főügyészét, miután márciusban egy alkotmánybírósági döntés miatt megsemmisítették az
ügyében korábban kimondott, szintén négyéves börtönbüntetésről szóló ítéletet.

Tavaly Alina Bicának és több más hangzatos korrupciós ügy
elítéltjének teremtett jogalapot az alkotmánybíróság a már kimondott jogerős ítéletek megkérdőjelezéséhez, amikor a szociáldemokrata kormány panaszának helyt adva megállapította,
hogy a legfelsőbb bíróság éveken át szabálytalanul működtette
öttagú bírói tanácsait.
Bica – más elítéltekhez hasonlóan – az ügyében eljáró öttagú bírói tanács összetétele ellen emelt kifogással elérte, hogy
újratárgyalják ügyének fellebbviteli szakaszát, amelynek
végén most ugyanazt az ítéletet hozta a legfelsőbb bíróság,
mint első alkalommal.
A rendkívüli perújítás azonban lehetőséget teremtett az egy-

kori főügyésznek arra, hogy ismét elmeneküljön a büntetésvégrehajtás elől. Már első alkalommal is Costa Ricán próbált
politikai menedékjogot szerezni, a perújítási „mentőöv” pedig
akkor érkezett, amikor a román hatóságok kiadatási kérelme
alapján Bicát már őrizetbe vették Costa Ricán.
A volt főügyészt – aki ellen több másik büntetőeljárás is folyamatban van – akkor szabadon engedték, de nem tért vissza
az országba, úgyhogy továbbra is kétséges: sikerül-e érvényt
szerezni az őt elmarasztaló ítéletnek. A média úgy tudja: Bica
most Spanyolországban tartózkodik.
Az októberben menesztett szociáldemokrata kormány azzal
indokolta a legfelsőbb bíróság elleni alkotmányossági óvásait,
hogy az igazságszolgáltatás szerinte titkosszolgálati befolyás
alatt áll, visszaéléseket követ el, és a korrupcióellenes harc
ürügyén valójában politikai tisztogatást végez. A jobboldali
államfő szerint viszont a Szociáldemokrata Párt korrupt politikusai – többek között az időközben bebörtönzött volt elnöke,
Liviu Dragnea – megmentése érdekében próbálta maga alá
gyűrni az igazságszolgáltatást. (MTI)

Ismét felfegyverzik az erdészeket

A parlament megteremtette a
jogalapot ahhoz, hogy az erdészek halált okozó fegyverekkel járőrözhessenek, és használhassák
is őket: az erről szóló jogszabálymódosítást szerdán egyhangúlag
szavazta meg a képviselőház.

A romániai erdészek fegyverviselésében egy tavaly januárban hozott kormányrendelet okozott zavart, amely
megtiltotta számukra a hosszú csövű lőfegyverek használatát. Az állami alkalmazásban lévő erdészetek többsége
rendelkezett ugyan Kalasnyikov típusú
karabéllyal, de a korábbi rendelet értel-

mében nem használhatta. A kormányrendelet által engedélyezett pisztolyok beszerzési eljárása pedig elhúzódott, az
erdészek védtelenek maradtak az egyre
agresszívebb fatolvajokkal szemben.
November elején több ezer tüntető
vonult utcára Bukarestben és más nagyvárosokban környezetvédő szervezetek
felhívására, hogy a törvénytelen erdőirtások és az erdészek elleni egyre gyakoribb erőszak miatt tiltakozzon. A
Greenpeace romániai szervezete szerint
évente 20 millió köbméter fa tűnik el
Románia erdeiből, ami több a törvényesen kitermelhető 18 millió köbméternél.

Szeptember végén ezért az erdészszakszervezet tagjai vonultak öt koporsóval és az erőszak áldozatává vált
társaik nevét viselő keresztekkel a parlament elé, az erdészek jogköreinek bővítését, önvédelmi felszerelésük javítását
követelve.
A szakszervezet szerint 2017-től mostanig a fatolvajok 90-szer támadták meg
a szolgálatot teljesítő erdészeket, akik 40
esetben kórházi kezelésre szorultak. Az
utóbbi években több száz erdész szembesült halálos fenyegetéssel, hatan pedig
életükkel fizettek, amikor illegális szállítmányokat próbáltak megállítani. (MTI)

Egységes szabályozás
az egészségügyi biztosítások esetében

Döntő házként elfogadta szerdai ülésén a képviselőház azt
a törvénytervezetet, amely lehetővé teszi, hogy a magántulajdonban lévő egészségügyi szolgáltatók kifizettethessék a páciensekkel a szolgáltatás valós ára és az egészségbiztosítási
pénztár által megtérített összeg közti különbséget.
A jogszabály célja egységes szabályozás révén lehetőséget
teremteni az egészségügyi biztosítással rendelkező személyek-

nek, hogy igénybe vehessék a CNAS-vel szerződésben álló
magán egészségügyi intézmények szolgáltatásait, úgy, hogy
csak a magáncég által megszabott ár és az állami biztosító által
fedezett összeg közti különbözetet fizessék ki.
A szolgáltatások után fizetendő különbözetet minden
magán egészségügyi intézménynek fel kell tüntetnie honlapján. (Agerpres)

Mit viszel uzsonnára?

A kérdés megfordítva is éppen olyan
provokatív: mit hozol/hoztál uzsonnára? A címben feltett kérdést rendszerint az álmos nagymama vagy anya,
feleség (előkelőbb esetében a nevelőnő,
inas, konyhai mindenes cseléd) szájából hangzik el az iskolába indulás előtt
húsz perccel, ezt kérdi (kérdezte meg)
az iskolába és a munkába induló gyermektől, illetve felnőttől legkedvesebb
hozzátartozója. A második típusú kérdés egyértelműen kíváncsiságból és
nyereségvágyból születik.
Az iskolai uzsonnára való rákérdezés
rendszerint a tapasztalatgyűjtésre utal:
pajtásunk, padtársunk szeretné látni,
hogy más szülő, felmenő, gyám, gyermekgondozási tényező mit pakolt az általa gyámolított és táplálni óhajtott
ifjúnak. Van-e változatosság, ötletgazdagság, rugalmasság, találékonyság,
konyhaművészeti rafinéria a felcsomagolt uzsiban, vagy mindközönségesen a
felnövekvő utánpótlásnak a kezébe
nyomnak némi pénzt, és tessék,vegyél,
fiam, lányom, az első utadba eső kenyérboltban, büfében, bódéban egy-két
kiflit, zsemlét, perecet, ízes, mézes, szilvás lepényt, lángost, buktát, sajtos, vaníliás, ánizsos croissantot stb. Ezzel
persze nyereség is képződik, ugyanis az
ifjú megtanul egyedül vásárolni (nem
lesz anyámasszony katonája, kiváló üzletkötő vagy bátor vállalkozó válik belőle), vagy spórolt pénzre tesz szert
szülei tudta nélkül, nem vásárol semmit,
ámbátor kisebb gyomorfekély lehetősége is kialakul a koplalástól – elméletileg és iskolaorvosilag.

A terrorizálós változatban a nagyobb
és erősebb fiúk, de ma már a lányok
sincsenek mentesülve az egymás közötti
agresszivitástól, miként arról számos
amerikai játékfilm és lélektani kutatás
elszomorító eredménye is tanúskodik,
arra a kérdésre, hogy mit hoztál uzsonnára, a kisebb és megtámadott, leigázott, rettegésben tartott, szüleinek szólni
nem merő kiscsávó előveszi apró motyóját, és odaadja a röhögő, falánk, ostoba, erejét fitogtató lelki szegénynek,

aki aggályok nélkül beleharap, megeszi, kiköpi, megmocskolja, utolsó esetben nagylelkűen visszaadja, és
megüzeni a gazdag fiú/leány felmenőinek, uzsonnát pakoló automatáinak:
máskor, mondd meg te (gyalázkodó
jelző) a te jó édesanyádnak, hogy tegyen kolbászos/sonkás/prézlis szeletes,
fasírtos szendvicset, rántottát sós uborkával, káposztás lepényt sok tejföllel.
Egy ízlés- és étkezésszociológus, tömegpszichózis-kutató rengeteg dolgot
tudna kihüvelyezni ebből a tényállásból, a közlés hevéből és gazdagságából,
abból, mire vágyik az otthon pofozott,
rendszeresen megvert, megaláztatásokat elszenvedett, drogfüggő, alkoholista
közegből jövő fiatal ember.
Személyes példámmal nem szívesen
hozakodnék elő, ugyanis én már az óvodába sem szerettem uzsonnát vinni. Ak-

koriban a belvárosi óvodák sem adtak
uzsonnát, legalábbis az én látókörömbe
került pedagógiai intézményekben nem
fordult elő. Valami rossz cukorkát olykor kaptunk, de az felejtős volt a jobb
anyagi körülmények között élők számára. Az iskolában nem irigyeltem azokat, akik rendszeresen hoztak vastag
szelet sós, cukros vagy vajas-ízes kenyeret, egy almát, kemény tojást és
uborkát kemencét látott két szelet,
barna, tippanós péktermék között.
Egyedül ősszel irigyeltem azokat, akiknek kertjében még volt hatalmas, bőven
termő diófa, és a szünetben feltört friss
dióból kicsalogatott dióbelet nagy művészettel és takaros kis bicskával mesterien tudták meghántani, nem szidták
meg őket otthon, ha kezük fekete volt a
diólétől, -páctól. Nekem nem volt türelmem megtisztítani, inkább kesernyés
hártyájával együtt kaptam be, már ha
olykor megkínáltak.
Nekünk is volt kertünk, de abban
hozzáértés és nemtörődömség hiányában az OGYI vezető káderei nem nemesítették a gyümölcsfákat, inkább a
magyar nyelvű orvosi és gyógyszerészeti oktatás színvonalának szüntelen
emelésével voltak elfoglalva, na persze
az osztályharccal is, és a diákok társadalmilag megfelelő származásával, ui.
az egyetemen darwinizmusból is az
ember eredetét tanították, nyomatták
antiklerikális meggondolásból, nem azt
firtatták, hogy mit viszel/hozol uzsonnára. Az csak afféle kispolgári nosztalgia, csökevény, magánemberi hobbi
volt akkortájt, amikor mindenért sorba
kellett állni. Már csak a csend-rend-fegyelem kedvéért.

Ország – világ
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Viorica Dăncilă lemondott

Viorica Dăncilă kedden késő este bejelentette, lemondott a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöki tisztségéről. Megjegyezte, nem a gyengeség pillanata
ez, hanem méltóságból tette ezt a pártért. Vele
együtt Eugen Teodorovici és Mihai Fifor is lemondott
a PSD élén betöltött tisztségéről. Az ülésen ugyanakkor az a döntés született, hogy a párt elnöki teendőit ideiglenesen Marcel Ciolacu látja el, a főtitkári
székbe pedig Paul Stănescu ül be ideiglenesen. A
kongresszust másfél hónap múlva tartják – jelentette
be Daniel Tudorache, Bukarest első kerületének polgármestere. Korábban Carmen Dan, Lia Olguţa Vasilescu, Gabriel Zetea, Roxana Mînzatu, Marian
Oprişan és Dragoş Benea is lemondott a PSD alelnöki tisztségéről. (Mediafax)

Döntés az orvosi marihuána
ügyében

Hallgatólagosan elfogadta keddi ülésén a szenátus
a kannabisz gyógyászati célú felhasználásának engedélyeztetéséről szóló törvénytervezetet. Erre azt
követően került sor az első megkeresett házban,
hogy lejárt a megvitatására és szavazásra bocsátására megszabott határidő. A képviselőház döntő
fórum lesz az ügyben. A törvény szabályozza a kannabisz termesztését, illetve a belőle készített, gyógyászati
célokra
felhasználandó
termékek
előállítását, raktározását, forgalmazását, szállítását,
eladását, vásárlását és fogyasztását célzó jogi kereteket. A többségükben szociáldemokrata parlaképviselők
által
benyújtott
menti
jogszabály-kezdeményezés értelmében létrehozzák
az orvosi kannabisz használatát ellenőrző országos
igazgatóságot, amely az egészsgügyi minisztérium
ellenőrzése alatt fog működni. Az igazgatóság fogja
kibocsátani az engedélyeket a növény termesztésére, a belőle készült termékek gyógyszertárakban
történő eladására, valamint azt is megszabja, hogy
milyen esetekben lehet felírni eme termékeket orvosi
receptre. (Agerpres)

Negyvennyolcan egy kamion
rakterében

A román határrendészek negyvennyolc személyt találtak egy román rendszámú kamion rakterében kedden este a nagylaki közúti határátkelőnél – közölte
honlapján a hatóság. A fuvarlevél szerint a kamion
gépkocsialkatrészeket szállított egy osztrák cégnek.
A határrendészek kockázatelemzés alapján a jármű
alapos átvizsgálását rendelték el, és a raktérből 48
személy (39 férfi, három nő és hat kiskorú) került elő.
Az előzetes vizsgálat szerint a potyautasok iraki,
iráni, szíriai, afganisztáni és indiai állampolgárok, korábban mindnyájan menedékjogért folyamodtak Romániában. A határrendészet a bevándorlók ellen
tiltott határátlépési kísérlet, a kamionsofőr ellen embercsempészés gyanújával indított vizsgálatot.
(MTI)

Tömegközlekedés –
elméletileg jobb lesz

(Folytatás az 1. oldalról)
illetve a társulási szerződés felbomlásával járó megosztási eljárás időigényességét.
A társulás felbomlásának fő oka, kényszerítő ereje az,
hogy csak így lehet pályázni uniós alapokra, komoly
összegekre. A társulásnak az lett volna a szerepe, hogy
az autóbuszok és kisbuszok működtetői minőségi, korszerű szolgáltatást nyújtsanak, folyamatosan emelve a
színvonalat. Ehelyett olyan szintre juttatták a tömegközlekedést, ami alá már nehezen lehet menni. Vagy mégis?
A menetrendet betartva, tiszta, jó, biztonságos járműveken, elérhető áron – így szeretnénk utazni. A pár
hónap múlva önállóan szolgáltató buszvállalat jelenleg
20 darab, több mint hároméves „új” buszával és a már
évekkel ezelőtt használtan vett járműveivel ezt a vágyunkat nehezen teljesíti, főként, hogy a Siletina a járműveivel együtt „kilép a képből”. Ha sikerül, az
önkormányzat saját pénzéből áprilisig gyorsan vásárol
20 dízel autóbuszt, számítanak rá, hogy a várostól, a
kormánytól származó és az uniós alapokból elnyert öszszegekből elkezdődhet annak a 143 új (hibrid, elektromos) autóbusznak a beszerzése, ami elengedhetetlen
ahhoz, hogy jó – mint a terv címében szerepel –, modern
legyen a tömegközlekedés. Ezekhez persze buszvezetők
is kellenek, a hírek szerint viszont lasszóval kell fogni a
buszsofőröket. (Tényleg, e szakmában nincs képzés?) Az
új szerződés értelmében ugyanakkor a szolgáltató csak
a város területén üzemeltetheti járatait. Mi lesz a jelenleg még a társulásban levő Siletina által fenntartott peremtelepülési járatokkal? Mikorra válik valósággá az
infrastruktúra kiépítése az elektromos autóbuszok üzemeltetéséhez?
Kérdés, probléma van bőven, de az utasokat az érdekli, hogy minőségi szolgáltatás kapjanak a pénzükért.
Már nagyon ideje lenne…
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Magatartásunk megváltoztatásával sokat tehetünk az egészségünkért

Menyhárt Borbála
Az egészségtudományokban az
utóbbi évtizedekben a gyógyítás
mellett a betegségek megelőzésére
is nagy hangsúlyt helyeznek. Az
egészségfejlesztő tevékenység által
arra törekednek, hogy a gyermeket/fiatalt/felnőttet/időskorút a
saját egészségére való odafigyelésre
ösztönözzék, azt gyakran egyszerű
és elérhető eszköztárral javítsák. A
konferencia célja összefogni az
egészségtudomány elméleti és gyakorlati szakembereinek tevékenységét, a helyi és nagyobb kiterjedésű
egészségfejlesztő programokat és
törekvéseket, egymás munkáját
megismerni és megismertetni.
Dr. Molnár-Sántha Ágnes, a közegészségügyi szolgáltatások és
szakpolitikák szak adjunktusa,
szakkordinátora lapunknak elmondta, évente megszervezik a rendezvényt, az idei immár az ötödik
alkalom. Ugyanakkor az idén a
Debreceni Egyetem egészségügyi
karával eldöntötték, hogy ezután
közösen szervezik az eseményt,
egyik évben Debrecenben, másik
évben pedig Marosvásárhelyen
kerül sor rá. – Közegészségügy szakot működtetünk, és ennek számos
területe van, az egyik hangsúlyos
terület az egészségügyi menedzsment, a másik az egészségfejlesztés, így olyan szakembereket
hívtunk meg a konferenciára, akik
ezeken a területeken tevékenykednek, és több olyan kutatás eredményeiről számolnak be, amelyeket a
térségünkben vagy Magyarországon az egészségfejlesztés terén az
utóbbi időben végeztek. Az egyik

célunk a tudományág eredményeinek a népszerűsítése, szélesebb közönséggel való megismertetése.
Számos dologról tudjuk, hogy ártalmas az egészségre, mégis, a magatartásunk sok esetben nem éri utol a
tudásunkat, szakadék van a tudás és
a tulajdonképpeni cselekvés között.
Ezért a konferencián elhangzottak
részben a tudást terjesztik, részben
a motiváltságot arra, hogy az életmódunkon változtassunk, hiszen
tudjuk, hogy a mai betegségek jelentős része a stressz és egyéb környezeti ártalmak, a túlterhelt
életvitel és mozgásszegény életmód
következményei. Azt is tudjuk,
hogy a táplálkozásunk sok esetben
helytelen. Nem vitás, hogy a biológia, a genetika, az, hogy mit öröklünk a felmenőinktől, jelentősen, a
tudomány mai állása szerint mintegy 30 százalékban befolyásolja az
egészségi állapotunkat, viszont a
másik hetvenet az életmód teszi ki.
Egészen apró dolgok is vannak,
amelyekre tudatosan figyelve, eredményeket tudunk elérni. Csak egy
példát említek, a konferencián egy
olyan kutatásról is beszámoltunk,
amelyet Budapesten is végeznek, és
a Semmelweis Egyetemmel együttműködve mi is végeztünk két iskolában: a gyerekek számára a helyes
kézmosást tanítottuk. Ez nagyon
alapvetőnek és banálisnak tűnik, viszont fontos tudni, hogy számos
fertőző betegség terjedésének a hátterében a kézmosás hiánya vagy a
nem megfelelő kézmosás áll. A legkisebbeket, a kisiskolásokat céloztuk meg, de tulajdonképpen általuk
a szüleik, a család egészségmagatartása is javul. A másik, hasonlóan
fontos téma a folyadékfogyasztás
fontossága. Nem arról van szó,
hogy mindent tervezetten és szigorú
szabályokat betartva tegyünk, de
picit jobban odafigyelve apróságokra, sokat javíthatjuk az életminőségünkön. Tudjuk, hogy ma már,
az orvostudománynak köszönhetően, elég sokáig élünk, viszont
jóval rövidebb az az életszakasz,
amit egészségesen élünk meg. Az
egészségfejlesztést lehet gyermekkorban kezdeni, de szükség van rá
a középkorú, időkorú népesség körében is, ezért nem lehet eléggé
hangsúlyozni például a szűrésekre

(Folytatás az 1. oldalról)
több a medve a térségünkben, mint
amennyi papíron szerepel, ráadásul
az Európában élő medveállomány
kétharmada Romániában van. Ebből
a mintegy 10.000 fős populációból
80 százalék a négy megyében található. Az a kérésünk egyrészt, hogy
legyenek reális adatok a medvepopulációról, mert igenis túlszaporodott az állomány. Másodrészt:
legyen beavatkozási kvóta a veszélyes példányok kilövésére, de emellett lehessen állományszabályozó
medvevadászatot is folytatni, hogy
visszaálljon az egyensúly. Harmadrészt azt kérjük, hogy legyen gyors
és valós értékű kárpótlás a vadkárok
esetében, ugyanis évek óta nem kaptak rá pénzt a gazdák” – mondta el a
háromszéki tanácselnök, megjegyezve, azokkal a medvékkel van
gond, amelyek megszokták, hogy lejárjanak a lakott területekre, ráadásul
exponenciálisan nő az egyedek
száma.
Hargita Megye Tanácsa hatáskörének megfelelően évek óta tesz lépéseket
a
medveprobléma
megoldása érdekében, hiszen a Cioloş-kormány döntésének következményeként
túlszaporodott
medvepopuláció veszélyt jelenthet
a háztartásokra, és sok esetben az
emberi életre is. „Ebben az évben
Romániában a medvetámadások hét
halálos áldozatot követeltek, Hargita megyében közel húsz személy

szorult sürgősségi ellátásra medvetámadás okán. Ez elfogadhatatlan!
Nem beszélve mindazokról a balesetekről, amelyeket a közutakon,
vasúti síneken áthaladó medvék
okoznak – ezek során megsérülnek
emberek, rongálódnak gépjárművek
és sérülnek a medvék is” – fogalmazott Borboly Csaba, a Hargita megyei önkormányzat elnöke, a petíció
kezdeményezője. Borboly úgy véli,
a környezetvédelmi minisztérium
tétlensége elfogadhatatlan, éppen
ezért azt kérik Brüsszeltől az Európai Parlament PETI-bizottságához
benyújtott petíció révén, hogy „bátorítsa” a romániai illetékeseket, a
környezetvédelmi minisztériumot:
vegyék komolyan a medvepopuláció túlszaporodása miatt kialakult
rendkívül veszélyes helyzetet, és tegyék meg a szükséges lépéseket az
emberi élet védelme érdekében.
Gabor Alexandru-Adrian, Brassó
Megye Tanácsának alelnöke elmondta, korábban a megyeszékhely
alpolgármestereként is szembesült
a problémával, lassan nincs olyan
település Brassó megyében, ahova
ne járnának be a nagyvadak. Külön
említette Viktóriavárost, ahol fényes nappal gyereket támadott meg
a medve, és hogy a síparadicsomnak számító Brassópojánán ugyancsak napi gondot jelent a nagyvad.
Beszélt arról, hogy ötbocsos medvét is láttak már Brassó megyében,
ami még a nemzetközi szakértőket

Kortárs kihívások és megoldások a
közegészségügyben címmel tartották meg a napokban a marosvásárhelyi
Sapientia
egyetemen az V. közegészségügyi konferenciát. A rendezvényen
olyan
helyi
és
anyaországi szakemberek, kutatók tartottak előadásokat,
akik az egészségi állapot felmérésével, az egészség védelmével,
a
betegségek
megelőzésével foglalkoznak,
illetve közegészségügyi programok
megvalósításában
vesznek részt.

való járás, a rendszeres egészségiállapot-felmérés fontosságát. Nem
azért, hogy folyamatosan félelemben éljünk, hanem hogy a bajt megelőzzük. Ez az a terület, ahol a
közegészségügy hozzá tud tenni az
orvostudományhoz az emberek magatartásának a változtatása által –
mutatott rá dr. Molnár-Sántha
Ágnes.

Kevés folyadékot fogyasztanak
a gyerekek
A szakemberek, egyetemi oktatók mellett a konferencián több
egyetemi hallgató is ismertette azokat a kutatásokat, amelyekben aktívan részt vállaltak.
Bordán Dorina Anita, a Semmelweis Egyetem egészségtudományi
karának tanulója, dietetikushallgató
a gyerekek folyadékfogyasztási
szokásait vizsgáló kutatásról számolt be, amit két budapesti általános
iskolában,
egy
budai
tanintézetben, ahová magas társadalmi státuszú gyerekek járnak, valamint egy másik, pesti 10.
kerületiben végeztek, ahol alacsony
társadalmi státuszú gyerekek tanul-

nak. Lapunk érdeklődésére kifejtette, azért választották ezt a témát,
mert köztudott, hogy manapság a
magyar lakosságra jellemző, hogy
nem fogyaszt megfelelő mennyiségű folyadékot. Négy tanórás játékos egészségfejlesztési program
során ismertették a gyerekekkel a
megfelelő mennyiségű folyadék fogyasztásának a fontosságát, illetve
hogy mennyi az ajánlott napi menynyiség.
A Magyar Dietetikusok Országos
Szövetségének ajánlása alapján
napi 7-8 pohár folyadékot kellene
fogyasztani, ellenben a megkérdezett gyerekek mindössze 37 százaléka tudta, hogy ez lenne az ideális
napi mennyiség, valamint az is kiderült, hogy a gyerekek fele sem fogyaszt ennyit. Arra a kérdésre, hogy
milyen folyadékot fogyasztanak, a
válaszokból kiderült, hogy a magas
társadalmi státuszú gyerekek majdnem nyolcvan százaléka egyáltalán
nem fogyaszt csapvizet, kizárólag
palackozott ásványvizet, míg a
másik iskola diákjainak a nagy
része nem utasítja el a Magyarországon viszonylag jó minőségű

Közös fronton négy megye
is meglepte. Kitérve a medvepopuláció túlszaporodására, rámutatott:
ma már senki nem tudja, hogy valójában hány medve él a térségben,
a helyi hatóságoknak pedig nincsenek eszközei, hogy az egyre veszélyesebbé váló helyzetet orvosolják.
Péter Ferenc a medveprobléma
társadalmi megítélésére hívta fel a
figyelmet, mint mondta, elfogadhatatlan, hogy egy medve megöl egy
embert, két gyerek árván marad, és
ez legfeljebb egy napig téma, de
egy hétig is foglalkoztatja a közvéleményt, hogy egy sérült medve 18
órát fekszik az út szélén. „Félre ne
értse senki, nincs rendben, hogy ez
megtörténhet, de az is látszik, hogy
a hézagos jogszabályok miatt senki
sem mert döntést hozni, mert felelősségre vonható” – magyarázta a
Maros megyei elnök, rámutatva,
hogy egy medve elpusztítása automatikusan bűnvádi eljárást von
maga után, 40.000 euró az eszmei
értéke, de ha egy medve öl meg egy
embert, akkor annak nincs következménye. Azt is hangsúlyozta,
hogy a településekre bejáró medvék
nem a filmekből ismert kedves
mackók, a nagyvadaknak nincs mit
keresniük az emberek által lakott
helyeken. Ennek ellenére nem telik
el olyan nap, hogy például Szovátán
is, amely közkedvelt üdülőváros, ne
járkáljanak az utcákon a medvék.
Nagyon veszélyessé vált a helyzet,
nyomatékosította Péter Ferenc,

megjegyezve, az sincs rendben,
hogy „ott védjük fokozottan a medvét, ahol a legtöbb él egész Európában, ezért is kell közös frontot
alkotni itthon és az unióban, és
minél hamarabb cselekedni, mert
tarthatatlan a helyzet”.
Vincze Loránt EP-képviselő
Strasbourgból jelentkezett be a sajtótájékoztatóra, kiemelve: nem létezik átültethető európai modell ebben
a kérdésben, hiszen Európa medvepopulációjának kétharmada Romániában él. Ez egyedi helyzet, amely
egyedi megoldást igényel ezekben a
megyékben – mutatott rá. Osztotta
azt a véleményt, hogy az ügyben az
első számú felelősség a környezetvédelmi minisztériumé és a kormányé, amelyekre nyomást kell
gyakorolni a megoldás érdekében. E
tekintetben üdvözölte a petíció kezdeményezőinek döntését, és ígéretet
tett, hogy az Európai Parlament petíciós bizottságának néppárti helyettes szakmai vezetőjeként képviselni
fogja ügyüket a bizottságban.
„Szükség van arra, hogy nagyon
egyértelműen jelezzük az Európai
Parlamentnek és az Európai Bizottságnak, hogy ez a helyzet sürgős
megoldást igényel. A petíció benyújtását követően lehetőségünk
lesz elhívni a petíciós bizottság tagjait, az Európai Bizottság képviselőit, uniós szakembereket, hogy
személyesen győződjenek meg a
helyzet tarthatatlanságáról” – muta-

csapvizet. A Semmelweis Egyetem
hallgatója hozzátette, a gyerekek
közül sokan emlegették a jeges teát,
és az is kiderült, hogy ők a boltban
kapható palackozott jeges teát
ugyanolyannak gondolják, mint az
otthon elkészített teát. Ugyanakkor
gyakran fogyasztanak szénsavas
üdítőket, a felső tagozatosok pedig
energiaitalt és kávét is – számolt be
a kutatás során szerzett tapasztalatokról a fiatal lány.
Szász Beáta, a Sapientia EMTE
közegészségügyi szolgáltatások és
politikák szakának a hallgatója az
erdélyi állami egészségügyi rendszerben foglalkoztatott ápolók körében vizsgálta a migrációs
hajlandóságot, valamint a pályaelhagyási szándékot. A kutatás során
kiderült, hogy a megkérdezettek
egyharmada tervez külföldi munkavállalást, amit a jobb kereseti lehetőségekkel, a nagyobb szakmai
megbecsültséggel indokolnak. A
pályaelhagyás gondolata is hasonló
mértékben foglalkoztatja az ápolókat, ám a pályaelhagyók aránya
alacsony, mintegy hét százalék körüli.

Fotó: Nagy Tibor

tott rá. Vincze arra is emlékeztetett,
hogy az EP-ben december 5-én közmeghallgatást szerveznek a farkasok
okozta károk kapcsán benyújtott
polgári megkeresésekről, a petíciós,
mezőgazdasági és környezetvédelmi bizottságok jelenlétében. Kijelentette: a meghallgatáson külön
kérni fogja, hogy a más országokban elterjedtebb farkasprobléma
mellett az emberre veszedelmesebb
medvék kérdésére is figyeljenek
oda. Az emberi élet mindenekfelett
való, minden más ehhez képest másodrendű fontosságú – zárta bejelentkezését az EP-képviselő.
Az elöljárók elmondták, elsősorban azt várják, hogy az Európai
Unió – az Európai Parlament és az
Európai Bizottság – gyakoroljon
nyomást Romániára, hogy tegye
meg a megfelelő lépéseket a medveprobléma megoldására. Az Európai Parlament PETI-bizottságánál
kedden bejegyezték a dokumentumot, amelyben azt kérik, hogy biztosítsák az emberi élet és a javak
védelméhez szükséges feltételeket
azokban a romániai térségekben,
ahol az elszaporodott medveállomány veszélyezteti ezeket. A bizottság
honlapján
hamarosan
elérhetővé válik a petíció, amelyet
online alá lehet írni a következő linken: https://petiport.secure.europarl.europa.eu/petitions/hu/home
A Kovászna Megyei Tanács
sajtóirodája
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Európa és a világ élmezőnyében

Szerkesztette: Bodolai Gyöngyi

Sikeres a szívátültetési program Magyarországon

A Marosvásárhelyen végzett
első szívátültetés huszadik
évfordulójáról megemlékező
tudományos tanácskozás külföldi vendégei között volt dr.
Hartyánszky István szívsebész
docens, a Semmelweis Egyetem Szív- és Érgyógyászati
Klinikája szívsebészeti profiljának a vezetője és dr. Prodán
Zsolt gyermekszívsebész, a
budapesti Országos Kardiológiai Intézet Szív- és Érgyógyászati
Klinikájának
helyettes vezetője, akiket a
magyarországi felnőtt- és
gyermek-szívátültetések
helyzetéről kérdeztem.

Bodolai Gyöngyi

Dr. Prodán Zsolt és dr. Hartyánszky István

Dr. doc. Hartyánszky István:
– Az elmúlt tíz évben olyan átalakuláson mentünk át, ami érintette a
szívtranszplantációk mennyiségi és
minőségi mutatóit, és 2012 óta jelentős változásokat eredményezett.
Ennek része, hogy csatlakoztunk az
Eurotransplanthoz. Fontos lépés
volt, mert nagyobbak a lehetőségeink, nagyobb területen tudunk
együttműködni, ami arra ösztönzött, hogy felfejlődjünk a társorszá-

gokhoz. Felnőtt-szívátültetést Magyarországon egy helyen, a Semmelweis Egyetem Szív- és
Érgyógyászati Klinikáján végzünk,
ahol a kezdeti tízes-húszas számokat évi ötven-hatvanra növeltük,
amivel a legjobb három európai
központ között vagyunk, és világviszonylatban (a nemzetközi társaságnak jelentést tevő centrumok
között) a top-tízben.
– Egyértelmű, hogy ezek a statisztikák nemcsak mennyiséget,
hanem minőséget is jelentenek.
– A szívátültetés egyik első sikerességi mutatója, hogy a transzplantált betegek közül egy év elmúltával
hányan vannak életben. Ennek érdekében is sok változást eszközöltünk: külön intenzív osztályt

létesítettünk, külön csapatot alakítottunk ki, oktatási lehetőséget teremtettünk
a
tudásbázis
elsajátítására. A transzplantációs
program mellé építettünk egy külön
programot a mechanikus keringéstámogatásra olyan gépekkel, eszközökkel, amelyekkel a keringést
tudjuk rövidebb vagy hosszabb
időre fenntartani. Az együttes fejlesztésnek köszönhetően az elmúlt
két évben 90 százalék fölé emelke-

dett az egyéves túlélés, ami nemzetközi viszonylatban is nagyon jó
eredmény, tehát mind abszolút számokban, mind minőségi mutatókban nagyon nagy lépést tettünk
előre.
– Mindez hogyan viszonyul az
igényekhez?
– Az egymillió lakosra jutó hat
szívátültetés Európa élmezőnyét jelenti. Ideálisan hét-nyolcra lenne
szükség, de a kettőhöz mérve a hat
jelentős haladásnak tekinthető. Természetesen vannak még Magyarországnál is jobban működő
országok, ami érdekes módon nem
függ össze teljes mértékben az
egészségügy fejlettségével. Németországban sokkal rosszabb mutatóval dolgoznak, aminek több oka
van, például a donorbeválasztási
rendszer.
– A donorszív milyen mértékben
magyarországi eredetű, és hány
százalékban érkezik az Eurotransplant révén?
– Háromnegyed részben magyar
donortól, egynegyed részben az
Eutransplanton keresztül jut hozzá
az életmentő szívhez a beteg. Az
Eurotransplant szövetség egy kölcsönösen egymást segítő, együttműködésen alapuló szervezet, és az
a bizonyos algoritmus, amely alapján az egyes szerveket az egyes
központoknak juttatják, a megfelelő
egyensúlyt is figyelembe veszi. Ha
Magyarországon egy olyan szív
kerül felajánlásra, amit nem tudunk
beültetni, azt máshova irányítják.
Abban az esetben, ha nálunk kerül
hirtelen bajba egy olyan beteg, akinek gyorsan kellene a szív, és a tízmilliós lakosság körében nem
találunk donort, akkor rendelkezésünkre áll az a több száz milliós terület, ahonnan ilyenkor jó eséllyel
tudnak szervet biztosítani.
– Magyarországon milyen lépéseket kell megtenni, amíg átültetésre kerül egy súlyos beteg?
– A nagy szívközpontokban mindenhol kezelnek szívelégtelenség-

Policisztás petefészek szindróma

A PCOS mozaikszó, jelentése policisztás ovárium (petefészek-) szindróma,
egy komplex, az egész szervezetet
érintő anyagcsere-betegség; egyike a
nőknél előforduló leggyakoribb endokrin betegségeknek, ami a lakosság
5-10 százalékát érinti.

Dr. Virginás Annamária,
a Zygota Klinika nőgyógyász szakorvosa

A kórkép elnevezését a petefészekkéreg
alatt sorakozó apró cisztákról (folyadéktartalmú tömlők) kapta, amelyek megérni nem
tudó petesejtek, tüszők. Bár pontos oka még
mindig ismeretlen, kialakulásában az örökletes hajlamosító faktorok mellett környezeti
tényezők is szerepet játszhatnak. A betegség
hátterében a szénhidrátháztartás szabályozásában alapvető szerepet játszó hormon, az inzulin iránti érzékenység csökkenése áll.
A diagnózis felállításához két tünet jelen
kell legyen a következő háromból: a peteérés
és tüszőrepedés időleges elmaradása vagy
végleges megszűnése, androgén- (férfihormon-) túlsúly klinikai és/vagy laboratóriumi
jelei és az ultrahanggal igazolt policisztás petefészek.
Gyakran már serdülőkorban megjelenhetnek az első figyelmeztető jelek, de a tünetek
és laboratóriumi leletek is nagyon sokszínűek
lehetnek. A policisztás petefészek szindróma

egy hormonegyensúly-zavarra épülő ördögi
kör, melyre jellemző a férfi nemi hormonnak,
az úgynevezett androgénnek a túlsúlya, ami
fokozott szőrnövekedést eredményez, nemcsak a végtagokon, hanem a mellkason és az
arcon is. De szintén a túl sok férfi nemi hormonnak tulajdonítható a gyakran erősen pattanásos bőr és a túlsúly az érintett nőknél.
Hogyan befolyásolja a PCOS
a termékenységet?
Sok PCOS-szindrómás nő meddőséggel
küszködik, mivel a rendszertelen vagy kimaradó menstruációs ciklusok általában a tüszőrepedés hiányával társulnak.
A PCOS diagnózisa elsősorban a klinikai
tünetekre épül, a laboratóriumi eltérések csak
alátámasztják a diagnózist, vagy kizárnak
más lehetséges okokat. A menstruációs zavar
és a nem rendszeres tüszőérés esetén nemcsak a női és férfi nemi hormonokat, de a prolaktin- (tejelválasztásért felelős hormon)
szintet és pajzsmirigyfunkciót is ki kell vizsgálni, valamint szükséges a vércukorterhelés,
hogy a cukorbetegséget vagy inzulinrezisztenciát kizárhassuk.
A PCOS gyógyítása napjainkban nem lehetséges, de a tünetek enyhítésére, a meddőségi zavarok kezelésére s a későbbi
szövődmények minimalizálására jó lehetőségek vannak.
A PCOS kezelése egyénre szabott, függ a
tünetektől, az életkortól, valamint a család-

ben szenvedő pácienseket, és akik
végstádiumba jutnak, azok felkerülnek a várólistára. Hogy ezt követően mennyi időn belül kerül sor a
szívátültetésre, a beteg testsúlyától
és vércsoportjától függ. Ha ritkábban fordul elő a vércsoportja, és nagyobb a testsúlya, nehezebben fog
új szívhez jutni. Az átlagos várakozási idő a nemzetközi adatokhoz
képest rövidebb, így betegeink nem
töltenek sok időt a várólistán.
Dr. Prodán Zsolt szívsebész, az
Országos Kardiológiai Intézet
Gyermekszívközpontjának orvosigazgató-helyettese:
– A szívtranszplantációhoz kapcsolódik, hogy a gyermekeknél szerencsére kevesebb az átültethető
szív, mert kevesebb az alkalmas
donor. Ezért sokkal nagyobb az
igény a keringés műszeres támogatására, hogy a gyermekek jó állapotban érjenek el a szívátültetésig.
Erről, valamint az egykamrás keringés nagyon súlyos formájáról beszéltem. A bal szívfél alulfejlettsége
egy halálos betegség, de a sebészet
meg tudja menteni körülbelül a
gyermekek kétharmadát, bizonyos
országban a felét ezeknek a betegeknek, akiket, ha nem operálnának
meg, elvesznének. A műtétnek
negyvenéves túlélője is van. Az
egykamrás keringés nem tart
örökké, és lehetséges, hogy a páciensek egy része egy bonyolultabb
szívátültetésre szorul. Romániában
az egyik legjobb, és szinte az egyedüli gyermekszívsebészeti program
a marosvásárhelyi, ezért közelebbi
kapcsolatban vagyunk
– Évente hány gyermek kap új
szívet Magyarországon?
– Számuk hat és nyolc között
van, nem sok, de ennyire van szükség, és ezt el is tudjuk végezni.
– Milyen a túlélés a gyermekeknél?
– Legalább hatvan évet kell éljen
egy ember ahhoz, hogy azt mondjuk: nem élt kevesebbet a várható
átlagos élettartamánál. Valószínűleg
csak a szerencsések tudják ezt megélni, mert a transzplantált gyermekeknél az első tíz évben, a csecsemők kivételével, van egy 30 százalékos halandóság, ugyanis a
gyermekeknek erősebb az immunrendszere. Ha nagyon korán kapják
a szívet, lehetséges, hogy szerencsések lesznek, a szívük és az immunrendszerük jobban alkalmazkodik egymáshoz, de a kamaszoknál problémát jelent, hogy a
szív nem fogja a lehetséges, várható
élettartamot kibírni, és új szívátül-

tervezési szándéktól, de mindig része kell legyen a diéta és a rendszeres testmozgás is.
Policisztás ovárium esetén naponta ötszöri
étkezés javasolt megadott szénhidrát- és kalóriatartalommal. Csökkenteni kell a finomított
szénhidrátbevitelt
(cukorés
keményítőtartalmú ételek, például gabonaés kenyérfélék, tészták), amit összetett szénhidrátokkal (zöldségek és gyümölcsök) lehet
pótolni. A PCOS-ben szenvedő nők egyharmadánál a fogyás, a testsúly 8-10 százalékos
elvesztése önmagában is képes a hormonegyensúly visszaállítására, így a peteérés, tüszőrepedés normalizálására, és segíthet az
inzulinrezisztencia felszámolásában is. Étrend-kiegészítők – mint a mio-inozitol, folsav, D-vitamin – segítenek a szervezet
optimális működésének a helyreállításában,
továbbá a PCOS által, valamint az esetleges
helytelen táplálkozás okozta vitamin- és
egyéb ásványi anyagok hiányának pótlásában.
Azok a hölgyek, akik nem kívánnak teherbe esni, enyhíthetik tüneteiket bizonyos,
szájon át szedhető fogamzásgátlókkal is. A
fogamzásgátló egyrészt csökkenti a méhnyálkahártyaráknak (endometrium karcinóma) a
magas ösztrogénszint miatti fokozott kockázatát, másrészt segít a férfihormonok szintjének csökkentésében. A ciklus mesterségesen
előidézhető ún. progeszteronszármazékokkal
is, melyek szedése mellett rendszeres megvonásos vérzés jelentkezik.
Akik viszont teherbe kívánnak esni, azok-
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tetésre lesz szükség. Azt tapasztaltuk, hogy a hosszú transzplantutóéletben
az
immunrendszer
leszabályozása veseproblémákat,
veseelégtelenséget okozhat. A szívátültetésnek vannak még megválaszolatlan
kérdései,
de
összességében azt tudom mondani,
hogy a jelenlegi eredmények alapján volt pácienseink – ha fegyelmezetten szedik a gyógyszert – nagyon
közel vannak a normális élethez.
Kevés szteroidot kapnak, nem kell
állandóan biopsziát venni, bár
együtt kell működni a kórházzal, de
egy cukorbeteg életminőségét elérhetik.
– A gyermekszívsebészetben melyek a leggyakoribb bántalmak?
– Három emelet van, az egyszerű, a közepesen bonyolult és a
nagyon bonyolult, amikor az életminőség javítása lehetséges, de
meggyógyítani nem tudjuk. Nekünk, szívsebészeknek az első két
kategóriát kell megoperálni, és ezen
a téren Romániának is nagyon sokat
kell még tennie, mert nagy igény
van arra, hogy a vásárhelyi szívközpont tovább fejlődjön, másrészt,
hogy Bukarest magára találjon.
Gyakorlatilag arról van szó, hogy
teljesen egészséges gyermekek kerülhetnek ki a kórházból, ha megoperáljuk az egyszerű szívhibákat,
mint a pitvar- és kamralyukak, a
Bota-vezeték megtartása, az egyszerű aortaszűkületek és billentyűproblémák. A közepesen bonyolult
szívhibáknál több eleme beteg a
szívnek, műtét után nagyon jó életminőséget élnek, de folyamatos
gondozást igényelnek, és később
kardiogén vagy újabb szívsebészeti
beavatkozásra lesz szükségük. Ebbe
a csoportba tartozik a bonyolultabb
pitvarkamra- és sövényhiány, a Fallott-tetralógia. A nagyér-transzpozíció nagyon bonyolult műtét, de a
páciensek szerencsés része teljesen
meggyógyulhat. Harminc százalékban lehetnek később billentyűproblémák, meg értágulat. Vannak
bizonyos kötőszöveti betegségek,
mint például a Marfan-szindróma,
amit mi is operálunk, és a városmajori klinikán van egy nagyon komoly felnőttprogram, ahol műtétek
sorozatát végzik. Ennek köszönhetően az eredmények sokkal jobbak
annál, mint ha ötletszerűen történne
a páciensek kezelése.
Dr. Prodán Zsolt Debrecenben
végezte az orvosi egyetemet, ahol
szívsebészettanára a marosvásárhelyi származású dr. Péterffy Árpád
professzor volt.

nak a PCOS diagnózisa esetén a klomifen-hatóanyagú készítményt javasolja az orvos. Ez
nem hormon, hanem az agyalapi mirigy serkentésével aktiválja a petefészket, és megközelítőleg 80 százalékos hatékonysággal
visszaállítja az ovulációt. Újabb tanulmányok
hasonló eredményességet mutattak ki a tüszőrepedés kiváltásában, az aromatáz enzimet gátló készítménnyel. Előnye a
klomifentartalmú készítménnyel szemben,
hogy kevésbé rontja a méhnyálkahártya minőségét. A klomifenkészítmények jelenleg
nem kaphatók Romániában.
Abban az esetben, ha a páciens ellenáll a
gyógyszeres kezelésnek, FSH-alapú hormonkészítmény is használható injekció formájában.
Az inzulinrezisztencia a policisztás petefészek szindróma termékenységre gyakorolt
számos negatív hatásáért felelős, mint a meddőség, vetélés és terhességi cukorbetegség. A
metformin az inzulinrezisztencia ezen mellékhatásait sikeresen enyhíti, viszont az optimális adag és a kezelési időtartam
tanulmányonként eltérő, mint ahogy az esetleges születési rendellenességeket okozó
mellékhatása sem teljesen tisztázott.
Ha a kórképet nem ismerik fel, vagy nem
kezelik megfelelően, a folyamatosan magas
ösztrogén- és androgénhormon szintje miatt
a betegség fokozott hajlamosító veszélyt jelent a cukorbetegség, metabolikus szindróma,
a szív- és érrendszeri betegségek, valamint a
méh- és emlődaganat kialakulására.
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„A szívem a torkomban dobogott”

Nagy érdeklődéssel és elismeréssel hallgatta a közönség dr. Valálik István PhD
idegsebész főorvos, címzetes
egyetemi docens előadását a
Digitális orvoslás az emberközpontú gyógyítás szolgálatában
címmel
tartott
konferencián, amelynek helyszíne a Sapientia EMTE Marosvásárhelyi
Karának
épülete volt. Funkcionális
idegsebészként Valálik főorvos aktív tagja annak az orvoscsapatnak,
amely
közreműködött a fejüknél
összenőtt bangladesi ikrek világszenzációnak
számító
szétválasztásában. Előadásában erről számolt be, valamint a Parkinson-kórban és
egyéb betegségekben jelentkező ismétlődő irányíthatatlan
mozgások
műtéti
kezeléséről, a mélyagyi stimulációról és az agyi pacemaker
beültetéséről,
amit
1998-ban ő végzett először
Magyarországon.

Bodolai Gyöngyi

A Kárpátaljáról származó idegsebész főorvos az Ungvári Egyetemen végezte orvosi tanulmányait,
és ott szerzett idegsebészi képesítést. 1991-től a budapesti Szt. János
Kórházban dolgozott, ahol az idegsebészeti osztály alapító tagja volt,
jelenlegi munkahelye a Virányos
Klinika. Ismereteit híres németor-

Rabeya és Rebeka

szági, svájci, brüsszeli, ausztriai klinikákon bővítette. Idegsebészi
munkáját, saját bevallása szerint, az
információs technológia nélkül ma
már nem tudná végezni. Stereotaxiás és funkcionális idegsebészet
című könyvéért a Magyar Tudományos Akadémia nívódíját kapta.
Számos magyarországi és nemzetközi társaság, a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja.
Számítógépes programozói ismeretei birtokában klinikai és kutatási szoftvereket dolgoz ki az agyi
célponttervezés és a neuroradiológiai képfeldolgozás terén. Szűkebb
működési területe a funkcionális
idegsebészet, ahol nagymértékben
használja a digitális technológiát.
Az idegsebész munkáját segítő

Műtét után

Marosvásárhelyen járt a bangladesi ikreket megműtő orvoscsapat tagja

Dr. Valálik István idegsebész főorvos Marosvásárhelyen

komputertomográf mellett a mágnesesrezonancia-vizsgálat ma már
négy dimenzióban (4D) is lehetséges, ami az agykéreg tevékenységét
mutatja különböző ingerek hatására. Saját tervezésű fejlesztési
programja lehetővé teszi az agyi
ideghálózatok nagy felbontású feltérképezését. Többek között ebben
volt nagy segítségére a bangladesi
műtétet végző csapatnak.
Mielőtt a Valálik főorvossal folytatott beszélgetésre rátérnénk, hadd
mondjuk el, hogy a fejükkel összenőtt ikerlányok szétválasztására a
világ legszegényebb és legsűrűbben
lakott országában, Bangladesben az
évek óta karitatív műtéteket végző
Cselekvés a Kiszolgáltatottakért

Alapítvány orvosait kérték fel. Az
alapítók, dr. Csókay András, a híres
magyarországi idegsebész főorvos
és dr. Pataki Gergely plasztikai sebész elvállalták, majd kiváló orvosokból, egészségügyi dolgozókból
álló önkéntes csapatot állítottak
össze. (Csak zárójelben jegyezzük
meg, hogy a szegénység ellenére
Dakkában, az ország fővárosában a
világ legnagyobb égési és plasztikai
sebészeti kórházát építették fel, és a
tanácsadásban a magyar orvosok is
szerepet vállaltak.)
A pedagógus házaspár (az apa
hittantanár, az anya tanítónő) fejüknél összenőtt kislányainak, Rabeyának és Rebekának a fejlődési
rendellenessége nagyon ritka. Általában már az anyaméhben kiszűrik,
és az ilyen csecsemők meg sem

Fotó: Fülöp Tímea

születnek. Ahol mégis világra jöttek, a korábban elvégzett műtétek
többsége nem járt sikerrel. Több
száz karitatív műtét után hangzott el
2017-ben a felkérés, és a magyar
orvoscsoport úgy döntött, hogy
három szakaszban megoperálja a
kislányokat. A ritkaságnak tartott
műtétet Dakkában, a Központi Katonai Kórházban (CMH) végezték
el. Rendkívüli csapatmunka volt,
amelyben a kezdeményező orvosokhoz közel száz orvos és egészségügyi szakdolgozó csatlakozott.
– Megkérem, foglalja össze a
több menetben végzett műtét állomásait – kérdeztem először is dr.
Valálik István főorvostól.
– A műtét első szakaszában dr.
Hudák István doktor a fő agyi érpályákat választotta szét endovaszkuláris módszerrel, azaz érpályákon
belül, a combvénán behatolva, ami
lecsökkentette a nagy vérzés valószínűségét. A második szakaszban
a plasztikai sebészek implantátumok beültetésével elkezdték tágítani a hajas fejbőrt, hogy az elég
legyen a szétválasztás után keletkező seb befedésére. A harmadik az
augusztus 1–2-án elvégzett több
mint 25 órás direkt szétválasztás
volt dr. Csókay András főorvos vezetésével. A negyedik szakasz a koponyarekonstrukciós műtét, a
koponyacsont pótlása és a rehabilitáció.
– Mivel pótolják a koponyacsontot?
– 3D-nyomtatással készült modell alapján mesterséges anyagokból.
– Mi történik, ha növekedni fognak a gyermekek?
– Az életkorukhoz képest viszonylag nagyobb a koponyaméretük, amit folyamatosan figyelni
kell, de ez a jövő kérdése.
– Hogyan reagáltak a szülők az
augusztusi műtétet követően?
– Állandó hullámvasúton vannak, de egy kicsit megnyugodtak,
amióta a második gyermek sincs
közvetlen életveszélyben. Jelenleg
mindenki a kislányok életminőségének a javulásán fáradozik. Izgatottan követjük, hogyan haladnak,
de a korábbiakhoz képest kellemesebb izgalommal.
– Mi volt az ön legfontosabb szerepe a rendkívüli csapatmunkában?
– Első lépésként a pályavizsgálatok elvégzése, hogy kiderüljön,
szétválasztható-e az agyuk vagy
sem. A harmadik műtét alatt idegsebészként Csókay doktor mellett
vagy körülötte voltam, és előfordult, hogy felváltva operáltunk.
– Melyik tűnt a legnehezebb pillanatnak?
– Több kritikus pont is adódott a
műtét idején. Az éjszaka során,
amikor az agyi féltekéket választottuk szét, azt feltételeztük, hogy egy

kicsit könnyebb lesz, de sokkal nehezebbnek bizonyult, és hosszabb
időt vett igénybe, mint amire számítottunk. Személy szerint akkor
éltem át az egyik legkritikusabb pillanatot, amikor azt az idegpályát
vágtuk el, amire azt mondtam, hogy
az átvágásnak nem lesz semmilyen
következménye.
– Melyik volt az a pálya?
– A két talamusz* közötti,
amelyre zöld fényt adtam, de
ahogy Csókay főorvossal közösen
átvágtuk, az egyik felét ő, a másikat én, a szívem a torkomban dobogott. Emlékszem, hogy azonnal
kifele fordultam, és megkérdeztem
az aneszteziológusoktól, hogy mi
van, amire jött is a válasz, hogy
semmi. Akkor megnyugodtam.
Voltak ilyen furcsa élmények, izgalmak…
– Mennyire volt összenőve az
ikrek agya?
– Teljes mértékben, mintha egy
lett volna. Ráadásul nem is volt hártya köztük. Bár a mágnesesrezonancia-vizsgálat és a modell
lazábbnak mutatta, a valóságban

A műtétre készülve

másképpen volt, ami nem kis csalódást okozott
– Fog-e regenerálódni különkülön a kettéválasztott agy, ami
egyben volt?
– Mivel gyermekekről van szó,
reméljük, hogy a regenerációs folyamatok jó irányban haladnak, és
a szomszédos területek át tudják
venni a funkciót, ezt a gyermekeken
végzett műtétek után általában tapasztaljuk.
– Gondolom, még elképzelni is
nehéz volt, hogy minden simán fog
menni…

Rabeya már jól érzi magát

– Nincs olyan műtét, amely alatt
ne következhetne be valamilyen váratlan dolog, de ezeket megpróbáltuk előre lemodellálni, felépítettünk
egy A és egy B változatot arról,
hogy mi történhet. Egy ilyen nagy
műtéthez nem lehet úgy hozzákezdeni, hogy csupán arra számítunk,
minden művelet jól sikerül. Ilyen
elképzelése csak egy amatőrnek
lehet. A profi úgy tud szakszerű
módon elvégezni egy operációt, ha
algoritmusban le tudja futtatni az

összes elágazást (mi van, ha ez
vagy az nem sikerül), és az összes
lehetséges szövődményre megoldást tud kidolgozni. Ezeket előre
megbeszéltük.
– Mikor lesz az utolsó nagyobb
műtét?
– Arra öten utaztunk ki: altatóorvos, plasztikai sebész, ketten idegsebészek, hogy beépítsük a már
elkészített koponyamodellt.
– A fejbőr kitágult-e a megfelelő
méretűre?
– Sikerült teljesen bevarrni. Nem
volt agyvízelfolyás, bár erre titokban számítottunk, de Istennek hála
nem következett be.
– A marosvásárhelyi megyei lapban mi is igyekeztünk követni a fejleményeket.
Teljesítményüket
hogyan fogadták Magyarországon?
– A legtöbb bátorítást a civilektől
kaptuk, a szomszédok megszólítottak, hogy mondtak egy imát az ikrekért. Sajgó atya a Szabadság
hídon és a Margit-szigeten szervezett közös imát. Rendkívül nagy
visszhangja volt az ikrek szétválasztásának külföldön. Kommuni-

kációs vezetőnk tájékoztatása
szerint az Egyesült Államokban a
kisvárosi helyi lapokban is jelentek
meg beszámolók a műtétekről. Otthon nagy megtiszteltetésnek éreztük, hogy Áder János elnök úr
meghívta vacsorára a csapat tagjait,
az Orvosi Kamara is megbecsülését
akarja kifejezni, de a közvetlen
szakmától nem kaptunk visszajelzést.
Az elmondottakhoz tegyük
hozzá, hogy az ikrek közül az egyik
kislány már tud nevetni, beszélni és
játszani, testvérének agyában a

Fotók: Cselekvés Alapítvány

műtét utáni 33. napon bevérzés történt, amelynek következményeit
még nem tudták pontosan felmérni, de ő is elhagyhatta az intenzív
osztályt.
__________________________

* A köztiagy nagyobb részét alkotó
szürkeállomány-tömeg a harmadik agykamrának a két oldalán. Egy olyan központ, ahol sok információ integrálódik,
és kapcsolódik át az agykéreg és sok
más központja felé.
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A főkancellárné és szakácskönyve

Deé Nagy Anikó és László Lóránt együttműködésének eredménye

Három könyv egy kötetben
Egyed Emese szerint valójában
három könyvből áll a kötet. Az első
A titokra fény derült
Évek óta érdeklődéssel nézeget- kitűnő lehetőséget teremt Deé Nagy
tem a Teleki Téka nagytermének Anikónak, hogy a férje árnyékában
előszobájában a dróttal védett tárló- ez idáig kevésbé ismert gróf Teleki
kat, amelyek polcain a könyvtárala- Sámuelné gróf iktári Bethlen Zsupító Teleki Sámuel feleségének, zsanna életét részletesen bemutassa,
gróf iktári Bethlen Zsuzsannának és szót ejtsen a könyvtár magját kéa többségében magyar nyelvű pező könyvek egykori tulajdonosákönyvei sorakoznak. Több ígéretet ról, gróf Rhédei Zsigmondné báró
is kaptam a téka könyvtárosaitól, Wesselényi Katáról is, aki örökösök
hogy elmondják, mit olvasott, mi- nélkül maradva unokahúgára
lyen könyveket gyűjtött az 1700-as hagyta könyveit, amelyek között ott
évek második felében Erdély főkan- voltak édesanyjának, Wesselényi
cellárjának felesége. Ezért vettem Ferencné Rhédei Zsuzsannának,
részt nagy érdeklődéssel az idei Bethlen Zsuzsanna nagyanyjának a
könyvvásár számomra egyik legér- könyvei is. Akkoriban ugyanis nagy
megtiszteltetés volt könyvtárat örödekesebb rendezvényén.
Deé Nagy Anikó könyvtártörté- kölni.
Az első részből kiderül, hogy az
nész, a téka nyugalmazott osztályLászló
Lóránt erdélyi nemesi családokban milyen
vezetőjének
könyvtárossal közösen írt és szer- nagy szerep hárult a feleségre, aki
kesztett könyve, Gróf iktári Beth- egyszerre gondot kellett viseljen a
len Zsuzsanna és szakácskönyve ház működésére, a család egészséigényes, esztétikus kiadásban a Kri- gére, és messzebbre kellett lásson a
terion Könyvkiadó és a Teleki Téka ház kerületénél is.
A második „könyv” László LóAlapítvány jóvoltából jelent meg. A
ránt
előszavával a tematikusan csobemutatón a születésének kerek évfordulóját töltő Deé Anikót Lázok portosított ételek és innivalók
Klára, a téka főkönyvtárosa kö- elkészítésének módját tartalmazza.
szöntötte, továbbá Németh Zsolt, a Ezek a receptek az érdekes erdélyi
magyar Országgyűlés Külügyi Bi- konyhára vetnek fényt, amelyben a
zottságának elnöke, aki rokonként szász konyha hatása is felfedezhető.
A harmadik könyv, bár szakácsvolt jelen. A könyvet Egyed Emese
irodalomtörténész, költő mutatta be könyvhöz készül szómagyarázat, a
régi világhoz közelítve segít eligaa szerzők közreműködésével.
Deé Nagy Anikó, a hajdani erdé- zodni a receptek nyelvi rejtelmeilyi nagyasszonyok jó ismerője és ben. Ily módon egy szűkebbre
László Lóránt könyvtáros izgalmas, szabott filológiai, nyelvészeti
példamutató együttműködésének, könyvnek is tekinthető. Mindezt fikülönleges munkamegosztásának gyelembe véve, a könyvespolcon
eredménye a kötet – hangzott el három helyen is állhatna a kötet –
állította Egyed Emese.
Egyed Emese felvezetőjében.
Teleki Sámuel felesége a főzési
Szokott-e főzni? – tette fel a kérdést a nagyasszony receptjeit fel- kultúrában tökéletesen illik az erdédolgozó
és
a
nyomtatott lyi nemesasszonyok közé – válaforrásanyaggal
összehasonlító szolt Egyed Emese kérdésére Deé
László Lórántnak. Az igenlő vála- Nagy Anikó, aki örömmel üdvöszon túl – ha nem főzne, nem szánta zölte a könyvbemutató népes kövolna rá magát erre a feladatra, ami- zönségét, és megjegyezte, hogy két
hez hasonlóra egy korábbi kiállítás- évvel ezelőtt jelent meg a Bethlen
sal
már
vállalkozott
– Zsuzsanna nagynénjéről, báró Wesmegtudhattuk, hogy a szakács- selényi Katáról szóló könyve (Báró
könyv receptjei alapján az est ven- hadadi Wesselényi Kata, a hitben
élő református nagyasszony, Kritedégeinek is készített meglepetést.
A továbbiakban elhangzott, hogy rion, 2017).
Deé Nagy Anikó nemcsak Teleki Árnyékból a nyilvánosság elé
A Teleki Sámuellel kapcsolatos
Sámuel és a téka történetével foglalkozik, hanem a szakácskönyv kutatásai során sok anyag gyűlt
megrendelőjével is. A kéziratban össze a Teleki családról, ami arra
fennmaradt receptgyűjteményből ösztönözte, hogy megírja Bethlen
kiderül, hogy az 1700-as évek má- Zsuzsanna életét, és kiadja recepjeit
sodik felében egy művelt család – utalt a kötet eredetére Deé Nagy
művelt asszonya milyen ételekkel Anikó. Majd hozzátette, hogy végláthatta el vendégeit a Sáromberkén telenül hálás a Kriterion Kiadónak,
H. Szabó Gyula igazgatónak, Árma is álló kastélyban.
kossy Istvánnak (a
könyv
tervezőjének), a fényképeket
hozzáértéssel és szeretettel
elkészítő
Márton Krisztinának, a téka restaurátorának.
Majd
magyarázatot adott a
politikus Németh
Zsolt jelenlétére is,
aki rokonként minden találkozásukkor
az erdélyi nagyaszszonyok felől érdeklődött. Így csikarta
ki az első kötetet,
amelyet a 2017-es
kolozsvári napokon
be is mutatott, és szívesen jött el a másik
nagyasszonyról
szóló könyv bemutatójára. Deé Nagy
Anikóról elmondta,
azért vállalkozott
arra, hogy az erdélyi
főrangú asszonyokról könyvet írjon,
mert ő maga is egy
szellemi
főrangú
asszony, akinek élete
Bethlen Zsuzsanna könyvgyűjteménye Fotók: Márton Krisztina elválaszthatatlan a
Bodolai Gyöngyi
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Teleki Tékától. A könyvtár magyar
könyvállományának alapjait a Deé
Nagy Anikó által megidézett főrangú asszonyok tették le. Köztük
van Bethlen Zsuzsanna, a politikus
mögött álló asszony, akinek árnyékban maradt életét föltárta, és ennek
fényében érthetővé tette, hogy Teleki Sámuel, Erdély kancellárja milyen háttérrel válhatott sikeres
emberré. Férj és feleség kapcsolatát
jól szemlélteti a kettős ex libris a két

volt, hiszen a későbbiekben kilenc
gyermeket hozott a világra, akik
közül hatot a sáromberki temetőben
temettek el, és mindössze hárman
maradtak életben. Férjével együtt
nagy szeretetben nevelték őket.
Legnagyobbik fiuk, Teleki Domokos, bár csupán 25 esztendőt élt, Erdély tudományos és művelődési
életének rendkívül érdekes alakja
lett. Ásványtani munkásságának jelentőségét bizonyítja, hogy a jénai

grófi család címerével és a házastársak jelmondatával: Az Úr gondot
visel.
Az árva lányka nagyapjának,
báró hadadi Wesselényi Ferencnek,
Közép-Szolnok megye nagy vagyonnal rendelkező főispánjának
szeretetteljes drági otthonában nevelkedett, ahol írni, olvasni és bizonyára
németre
oktatták.
Feltételezhetően nagyanyja a gazdasszonyságba is bevezette, amire a
későbbiekben nagy szüksége volt. A
16 éves lány kezét Erdély egyik legtekintélyesebb főúri családjának fia,
a külföldi tanulmányútjáról hazatérő 31 esztendős gróf széki Teleki
Sámuel kérte meg. Mindketten nagyon jól jártak – hangsúlyozta érdekes ismertetőjében Deé Nagy
Anikó. A házasságuk után felépülő
sáromberki kastélyban rendkívül
szép hét-nyolc esztendőt töltöttek
teljes nyugalomban, mialatt a férj
csak a tudományoknak és a szép
mesterségeknek szentelte életét. Ez
az időszak Bethlen Zsuzsanna tanéveit is jelentette, hiszen maga mellett látott egy embert, aki reggeltől
estig ír, olvas, tartja a kapcsolatot a
külföldön megismert tudósokkal,
franciául, németül, latinul levelez,
próbálja megszervezni a külföldön
elkezdett könyvgyűjtést, mindezt
nagyon szigorú és pontos életrend
szerint. Ez idő alatt vált odaadó feleséggé, aki férje pályáját méltó
módon tudta követni, jó gazdasszonnyá, könyvgyűjtővé és mecénássá. Szakácskönyvét 18 éves
korában másoltatta le, és beletanult
a házvezetésbe, a családi élet megszervezésébe. Erre nagy szüksége

mineralógiai társaság elnökévé választották.
Megrendelőlisták, leltárak, katalógus
A sors szétszakította a házastársakat, mivel Teleki Sámuel négy
császár alatt sok jelentős állami
megbízatást kapott. Betöltésük érdekében Váradra, Szebenbe kellett
költöznie, majd 1787-től Bécsbe,
mivel Erdély alkancellárjává, majd
1791-től főkancellárrá nevezték ki.
1787-ben családja is követte
Bécsbe, ahol, az erdélyi vidéki életmóddal szakítva, meg kellett felelni
a császári udvar követelményeinek.
Bár férjének minden állomáshelyére vele költözött a család is, az
év nagy részét Bethlen Zsuzsanna
Sáromberkén töltötte a gyermekekkel, ahol a gazdaság vezetésének ellenőrzése is reá hárult. Az utókor
szerencséje, hogy férjének gyakori
távolléte miatt rengeteget kellett levelezniük, ami lehetővé tette Deé
Nagy Anikónak, hogy a levelekből
kihámozza a Teleki Sámuellel 27
évet töltött Bethlen Zsuzsanna példaértékű életét.
A hatalmas levéltári anyagban
roppant érdekesek a megrendelőlisták, amelyekkel a nagyasszony a
marosvásárhelyi Kristóf nevű kereskedőtől szerezte be a rizskását,
gyöngykását, zabkását és a csodálatos fűszereket, amit a receptek szerint fel is használtak. A férj kérésére
mindenről pontos leltárak készültek, a fehérneműről is például, amiben a viseltes ingeket is feltüntették.
Mivel a későbbiekben értékes ruhatáráról és ékszereiről is készült kimutatás, és levelezésükben is sok
szó esik a férj gondoskodásáról az

Teleki Sámuel és Bethen Zsuzsanna bronzszobra a Teleki Tékában

Fotó: Nagy Tibor

ő és gyermekeik egészségén kívül
ezen a téren is, fogalmat alkothatunk Bethlen Zsuzsanna öltözködéséről. A kimutatások legértékesebb
része a könyvekre vonatkozik. Ezt
a szép bibliofil mesterséget férje
mellett Zsuzsanna is megtanulta, és
egy 1200 kötetes magyar nyelvű
könyvtárat gyűjtött össze. Szívügyének tekintette az írók, tudósok
megsegítését, ezért könyvtárának
sok darabjában a támogatását élvező szerzők ajánlása olvasható.
Könyveit halála után férje a Teleki
Tékában helyezte el, és címüket a
téka Bécsben megjelent nyomtatott
katalógusának harmadik kötetében
tette közzé. Ennek latin nyelvű előszavában elismeréssel írt arról,
hogy a könyvek katalógusát Bethlen Zsuzsanna betegsége idején erős
lélekkel saját kezűleg készítette
el.
A szakácskönyv
A tulajdonképpeni szakácskönyvről szóló második nagy fejezet előszavában László Lóránt áttekintette, hogy milyen magyar és
német nyelvű szakácskönyveket
őriz a téka a 16–19. századból. A legelső kéziratos ételrecept a 16. század végéről vagy a 17. század
elejéről Teleki Sámuel egyik könyvének a hátsó borítóján maradt
fenn. Receptgyűjteményét Bethlen
Zsuzsanna 1772-ben másoltatta Erdély püspökének lánya, a Tofeus
Zsófia által 1692-ben Marosvásárhelyen összeállított (concinnált)
kéziratról. Nyomtatott változata,
amelyet Tótfalusi Miklós 1695-ben
adott ki Kolozsváron, akkor már a
hetedik kiadásnál tartott, és a későbbi századokban is többször megjelentették. László Lóránt idézettel
cáfolja, hogy a szakácskönyv a polgári konyha számára készült volna,
a szövegből ugyanis kiderül, hogy
összeállítója az úri konyhák világában is jártas lehetett. A kéziratot
László Lóránt a nyomtatásban megjelent könyvvel hasonlította össze,
és a körülbelül 30 százalékos eltérést a lábjegyetekben jelölte meg,
ami bíbelődő, nagy munka volt.
Hibák mindkét könyvben vannak,
ami egy jó háziasszonynak nem kerüli el a figyelmét. A receptgyűjtemény öt részre oszlik: húst evő
napokra való étkek, sültek, vajas
étkek, böjti eledelek, toldalékocska.
A szerző köszönetet mondott Deé
Nagy Anikónak, aki bevette a projektbe, kolléganőjének, Bányai Rékának és Lázok Klárának, a téka
főkönyvtárosának.
Végül László Lóránt, aki a tüdőétekkel akarta bizonyítani szakácstudományát, borjúcombból készített
pástétomot hozott a könyvbemutatóra, és a finom falatok elfogyasztására nem kellett biztatni a
közönséget.
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Amerikai kutatót díjaztak Főtéri történet
Valina L. Dawson, az amerikai Johns Hopkins

Egyetem Ideggyógyászati, Idegtudományi és
Élettani Intézeteinek professzora kapta idén a
Debrecen Díj a Molekuláris Orvostudományért
elnevezésű elismerést – közölte a Debreceni
Egyetem sajtóirodája kedden az MTI-vel.

A közlemény szerint Valina L. Dawson felfedezése a
Parkinson-kór és a
stroke kezelésében
jelent előrelépést. Az
ideggyógyász professzor az első nő,
aki megkapta a rangos elismerést.
Valina L. Dawson
kutatásai hozzájárulnak a Parkinson-kórban és a súlyos agyi
vérellátási zavarokban, a stroke-ban szenvedő betegeknél bekövetkező
szöveti változások helyes értelmezéséhez. Vizsgálatainak eredményeként világosabb kép rajzolódik ki a Parkinson-kórhoz vezető genetikai tényezők és a
betegségre jellemző jeltovábbító folyamatok szerepéről. A professzor kutatásai során feltárta a stroke-ban
és Parkinson-kórban megfigyelhető idegsejtpusztulás
részletes mechanizmusát. Egy új sejthalálformát, továbbá számos olyan fehérjét azonosított, amelyek
ennek a folyamatnak az aktív végrehajtói – írták a közleményben.
A 2003-ban alapított tudományos díjat minden évben
egy olyan világszerte elismert kutató kapja, aki a molekuláris medicina területén kiemelkedőt alkotott, és
eredményeit a közeljövőben az orvoslásban is hasznosítani lehet.
A felsőoktatási intézmény általános orvostudományi
karának egyetemi tanárai által odaítélt díjat korábban
megkapta többek között Craig Venter, akinek a nevéhez
a humán örökítőanyag megismerése fűződik, Ralph
Steinman, aki a dendritikus sejtek felfedezéséért később Nobel-díjat is kapott, és Sir Stephen O’Rahilly,
aki az elhízásért felelős genetikai mechanizmusokat
tárta fel. (MTI)

Geoffrey Chaucer
XIV. századi angol költő
egyik gondolatát idézzük
a rejtvény fősoraiban.
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Egyházi kórust kísértem el prágai nemzetközi énekkari fesztiválra. Már önmagában is kecsegtető egy európai főváros
nemzetközi kulturális, zenei megmérettetésének tanúja, résztvevője lenni. Azonkívül negyvenöt éve nem jártam Prágában,
és nagyon kíváncsi voltam, mire emlékszem az egykori városból, mi változott, és mi adja igazi prágaiságát.
Meglepő módon emlékeztem még az óváros hangulatára, hiszen öt-hat évszázada ott nem volt háború, és a szép, igényes
épületek a középkor-újkor találkozási idejének közép-európai
kordokumentumai. Elhitettem magammal, hogy emlékszem a
Moldva folyóra és a folyón átívelő Károly hídra, mert Smetana
nagy zeneművének ismerete európai általános
műveltséget feltételez és jelent. És itt talált egymásra Prága és városunk, Marosvásárhely, hiszen múltjában, kultúrájában, hangulatában
mindkettő európai. Méreteiben nem szabad összehasonlítani a kettőt, mert egy közel kétmilliós főváros egészen más, mint egy félretolt, másfél
százezres erdélyi település.
Prága történelmi központját 1992-ben az
UNESCO a világörökség részévé nyilvánította.
Öt-hatszáz éves épületek között sétálva, mindez
nem is tűnik meglepőnek, hiszen évszázadok hangulata kíséri ott a turista, a sétáló minden lépését.
Prága szép, és meglátogatása megéri az anyagi
áldozatot. Igazi közép-európai világváros, szerencsésebb történelmi múltjával nagy fővárossá fejlődött – ahogy mondani szokták –, nem is lehet
Marosvásárhellyel egy napon emlegetni, de érdekes álmot éltem ott át, ezért mégis egymás mellé
helyezem őket.
Idegenvezetőnk lelkesedéssel mutatta be az új
városközpontot, ahol a nagy nemzeti múzeum
előtt hatalmas lovas szobor hirdeti a történelmi
múltat, majd néhány ízléses épületről mesélt érdekes történeteket. Az óváros megtekintését ránk
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Főtéri álom – Prágában

bízta, ahogy a vár meglátogatását is. Majd – szokás szerint –
szabadidőmben különböző utcákat róva, megállapítottam: szép
nagy város Prága, de láttam már szebbet is, és akkor világosodott meg előttem hihetetlen tömegű turistaáradatának titka:
a csehek, a prágaiak megtanulták, hogy amijük van, azt tartsák
szépen rendben, és vigyázzanak rá, becsüljék meg. Az épületek
kifogástalan állapotban vannak, az utcák tiszták, a közlekedés
példamutató, így ott élő és odaérkező, prágai és marosvásárhelyi, cseh és erdélyi magyar egyaránt jól érzi magát, szívesen
álldogál a husziták óvárosi emlékműve körül több ezer ismeretlen társaságában, s feledhetetlen életélmény a Hradzsin nevű
vár felé vivő sétálóutcán egy igazi cseh sör elfogyasztása.
Ott, a prágai óvárosban, hazagondolva a marosvásárhelyi
főtérre, láttam meg lelki szemeim előtt a szépen felújított központot, a Rózsák terét, a sétáló helybelieket és az odalátogató
turistákat, akik Bernády városában is olyan nyugodtan és barátságosan ülnek le egy közös asztalhoz a Neumarkt sör mellé,
mint ahogy Prágában tapasztaltam…
Minket még mindig az álmok éltetnek.
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November 21-i rejtvényünk megfejtése: Könnyen el fogod felejteni gyermeked rosszaságát, mihelyt jó útra tért.
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Súlyos Sepsi-vereség az új edző első meccsén

Első látásra nem jött be az edzőváltás a Sepsi OSK-nál, hiszen a
székelyföldi csapat a László Csabát
váltó Leo Grozavu bemutatkozása
alkalmával is vereséget szenvedett,
immár zsinórban a harmadikat az 1.
ligás labdarúgó-bajnokságban. A Viitorul otthonában a szentgyörgyiek
négy gól mellett kilenc sárga lapot
is kaptak, és már az első félidőben
kettős emberhátrányba kerültek.
Grozavu öt hátvédet nevezett a
szentgyörgyi kezdőbe a bajnokság
második leggólerősebb együttese
ellen, ám közülük Răzvan Tincu ezúttal középpályást játszott. A hazaiaktól Rivaldinho alig fél perc után
célba vette Niczuly Roland kapuját,
a 4. percben pedig, egy szögletet követően, Virgil Ghiţă négy méterről
zavartalanul fejelte a labdát a bal sarokba, tudósított az NSO.
A gyorsan kapott gól után a Sepsi
a felezővonal környékén elkövetett
szabálytalanságokkal próbálta megfékezni a Viitorult, ám így fél óra
alatt öt begyűjtött sárga lappal fizette meg az újabb hazai helyzetek
elmaradásának árát. A vendégcsapat
szlovák csatárai közül Pavol Safranko került először helyzetbe, de
furcsa mozdulattal mellé fejelt, majd
Peter Gál-Andrezly lövését blokkolták a Viitorul védői. A Sepsi végül
szintén egy szöglet után egyenlített:
Gabriel Vaşvari a rövid sarokra tekerte a labdát, amelyet Cătălin
Căbuz megfogott, majd a hálóba ejtett. A gólt elsőre a kapust támadó

* Angol Premier Liga, 13. forduló:
Bournemouth – Wolverhampton 1-2,
Arsenal – Southampton 2-2, Aston Villa
– Newcastle United 2-0, Brighton &
Hove Albion – Leicester 0-2, Crystal Palace – Liverpool 1-2, Everton – Norwich
0-2, Manchester City – Chelsea 2-1,
Sheffield United – Manchester United
3-3, Watford – Burnley 0-3, West Ham
United – Tottenham 2-3. Az élcsoport:
1. Liverpool 37 pont, 2. Leicester 29, 3.
Manchester City 28.
* Spanyol La Liga, 14, forduló: Betis
– Valencia 2-1, Eibar – Alavés 0-2, Espanyol – Getafe 1-1, Granada – Atlético
Madrid 1-1, Leganés – FC Barcelona 12, Levante – Mallorca 2-1, Osasuna –
Athletic Bilbao 1-2, Real Madrid – Real

Eredményjelző
* Casa Liga 1, 17. forduló: Kolozsvári CFR – Chindia Târgovişte 4-0,
Jászvásári CSM Politehnica – FC Voluntari 2-2, Bukaresti FCSB –
Gyurgyevói Astra 1-3, Academica Clinceni – Bukaresti Dinamo 2-2,
Medgyesi Gaz Metan – FC Botoşani 0-0, CSU Craiova – Nagyszebeni
Hermannstadt 3-0, Konstancai Viitorul – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK
4-1.
* 2. liga, 19. forduló: Dunărea Călăraşi – Bukaresti Metaloglobus 3-1,
FK Csíkszereda – Campionii FC Argeş Piteşti 0-0, Temesvári Ripensia
– Zsilvásárhelyi Viitorul Pandurii 0-0, Sportul Snagov – Resicabányai
CSM 3-3, Zsilvásárhelyi Pandurii – Concordia Chiajna 0-0, Kolozsvári
Universitatea – Temesvári ASU Politehnica 0-0, Aradi UTA – Konstancai Farul 1-0, Petrolul Ploieşti – Bodzavásári SCM Gloria 0-1, CS
Mioveni – Turris Oltul Turnu Măgurele 5-2. A 11. fordulóból elhalasztott mérkőzésen: Dunărea Călăraşi – Bukaresti Rapid 0-0. Az élcsoport:
1. UTA 38 pont, 2. Mioveni 34, 3. Rapid 32.
* 6. liga, 13. forduló: Egrestő – Harasztkerék 3-8, Küküllőszéplak –
Csíkfalva 4-0, Somosd – Nyárádgálfalva 4-4, Mezőpanit – Sáromberke
3-3, Kibéd – Jedd 5-1, Székelybere – Csittszentiván 0-1. Az élcsoport:
1. Harasztkerék 32 pont, 2. Somosd 28, 3. Kibéd 27.

Csak a képen vannak létszámfölényben a háromszéki csapat játékosai, egyébként sokáig kettős emberhátrányban szerepeltek
Fotó: dcnews

Sociedad 3-1, Villarreal – Celta Vigo 13, Valladolid – Sevilla 0-1. Az élcsoport: 1. FC Barcelona 28 pont (35-16),
2. Real Madrid 28 (28-10), 3. Sevilla
27.
* Olasz Serie A, 13. forduló: Atalanta
– Juventus 1-3, Bologna – Parma 2-2,
Hellas Verona – Fiorentina 1-0, Lecce –
Cagliari 2-2, AC Milan – Napoli 1-1,
AS Roma – Brescia 3-0, Sampdoria –
Udinese 2-1, Sassuolo – Lazio 1-2,
SPAL – Genoa 1-1, Torino – Inter 0-3.
Az élcsoport: 1. Juventus 35 pont, 2.
Inter 34, 3. Lazio 27.
* Német Bundesliga, 12. forduló:
Borussia Dortmund – Paderborn 3-3,
Lipcsei RB – 1. FC Köln 4-1, Bayer Leverkusen – Freiburg 1-1, Eintracht

Frankfurt – Wolfsburg 0-2, Brémai
Werder – Schalke 04 1-2, Hoffenheim
– Mainz 1-5, Fortuna Düsseldorf –
Bayern München 0-4, Augsburg –
Hertha BSC 4-0, Union Berlin – Mönchengladbach 2-0. Az élcsoport: 1.
Mönchengladbach 25 pont, 2. Lipcsei
RB 24 (33-13), 3. Bayern München 24
(33-16).
* Francia Ligue 1, 14. forduló: St.
Etienne – Montpellier HSC 0-0, Dijon
– Stade Rennes 2-1, Metz – Reims 1-1,
Toulouse – Olympique Marseille 0-2,
Bordeaux – AS Monaco 2-1, Lyon –
Nice 2-1, Paris St. Germain – Lille 2-0,
Amiens SC – Strasbourg 0-4, Angers –
Nimes 1-0, Brest – Nantes 1-1. Az élcsoport: 1. Paris St. Germain 33 pont,
2. Olympique Marseille 25, 3. Angers
24.1
Döntetlenre játszott a Milan és a Napoli

A Ferencváros számára a versenyben maradás lesz a
tét ma az Espanyol ellen 19.55 órakor kezdődő hazai mérkőzésen (TV: DigiSport 3), a labdarúgó-Európa-liga ötödik fordulójában. A spanyol csapat már továbbjutott.
A magyar bajnok egy ponttal van lemaradva a második
helyen álló Ludogorectől, azaz ha kikap, a bolgárok pedig
nyernek a sereghajtó CSZKA Moszkva vendégeként a négyes másik találkozóján, akkor már nem kerülhet a legjobb 32 közé. Az FTC számára ugyanakkor a győzelem
adna valós esélyt a továbbjutásra, mivel ha „csak” egy
pontot szerez és a bolgárok hárommal távoznak Moszkvából – az egymás elleni eredmények miatt – a második
helyhez a zárókörben legalább háromgólos diadalt kellene aratnia a Ludogorec vendégeként.
Szerhij Rebrov vezetőedző csapata egy mai sikerrel
meg is előzheti a Ludogorecet, amennyiben az orosz fővárosban nem tudnak nyerni a bolgárok. Mindez azt jelentené, hogy a Ferencvárosnak két hét múlva,
Razgradban a döntetlen is elég lenne a jövő évi folytatás
kiharcolásához.
A magyar együttes játékosai mindenesetre bizakodva
várhatják az újabb nemzetközi megméretést, ugyanis október 3. óta veretlenek, azóta kilenc tétmérkőzésen hat
győzelem és három döntetlen a mérlegük, ráadásul a bajnokságban rangadók sorozata is – Honvéd, Újpest, Fehérvár és Mezőkövesd – benne volt a nagy menetelésben.
Az FTC korábban nagyrészt szervezett védekezésének
köszönhette sikereit, az elmúlt két hétben viszont már a
gólokkal sem maradt adós, Debrecenben 6-1-re, hazai pályán a Zalaegerszeg ellen pedig 3-2-re diadalmaskodott,
aminek köszönhetően az OTP Bank Ligában is átvette a
vezetést.
„Gólszerzésben még fejlődnünk kell. Több találatot
kell szereznünk ahhoz, hogy nyerjünk az Európa-ligában,
viszont érzem magunkon, hogy egyre jobban, tudatosabban kezdünk játszani. Fontos összecsapás elé nézünk
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nyelmes tempóban focizgatva is állandó nyomás alá helyezte Niczuly
kapuját. Az ívelgetéseket sokáig jól
hárította a vendégek védelme, ám a
második félidő elején, egy lapos beadás után Louis Munteanu lőhetett
egyből, a labda pedig a blokkolni
próbáló Jacob Adebanjo lábát is
érintve a jobb alsó sarokban kötött
ki.
A Sepsi nyolc mezőnyjátékossal
is próbált támadásokat vezetni, ám
csupán két szögletig jutott el szünet
után. A Viitorul pedig három alig

A versenyben maradás a tét az FTC számára

1. Celtic
2. CFR
3. Lazio
4. Rennes

1. CFR
2. Viitorul
3. Craiova
4. Astra
5. Medgyes
6. FCSB
7. Botoşani
8. Jászvásár
9. Dinamo
10. Târgovişte
11. Sepsi OSK
12. Clinceni
13. Nagyszeben
14. Voluntari

Safrankónak írták, aki viszont nem
is ért a labdához – Sebastian Colţescu játékvezető pedig szemet
hunyt a lökése felett.
A bírót azonban csak pár percre
zárhatták szívükbe a szentgyörgyiek, mert rövidesen két játékosukat is kiállította: a 33. percben
Tincu, a 36.-ban pedig Rasid Buhenna kapta meg a második sárga
lapját a „szokásos”, félpályánál elkövetett szabálytalanság nyomán.
Kettős emberelőnyben a Viitorul
beköltözött a Sepsi térfelére, és ké-

Európai focikörkép
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most is, a három pontért szállunk harcba az Espanyol
ellen” – mondta a klub honlapján Isael, arra utalva, hogy
az EL előző négy csoportmeccsén mindössze kétszer volt
eredményes a Ferencváros, hazai pályán pedig még egyszer sem. A brazil támadó hozzátette, úgy vágnak neki a
soron következő két nemzetközi meccsnek, hogy mindkettőt szeretnék megnyerni, mert azzal biztosan meglenne
az egyenes kieséses szakasz.
Az Espanyol esetében nagy kérdés, hogy a továbbjutás
birtokában a legjobb csapatát küldi-e pályára az október
7-én kinevezett új vezetőedző, Pablo Machin. A kulcsjátékosok pihentetése logikus lépés lenne, tekintve, hogy a
spanyol bajnokságban a kiesést jelentő 19. helyen áll az
együttese, amely a trénercsere ellenére négy meccse nyeretlen a La Ligában, ezeken a találkozókon ráadásul 3-9
volt a gólkülönbsége.
A két gárda Barcelonában 1-1-es döntetlenre játszott
az első fordulóban.

Hatalmas bravúrt ért el a Ferencváros, amikor döntetlenre játszott a
labdarúgó-Európa-liga csoportkörének nyitófordulójában, az Espanyol vendégeként
Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd
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célt tévesztő lövést követően Rivaldinho révén vágta be a harmadikat –
az első két találathoz hasonlóan
most is Andrei Ciobanutól jött a tökéletes beadás. A végjáték főszerep-

Lewandowski 14 perc alatt
mesternégyest szerzett
Labdarúgó Bajnokok Ligája, csoportkör, 5. forduló:
* A csoport: Real Madrid
(spanyol) – Paris Saint-Germain (francia) 2-2, Galatasaray (török) – Club Brugge
(belga) 1-1. A csoport állása:
1. (már továbbjutott) Paris
Saint-Germain 13 pont, 2.
(már továbbjutott) Real
Madrid 8, 3. Club Brugge 3,
4. Galatasaray 2.
* B csoport: Belgrádi
Crvena zvezda (szerb) –
Bayern München (német) 06, Tottenham Hotspur
(angol) – Olimpiakosz Pireusz (görög) 4-2. A csoport
állása: 1. (már továbbjutott)
Bayern München 15 pont, 2.
(már továbbjutott) Tottenham Hotspur 10, 3. Crvena
zvezda 3, 4. Olimpiakosz Pireusz 1.
* C csoport: Atalanta (olasz)
– Zágrábi Dinamo (horvát)
2-0, Manchester City (angol)
– Sahtar Donyeck (ukrán) 11. A csoport állása: 1. (már
továbbjutott) Manchester
City 11, 2. Sahtar Donyeck
6, 3. Dinamo 5, 4. Atalanta 4.
* D csoport: Juventus
(olasz) – Atlético Madrid
(spanyol) 1-0, Lokomotiv
Moszkva (orosz) – Bayer
Leverkusen (német) 0-2. A
csoport állása: 1. (már továbbjutott) Juventus 13
pont, 2. Atlético Madrid 7,
3. Bayer Leverkusen 6, 4.
Lokomotiv Moszkva 3.
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lője a háromszor is bravúrosan védő
Niczuly mellett ismét Colţescu lett,
aki kezezést látott, amikor Adebanjo
mellére pattant a labda, a büntetőt
pedig Cosmin Matei értékesítette.

Fotó: DigiSport

Egy pont és továbbjutás a cél
a CFR-nél a római mérkőzésre
A Lazio otthonában, a római Stadio
Olimpicón szerezné meg azt a pontot,
amelynek birtokában továbbjutna az
Európa-liga csoportköréből a Kolozsvári CFR.
A román bajnokcsapat vezetőedzője
nem is rejtette véka alá véleményét:
„Eddig fogalmazhattunk kétértelműen,
hogy majd meglátjuk, hogyan alakul,
de kilenc pont birtokában már nem tehetjük, és egyértelműen ki kell jelentenünk, hogy igenis mindent
megteszünk annak az egy pontnak a
megszerzéséért” – fogalmazott Dan
Petrescu. Hozzátette: eddigi szereplésük felülmúlta a várakozásokat, nem
számítottak rá, hogy négy mérkőzés
után kilenc pontjuk lesz. Arra is felhívta ugyanakkor a figyelmet, hogy a
még hiányzó egy pontot két olyan klub
ellenében kell megszerezniük, amelyek sokkal jelentősebb költségvetésből
gazdálkodnak,
és
ennek
megfelelően lényegesen erősebb játékoskeretet vonultathatnak fel ellenük.
„Számomra nyilvánvaló, hogy a
Lazio legjobb összetételében áll majd
ki ellenünk. Nem azért szerepelnek az
Európa-ligában, hogy már a csoportkörben elbúcsúzzanak, szerintem meg
akarják nyerni a sorozatot, mert a
győztes a Bajnokok Ligájában indulhat a következő évadban. Nagyon
nehéz dolgunk lesz, de bízom benne,
hogy remek formában leszünk, és fantasztikus meccset játszunk Rómában”
– mondta.
Az első összecsapás a Kolozsvári
CFR 2-1-es sikerét hozta. A visszavágó mérkőzés ma (csütörtökön) 22
órakor kezdődik (TV: DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Plus).
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Közelebb a mobilitási terv megvalósításához

A finanszírozási terv jóváhagyására vár az EU által támogatott
mobilitási
terv
Szászrégenben. A városi közlekedésen javító programnak
köszönhetően a város 10 hibrid autóbuszt vásárolhat, és
teljesen felújítják az Axente
Sever, a Herbus, a Mező és az
Akácos utcákat.

Vajda György

A pályázat értéke 32 millió lej. A
közel két éve készülő tervet a pályázatkezelő gyulafehérvári fejlesztési
központ szakértőinek a javaslatára
több mint tízszer át kellett alakítani.
Jelenleg a fejlesztésügyi minisztérium jóváhagyására vár, azután meg
lehet szervezni a versenytárgyalást
a kivitelező kiválasztására.
Hamarosan befejezik az Akácos
utca csatorna- és esővíz-elvezető
hálózatának kiépítését. A munkálatok mintegy 800.000 lejbe kerülnek,
és saját költségvetésből finanszírozzák. Mivel rejtett esővízlefolyót ala-

kítanak ki – még nem döntötték el,
hogy melyik irányba –, egy sávval
bővül az úttest. Az útjavítás azért
fontos, mert a Marosvásárhely felőli bejáratnál kialakított körforgalomtól
erre
vezették
a
nehézjárműveket, így – terelőút hiányában – itt halad a tranzitforgalom Marosvásárhely – Beszterce –
Székelyföld felé és vissza, ugyanakkor az sem mellékes, hogy a
mintegy 1 km hosszú utca az ipari
negyedet szeli át, így a környék fejlesztésével jelentősen megnőhet a
forgalma.

Fotó: Nagy Tibor

Idősek vasárnapja Nyárádgálfalván

Idén a 80 éves Sebe Borbála volt a legidősebb ünnepelt

A nyárádgálfalvi iskolában már hagyománynyá vált, hogy évente egyszer azért gyűlnek
össze, hogy kifejezzék hálájukat, tiszteletüket, megbecsülésüket és szeretetüket azok
iránt, akik hosszú, munkában eltöltött évek
után a közösségben töltik megérdemelt
nyugdíjas éveiket.

Gligor Róbert László

Az idei ünnepségre múlt vasárnap került sor a helyi
iskola és református egyházközség szervezésében.
Habár az iskola tevékenysége ideiglenesen Szentháromságon folyik, fontosnak tartották, hogy továbbra
is Gálfalván legyen a rendezvény – tudtuk meg Gáspár Ildikó igazgatótól. A hagyományhoz híven az iskola minden osztálya készült erre a napra, hogy a
színpadról verses-zenés összeállításokkal, mesejelenettel köszöntse az időseket. Múlt héten az iskolában
elkészültek az adventi koszorúk, a díszek, amelyeket
szokás szerint kiállítottak a kultúrotthonban. A rendezvényen részt vettek más gyülekezetek hívei is, de
voltak vendégek Szentháromságról és Bedéből is.
Idén is kis ajándékkal köszöntötték az ünnepségen
megjelent legidősebb személyt, ebben az évben Sebe

Borbála 80 éves nyugdíjas óvónőt. A rendezvényt a
megyei tanács támogatta.
Az előttünk álló hétvégén Szentháromságon is hasonló módon sor kerül az idősek köszöntésére.
Az idősek vasárnapja az idős emberekről, az ő
tiszteletükről szól. Ez magába foglalja elfogadásukat,
támogatásukat, szeretetüket és annak kifejezését,
hogy társadalmunknak hasznos tajgai, és mindannyiunknak nagy szükségünk van rájuk. Szükségünk van
mindarra a sok élettapasztalatra, arra a higgadt bölcsességre, amivel csakis ők rendelkeznek, és a türelemre, elfogadásra, ahogy tanítanak, nevelnek
bennünket – mondta ünnepi köszöntőjében az intézményvezető. Tamási Áron szavaival mondhatjuk el
mi is, hogy a mi világunk időseink, elődeink életével,
munkásságával kezdődött. Ők építették számunkra
azt a jelent, amelyben a mi generációnk egy újabb
nemzedék jövőjét alapozhatja meg. Mindennapi
munkánkhoz az elődök példáiból meríthetünk erőt,
hitet és bátorságot. Ők megtették azt, amit várt tőlük
a család, a nemzet, s most már a pihenés éveit töltik.
Aktívan és passzívan, anyai gondokkal, gyengülő
egészséggel, a gyerekek, unokák nyújtotta örömökkel, borúval-derűvel morzsolják a lassuló tempójú
napokat.

www.expertinsolventa.ro

Az Expert Insolvenţă SPRL

az újraszerveződés alatt álló ROWO RT.
cégfelszámolójaként
nyilvános árverésen eladja az alábbi javakat:

1. Szállítóeszközök (Skoda Octavia, raklapemelő kocsi)
egyenként. A teljes lista a cégfelszámolótól igényelhető.
2. Műszaki felszerelés, bútorzat, irodai felszerelés (pelletgyártó berendezés, csiszológép, bútorzat, számítógép stb.),
egyenként adódnak el. A teljes lista a cégfelszámolótól igényelhető.
Az árverést a cégfelszámoló székhelyén tartják 2019. december 18-án 14 órakor.
Az ajánlattevőknek legalább 24 órával az árverés időpontja előtt jelentkezniük kell a cégfelszámoló székhelyén, a
részvételi dosszié benyújtása érdekében, és meg kell vásárolniuk a dokumentációt.
Oda nem ítélés esetén az árverést 2020. január 8-án és 15én, ugyanazon feltételekkel megismétlik.
Mindazok, akik jogot formálnak az eladásra szánt javakra, az árverés előtt 48 órával értesítsék erről a cégfelszámolót.
Bővebb tájékoztatás a következő elérhetőségeken:
tel.: 0354-405-232,
fax: 0254-713-311,
mobil: 0726-785-348,
e-mail: office@expertinsolventa.ro

Nóráért táncolnak

November 29-én, pénteken 18
órától a Maros Művészegyüttes, a
Napsugár és a Borsika néptáncegyüttesek közös jótékonysági rendezvénnyel csatlakoznak Nóra
adománygyűjtéséhez. Helyszín: a
Maros Művészegyüttes kövesdombi terme. A szervezők felkérik
az érdeklődőket, hogy lehetőségeik
szerint támogassák a ritka, ám annál
komolyabb, anyagcserezavaron alapuló mitokondriális betegséggel diagnosztizált négyéves kislány
gyógyulását. A kislány egyedüli
esélye egy életmentő génterápia,
amely hosszas folyamat, és nagyon
költséges. A szülők 350.000 dollárt
kell hogy összegyűjtsenek a terápiára, ezért hálásak minden adományért és segítségért. Adományozni
a helyszínen vagy a Nórának létrehozott egyesület bankszámlájára
való
átutalással
lehet:

RO53RNCB0188162801100001 –
BCR Tg. Mureş – Asociaţia Copiilor cu Boli Mitocondriale. A szülők
Revolut-utalást is fogadnak a +40740-888-401-es telefonszámon.

A rádió napja

November 1-jén ünneplik a rádió napját – döntötte el szerdán a képviselőház. A törvénytervezetet a Szociáldemokrata Párt (PSD) több képviselője kezdeményezte. „A központi és a helyi közigazgatási hatóságok
kulturális-tudományos rendezvényeket szervezhetnek a nap megünneplésére, vagy logisztikai és/vagy pénztámogatást adhatnak ilyen eseményeket szervező nemkormányzati szervezeteknek vagy más intézményeknek”
– fogalmaz a tervezet. A román közszolgálati rádió és televízió az ünnepnek szentelt tartalmakat gyárthat és sugározhat. A képviselőház döntő házként határozott a tervezet tekintetében. (Agerpres)
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A MAROS KÖZBIRTOKOSSÁG az erdőkitermelésre szakosodott és
minősített cégek tudomására hozza, hogy 2019. december 6-án, nyílt
árverésen, 2020-ban kitermelhető fát értékesít. Az árajánlatokat
legkésőbb december 5-én 15 óráig kell benyújtani a közbirtokosság
Szováta, Iszujka utca 1. szám alatti székhelyén. Az árajánlatok
elbírálása 2019. december 6-án 10 órai kezdettel, az ajánlattevő
cégek jelenlétében történik a közbirtokosság székhelyén. Az
árverésre kerülő fatömeg jegyzéke, valamint az árveréssel
kapcsolatos egyéb pontosítások a közbirtokosság fenti címén,
valamint a 0744-610-213-as és a 0744-248-686-os telefonszámon
szerezhetők be. (sz-I)

A hirdetési rovatban

megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó

TÁJéKOZTATó

Tisztelt páciensek, tájékoztatjuk Önöket, hogy Marosvásárhelyen, a Tulipán utca 25. szám alatt működő MCA Health Care orvosi laboratórium rendelkezik a Maros megyei egészségbiztosítási pénztári alapból származó összeggel ártámogatott
(ingyenes) orvosi analízisek elvégzésére! Ehhez szükséges küldőpapír a családorvostól/szakorvostól.
Az érdekelteket kérjük, hogy előjegyzés érdekében hívják a
0365-882-747-es telefonszámot hétfőtől péntekig 7–19 óra között,
valamint szombaton 8–13 óra között.

Várjuk Önöket!

vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS
ELADÓK 150–200 kg-os disznók

házhoz szállítással. Tel. 0728-971-

777. (5474)
KIADÓ
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szobás,

bútorozott

tömbházlakás a Szabadság utcában.

Bére: 200 euró. Tel. 0746-747-089.
(1/5430)
KIADÓ

két

szoba

melegítőkályha,

egy

fürdővel.

Eladó

állólámpa

festmények. Tel. 0743-753-405. (5481)

és

MINDENFÉLE
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyö-

ket,

harmonikaajtókat.

Tel.

0265/218-321, 0744-121-714, 0766-

214-586. (14/4/5138)

ALKALMAZUNK hegesztőt és laka-

tost. Tel. 0744-572-889. (21684-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést cseréppel
és lemezzel, tetőszigetelést, bármi-

lyen munkát, teraszkészítést, kisebb
javításokat, garázskészítést. Nyugdí-

jasoknak kedvezmény. Tel. 0748-669239, Misi. (5/5343-I)

felújítást és bármilyen más munkát.

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
szervezésében a 2019. október 21. – december 3. közötti időszakban
zajlik az általános őszi nagytakarítás, amely során elszállítják a
háztartásoknál felhalmozott hulladékot. A december 2–4. közötti
időszak utcabeosztása:
December 2.: Hidegvölgy, Segesvári út, Belvedere, Kishegyszőlő,
Hidoş Adrian, Májusegyszőlő, Bodonhegyszőlő, Lugas
December 3.: Remeteszeg – Bese környéke, Somostető, az erdőszél megtakarítása
December 4.: Maros-part takarítása a gátak között.
Kérjük a magánházak tulajdonosait és a tulajdonosi társulásokat, hogy takarítsák ki ingatlanjaikat, valamint az ezekhez tartozó
területet és zöldövezetet.
Továbbá kérjük, hogy a hulladékot helyezzék ki a járdaszélre
(kupacokba, kivéve az építkezésből/bontásból származó hulladékot), a szállítóeszközök számára könnyen megközelíthető helyre, a
meghirdetett dátum előtti napon. A fakorona-alakításból származó
ágakat külön kell tenni, ellenkező esetben ezt nem viszik el. A hulladékot a meghirdetett program szerinti napon szállítják el minden
utcából.
A kijelölt időpont után kihelyezett szemetet csak a köztisztasági
vállalathoz (Salubriserv Rt.) benyújtott előzetes megrendelés alapján viszik el, az érintetteket pedig megbírságolják.
Kivételes esetben (időjárás, objektív okok miatt eltérés a meghirdetett programtól stb.) a munkarend változhat.
Moldovan Florian mérnök, ADP-igazgató

Ha egy könnycsepp gördül végig az
arcunkon, az azért van, mert
hiányzol nagyon. Nem vársz már
minket csillogó szemekkel, nem
örülsz
már
nekünk
szerető
szíveddel. Egy váratlan perc alatt
életed véget ért, panaszszó nélkül
közülünk elmentél. Úgy mentél el,
ahogy éltél, csendesen, drága
lelked, fáradt tested nyugodjon
békében! Küzdöttél egy életen át,
nekünk példakép maradtál. Nehéz
az életet élni nélküled, felejteni
téged soha nem lehet.
Fájó
szívvel
emlékezünk
a
káposztásszentmiklósi FEKETICS LÁSZLÓRA november
28-án, halálának harmadik évfordulóján.
Emlékét őrzi szerető családja.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Nyugodjon békében! (18/5358)

A múltba visszanézve valami fáj,
valakit
keresünk,
aki
nincs
közöttünk már. Amit benned
megtaláltunk,
nem
találjuk
senkiben,
akit
benned
elvesztettünk, nem pótolja senki
sem.
Szomorú
szívvel
emlékezünk
LŐRINCZ EDITRE szül. Csíki, akit 15
éve kísértünk utolsó útjára.
Emlékét
szívünkben
örökre
megőrizzük. Nyugodjon békében!
Szerettei. (5479-I)

Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény.

Tel. 0758-199-531, Jani. (6/5344-I)

kolást, csatornapucolást. Tel. 0747-

816-052. (2/5427)

mény a munkadíjra és az anyagra.

Vállaljuk régi tetők megjavítását és

egyéb munkát. Tel. 0752-517-647.

(2/5427)

TETŐFEDŐ KFT. Baja van a tetővel?

Ázik be a háza? Minőségi munkát

VÁLLALUNK tetőjavítást, tetőkészí-

szeretne? Ha minőségi munkát sze-

tést, hófogó készítését, bármilyen

günk garanciás munkát vállal. Tel.

tést, csatornajavítást, csatornakészí-

szigetelést,

cserépforgatást.

0759-467-356. (10/5383-I)

Tel.

25% TÉLI kedvezmény a munkadíjra

és az anyagra. Vállalunk festést, va-

kolást, tetőjavítást. Tel. 0745-534239. (2/5427)

ELHALÁLOZÁS

VÁLLALUNK tetőjavítást, festést, va-

NYUGDÍJASOKNAK 25% kedvez-

VÁLLALUNK cserépforgatást, tető-

Őszi nagytakarítás
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retne, akkor válasszon minket! Cé-

0742-344-119. (3/5008-I)
TETŐJAVÍTÁS

nyugdíjasoknak,

25%

kedvezménnyel

valamint

más

munkálatok. Tel. 0743-512-168. (5492)

MOSÓGÉPEKET és hűtőszekrényeket
javítok. Tel. 0755-825-502. (5499)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett édesanya, nagymama,
testvér, rokon és jó szomszéd,
DOBOS VILMA
életének 91. évében rövid szenvedés után csendesen megpihent.
Temetése november 29-én, pénteken du. 3 órakor lesz a marosszentgyörgyi új temetőben (a
kórház mögött), katolikus szertartás szerint.
Akik szerették és ismerték, gondoljanak rá kegyelettel.
Gyászoló szerettei. (5500-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Őszinte részvétünket fejezzük
ki, vigasztalódást kívánunk a
Timár családnak id. TIMÁR
LÁSZLÓ elhunyta alkalmával.
Búcsúzik a Szántó család.
(5498-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

MUNKATÁRSAT keresek FESTÉSI MUNKÁLATOK elvégzésére, tapasztalat nem szükséges. Tel. 0745018-784. (64239-I)

A KOVÁCS PÉKSÉG alkalmaz SOFŐRÖKET. Nyolcórás munkaidő, előnyös munkabér + étkezési
jegyek. Tel. 0744-403-114. (64267)

Az IFMA RT. marosvásárhelyi kirendeltsége FELVONÓSZERELŐT alkalmaz. Tel. 0756-038-700, 0744567-305. (64264-I)

A Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Kara munkatársat keres LABORTECHNIKUSI állásba a Villamosmérnöki Tanszékre. A hirdetés részletes leírása az ms.sapientia.ro oldalon olvasható. (-I)

A Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Kara munkatársat keres LABORTECHNIKUSI állásba a Kertészmérnöki Tanszékre. A hirdetés részletes leírása az ms.sapientia.ro oldalon olvasható. (-I)
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