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Ezrek tüntettek a katolikus líceumért

Meg kell védenünk az iskolát!

„Ez nem politika. Itt az életünkről van szó! S az
emberi élethez Istentől nyertünk jogot. Az önmagunk becsülete és a jövő nemzedékek sorsáért reánk háruló felelősség követeli, hogy
jogaink védelmében tiltakozzunk …” – idézte
boldog emlékezetű Márton Áron püspök szavait
Jakubinyi György gyulafehérvári római katolikus érsek a tegnap délutáni tüntetésen,
amelyre a történelmi egyházak főméltóságai,
katolikus lelkipásztorok egész sora mellett Erdély szinte minden szegletéből érkeztek szimpatizánsok, hogy közösen követeljék a
marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum helyzetének rendezését a szeptember
11-i iskolakezdés előtt.

Bodolai Gyöngyi

A megyeháza előtti parkba beszorított tüntetők ezúttal
is példás fegyelemről tettek tanúbizonyságot az állig felfegyverzett csendőrök gyűrűjében, akik a tüntetést biztosították.
A többezres tömeg Oláh Dénessel, a Keresztelő Szent
János Egyházközség plébánosával, a Maros-Küküllő
egyházkerület főesperesével közösen mondta el a Miatyánkot.
Bár nem szokásuk az utcákon és a tereken keresni az
igazságot, az Erdélyi Római Katolikus Státus Alapítvány
ismét az utcára kényszerült az igazságot keresni és mellette kiállni – hangzott el Jakubinyi György érsek beszédében. Abból kiindulva, hogy „a nevelés joga
különösképpen megilleti az egyházat”, és ennek teljesítése terén nagy jelentősége van az iskolának, kérték 2014
januárjában, hogy a 40 éve törvényen kívül helyezett katolikus szellemiségű főgimnázium újraalakuljon abban
(Folytatás a 4. oldalon)

Fotó: Nagy Tibor

Adminisztratív hiba?

Antalfi Imola
A tegnap esti tüntetés előtt pár órával tartott sajtótájékoztatót Marosvásárhely polgármestere. A katolikus teológiai líceum tüntetésig eszkalálódott ügyét
utolsó témaként vette elő, mintha csak ezzel is csökkenteni szándékozta volna az ügy jelentőségét...
Elmondása szerint az utca emberétől, azoktól a
„jó” magyaroktól tudta meg a tüntetés hírét, akik barátilag figyelmeztették, hogy mire készül Marosvásárhely magyarsága. Ezt felháborítónak tartja. Mint
ahogy azt is, hogy engedélyt senki nem kért a napokban, csak utolsó percben a tiltakozásra. De nem is ez
a lényeg.
Dorin Florea kijelentette, a katolikus líceum létrehozásával kapcsolatos eljárás során „csak” egy adminisztratív hiba történt. A vétkes a polgármester
szerint a főtanfelügyelő, aki annak idején azt állította,
hogy rendelkezik az alapításhoz szükséges minden
irattal a szaktárcától. De nem így volt – mondta. Nem
győzte hangsúlyozni, hogy a polgármesteri hivatal
„mindig barátságosan” viszonyult ehhez az ügyhöz.
Ezért érthetetlen számára, hogy miként fajulhattak a
dolgok odáig, hogy a diákok, szülők az utcára vonulnak, az egyház pedig igencsak agresszív módon hívja
tüntetni az embereket. A polgármester, amikor a „barátságos” viszonyulásról beszél, mintha csak elfelejtené, hogy éppen a polgármesteri hivatal támadta
(Folytatás a 4. oldalon)
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hátravan 115 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma REGINA, holnap MÁRIA és
ADRIENN napja.
MÁRIA: bibliai eredetű női név.
Eredeti héber formája Mirjam volt, ez
a görög és latin bibliafordításokban
módosult. Jelentése megfejtetlen.
ADRIENN: az Adriana franciás
alakja. Jelentése: Hadria városából
való.
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ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,
2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, naponta 8-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Szülőföldön magyarul

A www.szulofoldonmagyarul.ro honlapon megtekinthető a
kifizetési ütemezés. Hasonlóan az eddigi évekhez, a kifizetés a családnév szerinti ábécésorrendben történik. A
programiroda felhívja az érdekeltek figyelmét, hogy
amennyiben a jelzett időpontban a támogatás nem érkezik
be a számlára, azt azonnal jelezzék az irodának. Ugyanakkor arra kérnek mindenkit, hogy figyelmesen olvassák
el az értesítő levelet, mert a pozitív elbírálás nem jelent
minden esetben zökkenőmentes utalást, ha problémák
adódnak a folyószámlával. A problémákat az értesítő levélben jelzik. Kapcsolattartó: Ady-Kovács-Ferenczy
Noémi,
telefon:
0744-644336,
e-mail:
noematik@gmail.com.

Nemzetközi kutyakiállítás

Az Ebtenyésztők Országos Egyesülete szeptember 9-10én nemzetközi kutyakiállítást szervez a Ligetben, amelyen
több mint 150 nemzetközi szinten homologált fajt mutatnak
be a világ több mint 15 országából. A kiállítás szombaton
9-kor nyílik a hazai ebfajták bemutatásával, és 16 órakor
kerül sor a Dracula nemzetközi kiállításra. A Best in Show
program 20 órától kezdődik a vár előtti téren zenével, középkori táncokkal. Vasárnap 11-től a kiállítás, 15 órától a
Ligetben a Best in Show program folytatódik.

Történelmi konferencia

A marosvásárhelyi Petru Maior Egyetem Bölcsészkarán a
hét végén, szeptember 8–10-én zajlik az első Cogitationes
ad Historiae nemzetközi konferencia. Az ülésszakra elsősorban azokat várják, akik történelem vagy valamilyen
társtudomány szakon végzik doktori tanulmányaikat, illetve
már doktoráltak. A konferencia központi témája: A modern
és jelenkori európai kultúra és civilizáció elemei. A megnyitóra szeptember 8-án, pénteken 17 órakor az egyetem
Nicolae Iorga utca 1. szám alatti épületében, a szenátusi
teremben (R21) kerül sor.

Femina semper

Szeptember 11-ig, hétfőig még látogatható a Teleki-Bolyai
Könyvtár Femina semper – női szerepek című időszakos
kiállítása.

Pótfelvételi a MOGYE-n

Szeptember 14-én pótfelvételi vizsgát tart a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem Általános Orvosi, Fogorvosi és Gyógyszerészeti Kara. A felvételi
módszertana nem változott, iratkozni szeptember 7-én,
még ma lehet online, azaz számítógépes formában. Bővebb tájékoztatás az egyetem www.umftgm.ro honlapján.

Kirándulás
a töltöttkáposzta-fesztiválra

Az Erdélyi Magyar Baloldal szeptember 23-án, szombaton
kirándulást szervez Szovátára, Parajdra és Korondra. A
társaság Parajdon részt vesz a töltöttkáposzta-fesztiválon.
Jelentkezni a marosvásárhelyi, Dózsa György utca 9.
szám alatti székhelyen (I. emelet) lehet hétfőtől csütörtökig
9–11 óra között. Érdeklődni ugyanebben az időpontban a
0744-928-299-es telefonszámon lehet.
Hírszerkesztő: Mózes Edith

Tej-kifli program
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Első héten csak tej kerül a diákok asztalára

A közbeszerzési eljárással kiválasztott ajánlatok értelmében az óvodásoknak és iskolásoknak járó állami
tízóraicsomag értéke egy lej körül van:
0,65 lejbe kerül egy gyerek napi tejadagja, és 0,42 lej a pékáru értéke.
Az előírások értelmében alkalomadtán, a változatosság kedvéért, a tej helyett szána, joghurt vagy kefir kerülhet
a diákok asztalára, a kiflit pedig sima
pereccel vagy pedig édes keksszel
Menyhárt Borbála
lehet helyettesíteni.
A program keretében a kifli kapcsán
Maros megyében mintegy hatvan- évek óta számos kifogás fogalmazódik
ezer gyerek, közel tízezer óvodás és meg mind a szülők, mind a pedagóguötvenezer 0–VIII. osztályos kap ebben sok részéről, mivel ízetlen, és sokszor
a tanévben állami tízórait.
A tej esetében a szerződést
előreláthatólag pénteken írják
alá a közbeszerzési eljárás
nyertesével, a Friesland Campina România Rt.-vel, amely
egyedüli jelentkező volt a kiírt
liciten. A folyamat elhúzódásának az oka, hogy a cég még fel
kell mutasson egy bizonylatot,
ezt követően aláírhatják a szerződést. A tejtermék tehát remélhetőleg már a tanév első
hetében ott lesz a diákok padján, a pékárura azonban még
legalább egy hetet várni kell,
mert mivel megtörtént ugyan a
beszállító kiválasztása, viszont
szeptember 15-én jár le a törvény által előírt határidő,
ameddig a versenyben lévő
cégek megóvhatják a közbeszerzési eljárás eredményét, és
csak ezután kerülhet sor a szerződés aláírására a nyertes céggel. A pékárura három cég tett
ajánlatot.

már akkor száraz, amikor megkapják.
Főként a vidéki tanintézetek diákjai
szembesülnek ezzel, hiszen esetenként
a hét első napján kiszállítják a heti
adagot. A gyártók több ízben elismerték, hogy a program keretében leszállított kifli minőségileg alulmarad a
boltjukban kínált friss, ropogós, ízletes
pékáruval szemben, viszont a törvény
szigorúan megszabja, hogy milyen típusú lisztet használhatnak, mennyi
lehet a zsír-, só-, illetve cukortartalom
a kifliben, és semmiféle adalékanyagot
nem tartalmazhat. Emiatt veszít a minőségéből, a csomagolás pedig a ropogósság rovására megy.

hiányoztak. A tanügyminisztérium
honlapján (bacalaureat.edu.ro) közzétett adatok szerint a fellebbezések előtt
a 918 vizsgázóból 217-en érték el a 6os jegyátlagot, és érdemelték ki ezáltal
az érettségi oklevelet. 9-es fölötti médiája egyetlen diáknak volt, 8-as fölötti átlagot négyen értek el, 28 diák
pedig 7 és 8 közötti osztályzatot szerzett. 184 diák 6-os és 7-es közötti vagy
6-os átlagot érdemelt ki. Az átmenéshez szükséges médiát a fellebbezések
benyújtása előtt 701 diák nem érte el.

A dolgozatok újrajavítása után további 13 diák ért el átmenő jegyet, és
kaphat érettségi oklevelet. Illés Ildikó
megyei főtanfelügyelő-helyettes az
összesített adatok hiányában nem részletezte, hogy hány óvást nyújtottak be
a diákok, illetve hány dolgozat esetében módosult a jegy, azt viszont elmondta, hogy az ideiglenes 23,59
százalékos átmenési arány a fellebbezések után 25 százalékra nőtt. Júniusban megyénkben a diákok 67,68
százalékának sikerült az érettségije.

Hétfőn kezdetét veszi a tanév, a
Maros Megyei Tanács azonban
egyelőre még nem írta alá a
szerződéseket a Tej és kifli
program keretében juttatott tízóraicsomagok biztosítására. A
tejet várhatóan már a tanév
első hetétől megkapják a diákok, a kiflire azonban még várni
kell.

Pótérettségi – végleges eredmények

Jelentéktelen növekedés

Tegnap délben a jegyeikkel elégedetlen, óvást benyújtó pótérettségizők
is
megtudták,
jogosultak-e érettségi oklevélre, vagy jövőre újból vizsgázniuk kell.

Nagy Székely Ildikó

Mint korábban is hírt adtunk róla,
Maros megyében 1194 diák jelentkezett az őszi megmérettetésre, közülük
918-an jelentek meg a vizsgán, 274-en

Fotó: Nagy Tibor

Egész napos évadnyitó Vizi Imre-koncerttel

Szeptember 9-én, szombaton 100% Reloaded melyre este 9 órakor kerül sor a színház Nagytermében.
Vizi Imre fiatal zenész, aki 14 évesen önerőből tanult
címmel egész napos programkavalkáddal várja a
színházkedvelőket a Marosvásárhelyi Nemzeti meg gitáron játszani, sikerrel szerepelt az Eurovíziós Dalfesztiválon, valamint számos más zenei versenyen. ProduSzínház.

A program reggeli tornával indul, majd válogatni lehet
a kincskeresés, zsonglőrködés, tánc, vetélkedő, társasjáték,
kvíz, színházi kutya-show közül, és tájékozódni a kezdődő
évad repertoárjáról, bérletkínálatáról is. A napot karaokéval
egybekötött buli zárja. Jegyek és bérletek a reggel 10-től
este 9-ig nyitva tartó jegypénztárban vásárolhatók.
Az egész napos műsor egyik izgalmas programpontja
Vizi Imre The chaos in my mind című koncertje lesz,

Mezőmadarasi Szekeres-találkozó

Szeptember 16-án harmadszor szervezik meg a mezőmadarasi Szekeres család találkozóját a madarasi kultúrházban. Ez alkalommal a jelenlevők megtekinthetik a
bővített családfát, Szekeres Sándor családtörténeti előadást
tart, Szekeres Attila István heraldikus a család nemeslevelét
és címerét mutatja be. Közreműködik a helyi Árvalányhaj

cerként, zeneszerzőként és énekesként vált ismertté.
Dalaiban, ahogy a The chaos in my mind című zenei produkcióban is, bravúrosan ötvöződnek a soul, jazz, r&b,
funk stílusú zenei elemek.
A Vizi Imre-koncertre ingyenes helyjegy váltható a
2017/2018-as évadra érvényes bármilyen típusú bérlet femutatásával. Bérlet hiányában a koncertjegyet egységes
áron 10 lejért lehet megvásárolni.

néptánccsoport. 17-én, vasárnap istentiszteletet tartanak a
mezőmadarasi református templomban, utána megkoszorúzzák a néhai Szekeres István református lelkipásztor emlékére állított kopjafát. A szervezők kérik, hogy az
érdeklődők lehetőleg szeptember 11-ig, hétfőig jelentkezzenek Szekeres Szabolcsnál a szsz@iid.hu e-mail-címen
vagy a 0036 30 951 1347-es telefonszámon.
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Konzultáció a nyugdíjtörvény-tervezet előkészítéséhez

Kikérték a nyugdíjasszervezetek véleményét

A munkaügyi minisztérium és a
Maros megyei kormányhivatal
kezdeményezésére ülést tartott
az idős személyek szervezeteiből
álló konzultatív tanács, melyen
részt vett Adrian Rândunică, a
Munkaügyi és Szociális Minisztérium államtitkára. Az ülés fő témája az új nyugdíjtörvénytervezet előkészítése volt.

Mezey Sarolta

Az államtitkár beszámolt arról, hogy
a szaktárca birtokában van az idevágó
uniós törvényeknek, amelyeket egy minisztériumi csoport elemez. Tekintettel
arra, hogy az új jogszabályt jónak szeretnék megalkotni, hasznosnak tartják a
széles körű konzultációt, amelybe bevonják a nyugdíjasszervezeteket is.
– Fontosnak tartjuk az érdekeltek véleményét, javaslatait, hiszen ezeket jobbító szándékkal osztják meg velünk,
hogy bekerüljenek a készülő új jogszabályba. A tapasztalat azt mutatja, hogy
az eddigi törvények megalkotását nem
előzte meg konzultáció, nagyon sokszor
kellett módosítani a jogszabályokat.
Most azt szeretnénk, hogy a törvénytervezetben tükröződjön az érdekelt és
érintett felek nézőpontja – fogalmazott
az államtitkár, aki elmondta, hogy az ország minden megyéjét felkeresik, és párbeszédet folytatnak az idős személyeket
képviselő szervezetekkel.
Jobb lesz, mint a bértörvény
Újságírói kérdésekre válaszolva az államtitkár elmondta, hogy a nyugdíjasok
képviselői a méltányosság és az egységes társadalombiztosítási hozzájárulás
elvét vitatják legfőképpen. Javasolták,

hogy minden társadalmi réteg egyenlő
mértékben vegye ki a részét a társadalombiztosítási hozzájárulásból. Ami a
méltányosságot illeti, a nyugdíjasok kifejtették, hogy kiegyensúlyozottabb
nyugdíjakra van szükség, meg kellene
szüntetni a nyugdíjak közötti méltánytalan különbségeket, az összege nem kellene meghaladja az utolsó bérét. Szó
esett a speciális nyugdíjakról is. A résztvevők 90 százaléka azt kérte, hogy töröljék el a speciális nyugdíjakat. Azt is
szóvá tették, hogy az új nyugdíjtörvényben a nyugdíjak megállapítása az új bérezési törvényben szereplő kritériumoknak megfelelően kellene történjen.
A marosvásárhelyi konzultáció során
szóba került azon állami vagy a biztonsági apparátusból fiatalon nyugállományba vonult nyugdíjasok helyzete,
akik nyugdíjasként állami szektorban
helyezkednek el, tehát magas nyugdíjat
és jó fizetést is kapnak az állami költségvetésből – ezek helyzetét hogyan szabályozza majd az új törvény? Az
államtitkár a kérdésre nem tudott válaszolni, hiszen, mint mondta, jelenleg

Forrás: Mezey Sarolta

még csak a helyzet elemzésénél tartanak.
Az ezzel kapcsolatos javaslatokat elemzik, de az bizonyos, hogy valamennyi
nyugdíjasszervezet azt javasolta, hogy a
közszférából nyugállományba vonultak
– beleértve a katonákat, rendőröket is –
a közszférában ne vállalhassanak munkát – mondta.
A nyugdíjasok felvetették, hogy államosítják-e a II. nyugdíjpillér-alapot
vagy sem. Az államtitkár leszögezte:
erről nem volt szó. Az ezzel kapcsolatos
spekulációt a sajtó vetette be.
Aztán szóvá tették, hogy a doktorátus
tükröződjön a nyugdíjban.
A sajtósok arra voltak kíváncsiak,
hogy más megyékben milyen javaslatok
születtek, amire az államtitkár azt felelte,
hogy sok, nagyon sok, amit nem jegyzett
meg, de továbbította a minisztériumi bizottságnak.
Az államtitkár véleménye szerint sokkal jobb nyugdíjtörvény születik, mint a
263-as, amelyet számtalanszor módosítottak, s a sok változtatás miatt még a
szakemberek számára is gyakorta követhetetlenekké és alkalmazhatatlanokká
váltak az előírásai.

Băsescut csalással segítették újabb elnöki mandátumhoz 2009-ben

A 2009-es elnökválasztás kimenetelét eldöntő választási csalás előkészítésével vádolja Traian Băsescu volt államfőt és az országot akkor irányító
Emil Boc vezette kormányt a parlament különbizottsága.

A bizottság szerdán nyilvánosságra hozott jelentésének elfogadásán a jobbközép Nemzeti Liberális Párt (PNL) nem vett
részt, arra hivatkozva, hogy nem hajlandó szavazatával legitimálni a PSD-ALDE szociálliberális kormánytöbbség előre
elkészített, az ellenzék észrevételeit figyelmen kívül hagyó
dokumentumát.
A különbizottság jelentése szerint az elnöki hivatal és a
Boc-kormány átfogó, összehangolt akciótervvel készítette elő
a választási csalást, így bűnszövetkezet létrehozásával, csalással, hatalmi visszaéléssel vádolható. A testület állítását
egyebek mellett azzal támasztja alá, hogy a voksolás előtt néhány hónappal Traian Băsescu államfő felmentette tisztségéből Dan Nicát, a nagykoalíciós kormány szociáldemokrata
belügyminiszterét, utódjának – a Băsescut támogató, demokrata párti –, Vasile Blagának pedig első dolga volt lecserélni
20 megyei prefektust, akiknek jelentős szerepük volt a voksolás megszervezésében.
A jelentés készítői elismerik: azt nem sikerült feltárniuk,

Kevés túlzással

A tanévkezdés olyan, mint a hókotrás. Mindig váratlanul éri az illetékeseket. A meglepetés erejével
hat. És hitelt érdemlően sikerül bizonyítaniuk, hogy alapjában véve
és lényegüket tekintve illetéktelenek. Az első mondatokban foglaltak természetesen az építőkre,
iskolajavítókra, a tan- és oktatási
hatóságokra, a helyi és választott
önkormányzati szervekre illenek.
Akik ilyenkor rendszerint azt bizonygatják, hogy nincs a rendszerben
pénz,
pályázatukat
elutasították, megtagadták a felsőbb szervek, pedig ők idejében
mindent megtettek, rengeteg papírt
töltöttek ki. „Nyomják Krahácsot”,
ahogyan azt klasszikusan a régi rádiókabaréban állították a vidék kisemmizettjei.
Ezúttal nem a városomban tapasztalható állapotokról beszélek,

hogy a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) és a korrupcióellenes
ügyészség (DNA) milyen szerepet játszott az állítólagos választási csalásban, ezt pedig annak tulajdonítják, hogy a vádhatóság és a titkosszolgálat vezetői nem voltak hajlandók
megjelenni a különbizottság előtt, vagy egy, az ügyben indult
– időközben vádemelés nélkül lezárt – ügyészségi vizsgálatra
hivatkozva nem voltak hajlandók érdemi információkat szolgáltatni a parlamenti bizottságnak.
A parlament májusban alakított különbizottságot a 2009-es
elnökválasztás tisztaságának vizsgálatára, azt követően, hogy
– a DNA és SRI állítólagos összefonódását rendszeresen bíráló
– Evenimentul Zilei című lap arról cikkezett: az erőszakszervezetek vezetői döntő módon befolyásolták a 2009-es elnökválasztás kimenetelét.
Magát Băsescut nem idézték a bizottság elé. A volt államfő
korábban kilátásba helyezte: bepereli a bizottság tagjait, ha jelentésükben azt állítanák róla, hogy csalással szerezte meg második elnöki mandátumát.
A 2009-es elnökválasztáson a hivatalban lévő Traian Băsescu úgy szerezte meg második ötéves mandátumát, hogy
alig több mint fél százalékponttal, 70 ezer szavazattal múlta
felül ellenfelét, Mircea Geoană szociáldemokrata pártelnököt.
(MTI)

iskolákról szeretnek tudósítani. A
kiküldött riporter, aki rendszerint
csak hírből ismeri az efféle állapoahol reményeink szerint az iskolák tokat, az elborzadás hangján szászeptember 11-én (!) nem törött és mol be arról, hogy a vidéki, falusi,
zúzott padokkal, sánta székek, községi, hegymegetti iskola, amely
málló vakolatú romantikus termekkel és történetileg elhanyagolt mellék- és főhelyiségekkel várják majd
az első és nulladik, valamint a
fennmaradó tizenegy osztályokba 50 évvel ezelőtt épült, romosan, mijáratott/küldött nebulókat, eminen- ként Karthágó és Pompeji, várja az
seket, átlagtanulókat, bukdancso- oda szánt helyi gyerekeket. A polkat
és
kínzatásnak
kitett gármester, a helyi főilletéktelen
pedagógusokat. Hanem beszélek széttárja kezét, gyakorlottan paazokról a többnyire vidéki, falusi, naszkodik, miközben a háttérben
ókirályságbeli, erdélyi és partiumi felsejlik a falu, a tanya büszkesége,
oktatási intézményekről, amelyek a a 65 millió euróért alig másfél év
XXI. századi fiatalok számára hite- alatt felrittyentett puccos Aranylesen idézik meg, teszik kézzelfog- szájú Damaszkuszi Szent Anasztáhatóvá, nem csupán szemlélhetővé, zia
katedrális
huszonkét
de át- és megélhetővé a 19-20. szá- fokhagymakupolájával és félkupizadi oskolai valóságot. Vagyis a cás beszentelt cujkafőzdéjével.
nyomort, a legkisebb kedvezményt,
A faluban nincs körorvos, nincs
a rossz értelemben vett vidékiséget. gyógyszertár, a kórház, közigazgaMostanában a híradások ilyen tás, nagyáruház, színház, dolog- és
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Nem történt diszkrimináció

Az Országos Diszkriminációellenes Tanács megállapította, nem történt hátrányos megkülönböztetés a
székelyudvarhelyi áruházi ügyben, amikor egy
román férfi azt állította, azért nem akarták kiszolgálni,
mert nem beszélt magyarul – közölte tegnap a hatóság. Az ügyben hivatalból indult eljárás, miután egy
blogger videofelvételt tett közzé, amelyben azt próbálta bizonygatni: egy elárusítónő azért nem szolgálta ki, mivel nem beszélt magyarul, és románul
szólt hozzá. A tanács vezető testülete egyhangúlag
megállapította, hogy a videó készítője nem járt el etikusan, részigazságokat közölt, és nem szolgáltatott
korrekt bizonyítékokat állítása alátámasztása érdekében – adta hírül az MTI.

Védelmi miniszter – ideiglenes
jelleggel

Aláírta szerdán Klaus Johannis államfő azt a rendeletet, amelynek értelmében Marcel Ciolacu kormányfőhelyettes veszi át ideiglenes jelleggel a védelmi
miniszteri tisztséget. Az elnök ugyanakkor ellátta
kézjegyével azt a rendeletet is, amely kimondja a védelmi miniszteri tisztség megüresedését. Adrian Ţuţuianu kedden jelentette be, hogy lemond a védelmi
tárca vezetéséről. Arra hivatkozott, hogy rossz volt a
kommunikáció a minisztérium kötelékében dolgozók
béreinek és zsoldjainak kifizetésével kapcsolatban.
(Agerpres)

Tüntetni készülnek a tanárok

A Szabad Tanügyi Szakszervezetek Szövetsége
(FSLI) bejelentette, hogy október 2-ától tiltakoznak a
tanárok, ha a kormány nem rendezi bérproblémáikat.
A szakszervezetiek amiatt elégedetlenek, hogy csekély mértékben nőnek a nettó fizetések a tanügyben
2018-tól. Felróják azt is, hogy a különböző pluszjuttatásokat a tavalyi alapfizetés alapján számolják ki,
ami miatt kevesebb pénzt visznek haza, mint amenynyi tulajdonképpen járna. A szakszervezet azt kéri a
kormánytól, hogy szeptember 25-ig rendezze a felvetett problémákat, illetve, hogy év végéig találjon
megoldást arra, hogy a tanügyben dolgozók nettó fizetése nagyobb mértékben nőjön, mint a bejelentett.
(Mediafax)

Brâncuşi-szobrot vásárolna
a kormány

Ionuţ Mişa pénzügyminiszternek és Lucian Romaşcanu kulturális miniszternek meg kell próbálnia újra
tárgyalni a tulajdonosokkal A Föld bölcsessége című
Brâncuşi-szoborról – nyilatkozta Mihai Tudose kormányfő. A miniszterelnök túlzottnak tartja a 11 millió
eurós vételárat, ezért szerinte a két tárcavezetőnek
„még egy utolsó” tárgyalást kell folytatnia a Constantin Brâncuşi-szobor tulajdonosaival. Tudose szerint
Dacian Cioloş volt kormányfőt kell megkérdezniük
azoknak, akik pénzt adományoztak A Föld bölcsessége megvásárlására, hogy miként nőtt a vételár a
kezdeti 4 millió euróról 11 millióra az alkudozások
során. (Agerpres)

zálogház, árvaház, kultúra 60 kilométerrel odébb, megszűnt a kisbolt
és a posta, a vonat évente egyszer
jár, de ebben az évben szünnapja
van, a sár mérhetetlen, ugyanis elromlott az egykor EU-s pénzeken
beszerzett távol-keleti gyártmányú
sármérő automata, de azért minden jobb embernek van már kissé
használt Lexusa és vadontjól működő nexusa a megyei vezérkuvaszokkal.
Régebben szeptember első két
hetében a híradók arról szóltak,
hogy új iskolát avattak Buggyantházán, a tantermekbe beszerelték a
villanyt, és a kemény telek alatt is
fűthetők azok a helyiségek, ahol az
ifjúság tankönyvei fölé hajol, a
WC-ben önürítős hamutartót helyeztek el a gimnazisták számára,
felújították a könyvtárat, kaptak
elegendő számú könyvet és diafilmet, sőt egy 39 centiméter átmérőjű hazai gyártmányú óriástévét
(!) a párt ajándékaként. Szóval

csupa pozitív dologgal etették a
hírzabálót. Csupa-csupa móka,
tarka virág, kacagás, boldog gyermekkor.
Manapság az egyetlen hozadéka
a megváltozott időknek a több párt,
amely semmit sem ajándékoz senkinek sem, legkevésbé az iskoláknak. Legfennebb az iskolák
igazgatóit nyeri meg a párt javára
és a szavazatszámlálásra. A tévére
semmi szükség, mindenki laptopot
fixíroz, az iskola könyvtára könyvmúzeummá válik, vagy oda ömleszti be felesleges könyveit
Mitrache bágyé és Florica néne,
mert a könyvespolcot felszámolta.
Kellett a fal a 150x197 cm-es ikon
számára, amely előtt mindennnap
kétszer könyöröghet a Pergamonban harcoló fiáért, a Saragosában
gürcölő lányáért, a rendőriskolába
jelentkező kisunokájáért, aki ebből
az UNESCO-világörökséggé nyilvánított romiskolából ballagott el
épp az idén.
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Ezrek tüntettek a katolikus líceumért

(Folytatás az 1. oldalról)
az épületben, amely az egyház tulajdonát képezi. Örömmel írták alá
2015-ben a tanügyminisztériummal
azt a protokollt, amelyben megfogalmazódik, hogy Románia értéknek tartja az egyházi iskolák
indítását, és megnyugvással vették
tudomásul, hogy a 2015-ben meginduló Római Katolikus Teológiai
Líceumba a szülők nagy számban
és szívesen íratták be gyermekeiket.
„Ezért is állunk értetlenül néhány
nappal a tanévkezdés előtt itt, ezen
a téren. Hiszen Románia alkotmánya ugyanúgy garantálja a szabad
iskolaválasztási jogot, ahogyan ezt
egyházi törvénykönyvünk is megfogalmazza… Mi csak azt kérjük,
hogy „…a törvényes keretek betartásával működhessen egyházi iskolánk. Az az iskola, amelyet
szabadon választottak, választanak
a szülők, amely iskolában biztosítva
látják gyerekeik megfelelő nevelését.
Bízunk benne, hogy Románia
kormánya, amely egyházi törvény-

könyvünket a katolikus egyház statútumaként fogadta el, amely az
egyházi iskolákat értéknek tekinti,
amely elfogadja a megyés püspök
jogát egyházi iskolák létrehozásának kezdeményezésére, a szülők
jogát a szabad iskolaválasztásra,
nem fog elmenni annak a közösségi
akaratnak a folyamatos és most is
történő kinyilvánítása mellett, hogy
ennek az iskolának működnie kell.
...Védenünk kell az iskolát, s
mindenkit, aki az iskoláért küzd.
Védenünk kell híveink jogait, hogy
szabadon választhassák ezt az iskolát; az iskolába járó gyerekeket,
akiknek nevelését szüleik ránk, az
egyházi iskolára bízták; az iskola
igazgatóját, akit immár 10 hónapja
tiltanak el feladata végzésétől és az
iskolában tanító tanárokat, akik
egyházi engedélyünk elnyerésével
itt teljesítik hivatásukat” – hangsúlyozta az érsek.
Elegük van a helyi szervek egymásnak ellentmondó cselekedeteiből és kijelentéseiből – mondta a
szülők nevében Kapás Barna. Be-

Sajnálatos, hogy ma is a felekezeti
oktatás biztosításáért kell küzdenünk

„Látszólag megszűnt a kommunizmus Romániában, azonban annak
szelleme különböző formákban tovább kísért. Sajnálatos az a tény, hogy
70 éve, azt követően, hogy Márton Áron a felekezeti oktatás megteremtéséért szállt síkra, ma ott tartunk, hogy újból és újból harcolnunk kell
az anyanyelvű oktatás biztosításáért” – fogalmazott Márton Árpád, az
RMDSZ Kovászna megyei parlamenti képviselője kedden, szeptember
5-én napirend előtti politikai nyilatkozatában a képviselőház plénuma
előtt. A székelyföldi törvényhozó a marosvásárhelyi római katolikus iskola ügyében szólalt fel, nehezményezve azt, hogy egy héttel az iskolakezdés előtt még mindig bizonytalan azoknak a diákoknak a helyzete,
akik ebbe az iskolába iratkoztak.
„Éppen ezért szerdán, szeptember 6-án Márton Áron utódja, a római
katolikus érsek ismét tüntetni kényszerült hívni mindazokat, akik nem értenek egyet a nemrég újra létrehozott katolikus líceum megszüntetésével” – hangsúlyozta Márton Árpád képviselő.
„Minderre azért van szükség, mert egy ügyészfenyegetéssel, zsarolással mindenáron meg akarják szüntetni az iskolát. Nem hiába mondjuk
tehát, hogy Románia nem jogállam, a vallásszabadság, az emberi és kisebbségi jogok pedig csak papíron léteznek, hiszen azok szegik meg elsőnek a törvényt, akiknek biztosítaniuk kellene az alkalmazását” –
nyomatékosította a székelyföldi parlamenti képviselő politikai nyilatkozatában.

csapva érzik magukat, mert nem tájékoztatták őket az iskola ellen indított perekben hozott végzésekről,
elegük van a bizonytalanságból,
hogy három nappal a tanévkezdés
előtt tisztázatlan az iskola helyzete,
miközben a szülők jóhiszeműen
íratták gyermekeiket olyan osztályokba, amelyeket hivatalosan, az
oktatási minisztérium engedélyével
hirdettek meg. Felszólítják az öszszes illetékes intézményt, hogy
azonnal korrigálják az iskola alapítása körüli hibákat, és adják meg
gyermekeik számára az alkotmány
biztosította jogot a tanuláshoz, megőrizve a családok egységét, testvért
testvértől nem szétszakítva. Követelik, hogy a tanügyminisztérium
kormányrendelettel vagy miniszteri
rendelet formájában rendezze az iskola ügyét.
Követelik továbbá, hogy a tanügyminiszter hosszabbítsa meg a
megbízott iskolaigazgató mandátumát, a tanárok további alkalmazását,
az
oktatás
zavartalan
működésének megkezdését, és kiállnak Erdély minden magyar iskolájáért – hangzott el ezúttal is a
szülők kiáltványa.
Az iskola diákjai nevében Nagy
Henrietta XII. osztályos diáklány
fogalmazta meg, hogy kénytelenek
voltak korábban felnőni, mint
ahogy szerették volna, és nem azért
aggódnak, hogy nincs meg a nyári
házi feladat, hanem azért, mert
nincs meg az iskola. Elegük van
abból, amit velük, diákokkal, szüleikkel, tanáraikkal cselekedtek, a
csúfolkodásból, a tehetetlenségből,
diáktársaik kihallgatásából, ami arra
a korszakra emlékezteti őket, amiről szüleik azt ígérték, hogy soha
nem térhet vissza, de tévedés volt,
mert sajnos visszatért. A Római Katolikus Teológiai Líceum diákjaiként tanulni szeretnének, de nem
polgárjogot, közigazgatási ismereteket és alkotmányelméletet, hanem
az iskolai tantárgyakat, mert az
érettségire akarnak készülni, nem
az iskola bezárására.
Tanulni akarnak abban az iskolá-

Magyarország külgazdasági és külügyminisztériuma bekérette a román nagykövetet

A marosvásárhelyi iskolaügy miatt tegnap
berendelték a Külgazdasági és Külügyminisztériumba (KKM) Románia magyarországi
nagykövetét,
Marius
Gabriel
Lazurcát.

Magyar Levente, a tárca parlamenti államtitkára
újságíróknak elmondta: a nagykövettel azt közölték, megdöbbenéssel állnak az előtt, hogy Szijjártó
Péter miniszter bukaresti látogatása után egy nappal
a román hatóságok egyértelművé tették, hogy a marosvásárhelyi magyar katolikus líceum működését
felfüggesztik. Az államtitkár szóvá tette azt is, hogy
a döntésről nem tettek említést korábban a romániai
látogatáson lévő magyar külügyminiszternek.
Szerinte a líceum működésével kapcsolatos döntés több száz magyar családot hoz lehetetlen helyzetbe néhány nappal a tanév kezdete előtt.

Magyarország a döntést a katolikus egyház, a
magyar kisebbségek, a gyermekek, az érintett családok és a romániai restitúciós folyamat elleni támadásként értékeli. Rendkívül barátságtalan és
súlyos lépésről van szó Románia részéről – közölte.
Az államtitkár elmondta: a magyar kormány úgy
döntött, határozatlan ideig felfüggeszti Románia
különböző nemzetközi szervezetekbe, például az
OECD-be való jelentkezésének támogatását, holott
korábban erre ígéretet tett. Elmondta, Románia
OECD-tagságáról szeptember 8-án lesz szavazás,
a tagsághoz minden tagállam szavazatára szükség
van.
Felszólította a szomszédos államot arra, hogy haladéktalanul, a legrövidebb időn belül oldja meg a
marosvásárhelyi magyar oktatás ügyét. (MTI)

A tanfelügyelőségnek
nincs jogosultsága felszámolni az iskolát

A Maros Megyei Törvényszék augusztus 25-én kiközölte a Római
Katolikus Teológiai Líceum cikluskezdő osztályaiba való beiratkozást
megtiltó 70-es számú tanfelügyelőségi határozatot megsemmísítő ítéletét. A törvényszék megállapította azt, hogy a tanfelügyelőség határozatának indokolása hamis, nem fedi a valóságot. Az ítélet ellen
felfolyamodvánnyal (recurs) lehet élni, amelyet legkésőbb szeptember
12-ig nyújthat be a pervesztes tanfelügyelőség. A román szülők (Fiest
Marius, Costea Ioan, Turdean Ana Maria, Boldea Laura Claudia) és a
Marosvásárhely Municípium által indított közigazgatási perben a felperesek a tanfelügyelőség 1385-ös, a Római Katolikus Teológiai Líceumot létrehozó határozatának megsemmisítését kérték. Az
1769/102/2016-os dossziéban a semmisséget kimondó 479/2017. sz.
törvényszéki ítéletet 2017.06.13. óta nem közölték ki a peres felekkel.
Ez azt jelenti, hogy egyelőre egyik ítélet sem jogerős, nincs hatással a
líceum jelenlegi helyzetére. Még abban az esetben is, ha a tanfelügyelőség iskolaalapító határozatát jogerősen megsemmisítik, szükség lesz
egy újabb peres eljárásra, amelyik kimondja a líceum megszüntetését,
és rendelkezik sorsáról. Amennyiben a Maros Megyei Tanfelügyelőség
jogosulatlanul hozta létre az iskolát, pont úgy arra sincs jogosultsága,
hogy felszámolja, feldarabolja a sokak által védelmezett Római Katolikus Teológiai Líceumot! Ha jogalap nélkül ezt mégis megteszik, akkor
az elkövetőket hivatali hatalommal való visszaélésért büntetőjogi felelősség terheli.
Dr. Kincses Előd ügyvéd

ban, amelyet választottak, és amelyről azt hiszik, hogy senki nem veheti el tőlük. Ami velük történik,
olyan, mint egy büntetés, újabb meg
újabb nyaklevesekkel, és nem tudják, hogy miért büntetik őket.
Kit zavar, kinek szúrja a szemét,
kinek ártott a 400 diák, aki tanulni
szeretne, kinek érdeke, hogy az ő

rovásukra bizonyítsa be, hogy be
lehet zárni egy magyar iskolát? Kik
vagytok ti? – tette fel a kérdést,
majd kijelentette, hogy igenis félnek az iskola bezárásától, de nem
fognak visszalépni, mert a saját iskolájukba akarnak járni, ahol hétfőn
el kell kezdődjön a tanítás – mondta
többek között a végzős osztályba
lépő diáklány.
A tüntetés zárásaként az erdélyi
történelmi egyházak vezetői, Kató
Béla református püspök, Jakubinyi
György gyulafehérvári római katolikus érsek, Gyerő Dávid, a Magyar
Unitárius Egyház főjegyzője és
Papp Noémi evangélikus lelkész
mondott áldást az iskolára. Ezt követően Kilyén Ilka műsorvezetővel
közösen mondták el a jelenlevők
Reményik Sándor Templom és iskola című versét, majd a himnuszok
eléneklésével ért véget a tüntetés,
amelynek résztvevői Holló László,
a státus alapítvány elnökének felhívására fegyelmezetten távoztak a
helyszínről.
Fotó:
Karácsonyi Zsigmond és Nagy Tibor

Adminisztratív hiba?

(Folytatás az 1. oldalról)
meg elsőként a közigazgatási bíróságon az Unirea és a Bolyai líceumok osztályainak átcsoportosítására vonatkozó határozatot. Mint ahogy azt is, hogy
a közel két éve húzódó botrány során tanárokat, szülőket és diákokat idéztek
be a korrupcióellenes ügyészségre. Mintha azt sem tudná, hogy a tanácsban
elbukott a legutóbbi, a helyzet megoldására irányuló próbálkozás is. Vagy
mintha nem az orra előtt, a Győzelem téren tiltakoztak volna napokon át a
szülők. És mintha nem ismerné a Státus Alapítvány és a polgármesteri hivatal
közötti szerződés tartalmát, miszerint, ha nem jön létre vagy a szerződés futamideje alatt megszűnik a katolikus líceum, az a bérleti szerződés felbontásához vezet. Ha oly barátságosan, jóhiszeműen kezelte volna a polgármesteri
hivatal a katolikus líceum ügyét, akkor nem fajul tüntetésig a helyzet, Dorin
Floreának pedig nem kellene arról beszélnie, hogy ismét „etnikumközi lőtérré” változik Marosvásárhely, sőt, egyenesen „vallásháború” helyszínévé.
És arról sem, hogy esetleg egy, már jól ismert, politikusok (vajon kire gondolt? – erre vonatkozó kérdésünkre ugyanis nem válaszolt) által kialakított
forgatókönyv alapján szítják az etnikai feszültséget Marosvásárhelyen, amiből „a szekuritáté kerül ki megerősödve”.
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Történelmi jelentőségű immunterápia

Átadták az Európai Polgári Díjat

Szerkesztette: Bodolai Gyöngyi

Az Európai Polgári Díjjal elismert Szilárd István címzetes egyetanár,
tudományos
temi
főtanácsadó, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara Migrációs Egészségügyi
Programjai vezetője beszél a díjátadón a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvosi Karának és
Gyógyszerész Karának tanévnyitóján Pécsen 2017. szeptember 3-án.
Szilárd István professzorral 2016.
július 27-i Harmónia-összeállításunkban közöltünk interjút a migrációs egészségügyről A szívemhez
közelálló program címmel.

Fehérjemódosulatok vizsgálata

Az immunrendszer kóros működését, daganatos áttéteket
és a Parkinson-kór hátterében álló fehérjemódosulatokat is vizsgálhatják az ELTE
kutatói egy új röntgen-krisztallográfiai berendezéssel –
olvasható az intézmény közleményében.

A fehérjefunkció és a kölcsönható fehérjehálózatok jobb megértéséhez
a
betegségekkel
összefüggő fehérjevariánsok és a
fehérjemódosulatok megváltozott
szerkezeti-kölcsönhatási tulajdonságainak feltérképezése a fő célja
az ELTE TTK Kémiai Intézetében
zajló kutatásnak, melyhez pályázati támogatásból szerezhet be speciális érzékenységű modern
műszert az intézmény.
A több mint 235 millió forintos

fejlesztés révén egy olyan, Magyarországon egyedülálló érzékenységgel
rendelkező
új
röntgen-krisztallográfiai berendezést szereznek be, amely lehetőséget biztosít biológiailag aktív
vegyületek és bio-makromolekulák szerkezetének atomi részletességű felderítésére, lehetővé téve
meghatározó kölcsönhatásaik feltérképezését is. Ezen információk
felhasználásával, a kölcsönhatások
finomhangolásával az anyagok fizikai, kémiai vagy biológiai tulajdonságai alakíthatók, tervezhetők.
A projekt keretében alkalmazott
vizsgálati módszer a molekulák
szerkezetének felderítésén kívül,
köztük létrejövő kölcsönhatások
erősségéről, irányairól és minőségéről is atomi szintű információt
szolgáltat, lehetővé téve ezek mé-

lyebb megértését. A projekt interdiszciplináris kutatásokat fog
össze. Az ismertetés szerint a kutatás egyik fő célja a fehérjefunkció
és kölcsönható fehérjehálózatok
jobb megértése, betegségekkel
összefüggő (például immunrendszer kóros működése, daganatos
áttétek, Parkinson-kór) fehérjevariánsok és fehérjemódosulatok
megváltozott szerkezeti-kölcsönhatási tulajdonságainak feltérképezése. A legkorszerűbb technológiával rendelkező mérőműszer elősegíti a vizsgálható minták körének kibővítését, új projektek
indítását az alap- és alkalmazott
molekulaszerkezet-kutatás terén
egyaránt.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg 2017. július 1- 2020. június 30. között. (MTI)

Önkéntes orvosok Erdélyben

Befejeződött a Nemzetközi
Gyermekmentő Szolgálat idei
májusi erdélyi gyógyító körútjának az összesítése. A szervezet
önkéntes
orvosai
kórházban, iskolákban, óvodákban szűrték, vizsgálták és
gyógyították a rászoruló
gyermekeket.

Idén májusban a gyógyító körúton 32 orvos és egészségügyi szakember vett részt, akik Székelyudvarhelyre, Csíkkarcfalvára, Csíkmadarasra, Csíkrákosra, Gyimesbükkre, Kápolnásfaluba, Csíkszentmihályra, Csíkcsicsóba, Csíkszentmártonba és Csíkszeredába látogattak el.
Az orvoscsoportban csecsemőés gyermekgyógyászok, gyermekneurológusok, gyermek-fül-orr-gégészek, gyermekszemészek, fogorvosok, szülész-nőgyógyászok,
gyermekurológus, aneszteziológusok, mentőápolók és szakorvosjelöltek vettek részt.
Orvosaik közel 6000 vizsgálatot

végeztek egy hét alatt, és 32 gyermek esetében javasoltak magyarországi kivizsgálást, gyógykezelést
vagy műtétet.
A szemészeti szűrővizsgálatok
alapján 40 gyereknek írtak fel
szemüveget, ebből a szolgálat a családok nehéz anyagi helyzete miatt
31 szemüveg elkészíttetését vállalta

magára, aminek értéke 600.000 Ft
volt.
Ismét a csoporttal tartott a Gyermekmentő nőgyógyászati szűrőkamionja, melyben az önkéntes
orvosok 348 nőgyógyászati szűrést
végeztek el Csíkszentmártonban az
egy hét alatt.
A citológiai leletek Magyarországon készültek el augusztus végén.
Két esetben derült fény súlyos elváltozásra/betegségre, ahol esetlegesen műtéti beavatkozásra lesz
szükség, 20 esetben gyógyszeres terápia javasolt. Mindez mutatja, milyen fontos a megelőzés, vagyis a
rendszeres szűrővizsgálat. A szükséges műtéteket, gyógykezeléseket

MTI-fotó: Sóki Tamás

a csíkszeredai és a székelyudvarhelyi kollégák végzik el, akikkel az
NGYSZ jó szakmai kapcsolatot
ápol.
A nőgyógyászati szűrőkamion
fenntartását a Waberer’s International Zrt. biztosítja, ők végzik a műszaki karbantartást, szervizelést is.
A Gyermekmentő mozgó fogorvosi buszában dolgozó önkéntes
fogorvosok idén Kápolnásfaluban a
Kriza János Általános Iskola 181
hátrányos helyzetű tanulója számára
végeztek szűréseket, kezeléseket.
A szakemberek itt közel 100
gyermeknek kezelték a fogait, amelyek között volt foghúzás, tömés,
fogkő-eltávolítás, illetve barázdazárás is.
Véleményük szerint az itteni
gyermekek fogazata nagyon rossz
állapotban volt, szinte minden gyereknél több szuvas fogat találtak.
Ennek fő kiváltó oka a fogmosás hiánya volt, ezért az ő esetükben a
fogorvosok különösen nagy hang-

Történelmi jelentőségűnek
nevezett immunterápiát engedélyezett a leukémia egyik
fajtájának gyógyítására az
amerikai
élelmiszerés
gyógyszerfelügyelet (FDA).

a résztvevők 83 százalékánál mutatkozott javulás a CAR T-sejteknek
köszönhetően. A kezelés sikerének
tartóssága azonban egyelőre bizonytalan – néhány páciens állapotában visszaesés következett be pár
hónappal később –, de még így is
nagyobb arányban léptek a javulás
útjára a betegek, mint más eljárásoknál. Az elsőként kezelt gyermek,
egy már-már haldokló kislány öt
éve rákmentes.
Szakemberek ugyanakkor figyelmeztettek a sejtterápia mellékhatásaira is, amelyek igen komolyak,
akár életveszélyesek is lehetnek.
Kialakulhat például citokinfelszabadulási szindróma, amely magas
lázzal, vérnyomásproblémákkal, súlyos esetben pedig szervkárosodással járhat. Mindezek kifinomult
ellátást igényelnek, anélkül, hogy
gátolnák a rák elleni küzdelem sikerét. A módszer szakemberek szerint
teljesen eltér az eddig alkalmazott
immunterápiás gyógyszerektől. „A
páciensek saját sejtjeinek újraprogramozásával új határt léptünk át az
orvostudományban” – fogalmazott
Scott Gottlieb, az FDA főigazgatója. „Figyelemre méltó módszernek” nevezte az engedélyezett
eljárást Mikkael Sekeres, az Amerikai Hematológiai Társaság képviselője is, mindazonáltal figyelmeztetett, hogy a Kymriah „nem
csodaszer”.
Kutatók arra számítanak, hogy a
CAR T-sejtes terápiát más betegségek esetén is tudják majd használni.
A Kite Pharma egy agresszív limfóma, a Juno Therapeutics pedig a
vérrák egyéb formái, köztük a mielóma multiplex elleni változatot
akar engedélyeztetni.
Tudósok dolgoznak a rák egyéb
formái, például az agy- és az emlődaganat, valamint a hasnyálmirigyrák elleni CAR T-sejtes terápián is,
de ez nehezebb feladat. (MTI)

súlyt fektettek a felvilágosításra, a
helyes fogmosási technika elsajátítására és az egészséges táplálkozás
ismertetésére. A kezelések végén
minden gyereket fogkefével és fogkrémmel ajándékoztak meg.
A csoport utaztatásában az OTP
Bank, a Mercedes-Benz Hungária
Kft., és az Oracle Hungary Kft. volt
segítségükre.

Az orvoscsoport látogatásával
egy időben idén is sor került a hagyományos Buzánszky Jenő Erdélyi
Focikupa
mérkőzéseire
Csíkszentdomokoson május 18-19én, melyet a korábbi években a legendás Aranycsapat utolsó élő
tagja, a Gyermekmentő Szolgálat
Sportbizottságának volt elnöke, Buzánszky Jenő vezetett. Halála után
az ő tiszteletére a sporteseményt
Buzánszky Jenő Erdélyi Focikupának nevezték el. A verseny selejtezőjébe 12 körzetből 84 csapatban
több mint 500 gyermek nevezett be.
A 11-12 éves korosztályban a
csíkszeredai csapat, míg 13-15 évesek között Szováta csapata győzedelmeskedett. Az utóbbi csapat a
Városligeti Gyermeknap OTP Bank
Gyermeknapi Focikupán a nagyobb
korosztályban szintén nyertesként
került ki.
A Gyermekmentő Szolgálat önkéntes orvosai és fogorvosai legközelebb október 8–13. között
utaznak Erdélybe a szolgálat egészségügyi programja keretében.

Az „élő gyógyszernek” is nevezett új immunterápia lényege, hogy
a betegből vérvétel segítségével
nyert T-sejteket, az immunsejtek
egyik fajtáját génmódosítás révén
mesterségesen konstruált felismerő
receptorral (kiméra antigén receptor, CAR) látják el, és visszajuttatják a páciensbe. Az egyébként
vírusokkal fertőzött sejtek elpusztítására szolgáló T-sejtek a receptorok segítségével felismerik és
megsemmisítik a rákos sejteket, és
a szervezetben szaporodásnak indulva hosszú időn, akár hónapokon,
éveken át képesek harcolni a rosszindulatú sejtek ellen.
A Kymriah nevű, augusztus 30án engedélyezett terápiát a gyerekkori B-sejtes akut limfoid leukémia
(ALL) kezelésére szánják, 25 éves
korig lesz elérhető – az év végére
már 32 egészségügyi központban
szerte az Egyesült Államokban –
visszaeső vagy olyan betegek számára, akiknél más kezelés nem bizonyul hatásosnak. Amerikában
évente több mint háromezer gyerek
és fiatal betegszik meg akut limfoid
leukémiában, és bár többségük túléli, 15 százalékuk visszaesik.
A Novartis gyógyszergyár és a
Pennsylvania Egyetem kutatólaboratóriuma által kidolgozott sejtterápia meglehetősen költséges, 475
ezer dollárba kerül – bár az egyes
pácienseknél alkalmazott csontvelő-átültetés félmillió dollárnál is
drágább. A gyógyszergyár azonban
közölte, ha az eljárás egy hónapon
belül nem hoz eredményt, akkor
nem számlázza ki a kezelés árát.
Az egyik kulcsfontosságú, 63 beteggel végzett klinikai kísérlet során
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Gyémánt oklevél

Hol kezdődik az ember?

A titokra voltam kíváncsi a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti
Egyetem 1957-ben végzett hallgatóinak hatvanéves találkozóján, amelyen az egyetem gyémánt oklevelét
vehették át. Mi tartja őket életben a
80-on túl, és mi tart egyeseket még
mindig a pályán, holott ifjúkorukat
megtépázta a háború, majd az azt követő nélkülözés; megélték az államosítás, a kisajátítás okozta családi
tragédiákat, és egyesek a kulákság
bélyegével járták ki az egyetemet. Azt
reméltem, hogy szavaikból fény derül
hosszú, tartalmas életük rejtélyére.

Bodolai Gyöngyi

Az 1957-es évfolyam
A hűvös szeptemberi reggelen az egyetem
épülete előtt gyülekeztek, egyedül vagy
életük társa, gyermekük kíséretében. Mivel a
hajdani 140-ből (104-en az általános orvosi,
36-an a gyermekorvosi karon végeztek) 20
résztvevőre számítottak, egy kicsi szemináriumi terem volt a találkozó helyszíne. Az
1957-es történelmi évfolyam hallgatóit az
egyetem híres első generációs tanárai is oktatták még, olyan tudással tarisznyálva fel
őket, ami biztos alapot jelentett szakmájuk
gyakorlására. Dr. Barabás Dénesné dr. Páni
Éva csíkszeredai szemész főorvos osztott
meg egy korábbi élményt kedvenc tanáruk, a
már személyi ápolására szoruló dr. Miskolczy
Dezső professzornál tett budapesti látogatásáról. Megbecsült professzoruk nagy örömmel és szeretettel fogadta, sőt írásban is
megköszönte, hogy egykori hallgatója felkereste, hiszen legszebb éveit a marosvásárhelyi egyetemen töltötte – írta a levélben.
Mintha hídon állnék, amely nemzedékeket
köt össze – öntötte szavakba gondolatait dr.
Nagy Előd rektorhelyettes, aki a találkozó
résztvevőit köszöntötte. Elmondta, hogy azt
a nehéz korszakot, amely az 1956-os eseményeket követte, ő már csak dr. Bárányi Ferenc könyvéből ismeri. Legendás idők voltak,
amelyet a nagy elődök önfeláldozó munkája
fémjelez, és az egyetem akkori végzősei
büszkén vállalták hovatartozásukat. Köszöntőjében megjegyezte, hogy az oktatás feltételei mára sokat javultak, de az önállóságától
megfosztott magyar tagozat emberi erőforrásainak apadása nehéz helyzetet teremt.
Mivel volt tanáraik közül csak egy van
még életben, aki fizikai állapotára hivatkozva
nem lehetett jelen, dr. Dienes Sándor, a marosvásárhelyi professzorok doyenje vállalta a
tanár szerepét. Beszédének alaptémája az élet
volt, az egyetlen és legfőbb kincsünk a fogantatástól az utolsó életjelek eltűnéséig. Az a
csodálatos valami, ami „az anyagnak egy sajátossága, szerkezetének következménye”, és
olyan, mint a mosolygás, ami nem választható el az ajaktól. Meghatározása az életjelenségekből lehetséges, mint a pulzus, a
légzés, a mozgás, a gondolat, a memóriaközpontba beépített tudás, illetve annak gyakorlati használata. A mozgás fontos életjelenség,
ami energiát szabadít fel, és segít megőrizni
a szervezetben a kalciumot – biztatta a jelenlevőket. Beszélt arról, hogy az egyéni élet a
genetikai tényezők mellett 80 százalékban az

életmódtól függ. Szólt a gondolkozás, a memória kiépítésének fontosságáról, arról, hogy
Mátyás Mátyás professzor hogyan vezette rá
a kórismézés lényegére, idézte a nagy erdélyi
művészek gondolatait az életről, végül Shakespeare Hamletjéből vett mondattal zárta
beszédét: „Több dolgok vannak földön és
égen,/ Horatio, mintsem bölcs elmétek/ Álmodni képes”.
A hivatást nem tudják abbahagyni
Mielőtt átvették volna a gyémánt oklevelet, a találkozás kilenc résztvevője életéről,
pályájáról számolt be. Bár tanulmányaikat
anyanyelven végezték, ők voltak az első évfolyam, akik közül alig néhányan kaptak állást magyar vidéken, a többséget a
Kárpátokon túlra helyezték, ahonnan nehéz
volt a visszatérés, és néhányan ezért választották a külföldre való kitelepedést. Végül a
legtöbben a Székelyföld településein állapodtak meg, ahol körzeti általános orvosként,
gyermekorvosként, üzemorvosként gyógyítottak, mások belgyógyászatra, szemészetre,
fül-orr-gégészetre, radiológiára, laboratóriumi orvosnak szakosodtak, ketten megszerezték az orvostudományok doktora címet. A
találkozón munkájuk szeretetéről vallottak elsősorban, arról, hogy hivatásukat nehezen,
egyesek 80 éven felül sem tudják abbahagyni. A gyógyító munkából származó elégtétel mellett a család, a gyermekek, az unokák
jelentették és jelentik egyre hangsúlyosabban
az éltető örömforrást. Bár volt, aki szívesen
emlékezett, már nem elsősorban a diákkori
élményekre, sokkal inkább a gyermekek,
unokák sikereire tevődött a hangsúly.

Ezzel kezdte beszámolóját dr. Balla Árpád
székelyudvarhelyi gyermekgyógyász főorvos, az orvostudományok doktora, a 60 éves
találkozó egyik fő szervezője, akinek műszaki végzettségű két gyermeke a művészetek területén is sikeres. Balla Árpád
érdemdiplomával végezte tanulmányait, 42
éven át osztályvezető főorvosként dolgozott,
igazgatta a székelyudvarhelyi kórházat és a
járóbeteg-rendelőt, állt az Egészségügyi Líceum élén (fizetség nélkül), tanított 22 éven
át, és közben értékes tudományos munkát fejtett ki. Doktori dolgozatát a magnéziumnak a
csecsemőkori rachitisben betöltött szerepéről
írta, számos tudományos előadást tartott és
dolgozatot közölt. Létrehozta a Pápai Páriz
Ferenc Alapítványt, amely 2000-től az Erdélyben tudományos munkát végző orvosokat,
gyógyszerészeket, biológusokat díjazza, és a családorvosok számára évente
egy továbbképző tanfolyamot szervez, amelyen húsz
év alatt több mint 4.000-en
vettek részt. Már a kezdetektől tevékeny szerepet
vállalt az EME Orvostudományi és Gyógyszerészeti
Szakosztályának vezetésében és munkájában, a helyi
Rotary klub alapító elnöke,
kitüntetéseinek se szeri, se
száma.
Jelmondata szerint az
ember ott kezdődik, ha valamit alkot. Munkásságát
illetően arra a legbüszkébb, hogy a százágyas
gyermekosztályon, amely-
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nek vezető főorvosa volt, nem a betegséget,
hanem a beteget kezelték elsősorban, és sikerült otthonossá tenni a kórházat, hogy a beutaltak megfeledkezzenek betegségükről.
– Valami hajtott, de sosem tudtam, hogy ez
az erő honnan ered, mondja a több mint 60 tudományos ülésszak szervezője, társszervezője.
Kollégája, dr. Záborszky Ferenc bevallotta,
hogy diákkorában, amikor nem elsősorban a
tanuláson, hanem a tréfán, szórakozáson járt
az esze, zavaróan hatott rá Balla Árpád korán
megmutatkozó szervezőkészsége, amit ma
egészen másképpen értékel. Ő maga is rájött,
hogy a marosvásárhelyi egyetem végzőseként a legjobbnak kell lennie. Ezt érezte első

munkahelyén, Máramarosban, az Iza völgyében, ahova kihelyezték, s ahol akkoriban csak
ketten hordtak pantallót és félcipőt, jelenleg
pedig a budapesti MÁV-kórházban, ahol belgyógyászként 360 órát ügyel havonta. Özvegyen öt unokájára büszke, és határozottan
állítja: addig fog dolgozni, ameddig él.
Sohasem bánta meg, hogy orvos lett
A harmadik dédunokát várják a Mátyus
családban is, újságolja dr. Mátyus András
nyugalmazott fül-orr-gégész főorvos, aki
megemlíti, hogy az utolsó marxizmusvizsgát
követően, 1957. október 15-én kapta kézbe a
diplomát. Október elsejétől 2000 januárjáig
43 esztendőn át a székelyudvarhelyi kórházban dolgozott szinte szabadság nélkül, 23
évet vezető állásban.
A kibédi származású orvos, akinek szüleit
kuláknak nyilvánították, bevallja, hogy állandó izgalomban végezte el az egyetemet.
Bár sebésznek készült, végül orr-fül-gégészetből szakvizsgázott. 1965-ben nevezték ki
az egészségügyi iskola élére, 1974-ben a városi kórház vezetését bízták rá. Igazgatóként
sok feladattal kellett megbirkóznia: felépíteni
az új 430 ágyas kórházépületet, a poliklinikát,
öt új bölcsődét, hét vidéki körorvosi rendelőt,
a többit pedig felújítani, a régi kórházi épületeket korszerűsíteni. Mindez sok gonddalbajjal járt, és – ahogy mondja – esetenként
„az opportunizmust” is vállalni kellett érte.
Sohasem bánta meg, hogy orvos lett, s
elődje, kibédi Mátyus István orvosdoktor,
Marosszék első orvostudora példaképpen állt
előtte. Az udvarhelyszéki egészségügyi dolgozóknak állít emléket két kötet megírásával.
Érdemes volt
Dr. Nagy Emma Judit, aki a gyergyószentmiklósi kórház osztályvezető főorvosa volt,
50 évi munka után Nagyváradon a lánya mel-

lett él, akiről büszkén mondja, hogy a Partiumi Keresztény Egyetem oktatója.
– Jó évfolyam volt, sok szép évet töltöttünk együtt, kedves, szép ez a találkozás –
mondott köszönetet a szervezőknek dr.
Gámpé P. Margit, aki néhány évi hányódás
után laboratóriumi orvosként dolgozott, és
aranyos két lányukra büszke.
Dr. Páll Ildikó Máramarosban körorvosként kezdte a pályát, Kolozsváron volt rezidens,
majd
a
máramarosszigeti
gyermekkórházban dolgozott, a vöröskeresztes iskolában tanított. Szerencsésnek érzi
magát – hangsúlyozta –, mert soha nem tapasztalt hátrányos megkülönböztetést, mindig megbecsülték, többször ki akarták
nevezni vezetőnek, de nem fogadta el. Legnagyobb szerencsének a gyermekeit tartja,
akiknek jó szakmája van, s az unokája rendezést tanul Bukarestben. Nyugdíjasként hobbija
a
festés,
rajzolás,
szárítottvirág-kompozíciók készítése, és láthatóan a
versek, hiszen kettőt is hozott ajándékba volt
évfolyamtársainak. Élettapasztalatait Váci
Mihály soraival foglalta össze:
„Nem volt könnyű élni,/ Nem is lesz
sosem,/ De érdemes volt,/ Mindig érdemes
lesz,/ Hiszem.”
A brassói születésű dr. Wotsch Gyula már
régen sepsiszékinek érzi magát. Érdemdiplomával hatvan évvel ezelőtt Gidófalvát választotta, ahol hat évig volt körorvos, majd üzemi
orvosként dolgozott a sepsiszentgyörgyi textil- és a dohánygyárban, később körzeti rendelőben, majd fizioterápia szakos feleségével
együtt magánrendelőjükben. Tíz éven át vállalta a szabadságra menő kollégák helyettesítését. Két lányuk van, és már születnek a
dédunokák is, ő pedig arra büszke, hogy
gyermekei, unokái közül egy sem ment el
külföldre, és 85. születésnapján hiánytalanul
jelen lesz a nagy család.
Az élet értelme a munka és a család
– mondja érdeklődésemre dr. Kozma Klára
gyermekorvos, aki Balatonfüreden dolgozik.
Férjével, aki ugyancsak gyermekorvos, Marosújváron kezdték a pályát. 1983-ban települtek át Magyarországra, ahol 1998-ban
ment nyugdíjba, de azóta is visszahívják iskolaorvosnak.
– Jó volt nosztalgiázni – jegyzi meg, majd
érdeklődésemre hozzáteszi, hogy nagy elégtétel, boldogság volt és marad számára, amikor sikerül egy-egy gyermeket meggyógyítani.
– Férjemmel együtt szenvedélyesen szerettük a szakmánkat. Szemész főorvosként az
ötvenágyas szemészeti osztályt vezettem
Csíkszeredában, a férjem ideggyógyászként
dolgozott. Sok külföldi tanulmányúton jártam, bevezettem a műlencse beültetését Csíkszeredában. Mindig arra törekedtem, hogy jó
édesanya, jó feleség legyek, és a szakmában
is helytálljak. A megértés sohasem hiányzott
a másik iránt, s az együttérzés vezérelt emberként és orvosként is. Az élet titka megérteni, kiegészíteni egymást, tisztán élni, jót
gondolni, jót cselekedni – mondja dr. Barabás Páni Éva szemész főorvos, aki büszke
arra, hogy mindkét gyermekük orvos lett.
Hogy van-e titok, vagy mindnyájan ismerjük a hosszú élet receptjét, csak éppen nem
sikerül betartani, a 60 éves találkozóra érkezett orvosok szavait olvasva önökre bízom a
döntést.
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Őszi-téli színlecke

Lassan vége a nyárnak, ezért itt
az ideje előkeszítenünk a melegebb ruhákat. Nézzük át szekrényünket,
mit
tudunk
még
használni, és szerezzünk be pár
új, divatos darabot, ami jól illik a
stílusunkhoz és a már meglévő ruháinkhoz is.

Casoni Szálasi Ibolya divattervező

Mielőtt megnéznénk részleteiben,
hogy mi is lesz a divat a 2017–2018-as
őszi-téli szezonban, először tekintsük át
a legdivatosabb, a leggyakrabban előforduló színeket.
Minthogy az utóbbi időben a divat
minden területén a természetességre való
törekvés a „menő”, idén a divattervezők
a hideg szezon legkedveltebb színeit is a
természetből merítették.
Az első helyen a morajló tenger hullámaira emlékeztető mélykék erős, élénk,
ugyanakkor nyugalmat árasztó árnyalata
áll, mely mind magára, mind egy együttes alapszíneként is kitűnően mutat. A
leggyakoribb színtársítások: a mélykék

arannyal, liláspirossal, korallszínnel,
bordóval és szilvakékkel.
Ehhez képest világos, kontrasztos szín
a tompa, semleges világos rózsaszín, melyet már ismerünk az előző szezonból.
Ez a színárnyalat játékos könnyedséget
sugall, ezért nem okvetlenül fontos, hogy
könnyű, vékony anyagokból készüljenek
az ilyen színű ruhadarabok. A vastagabb
szövet, vagy kötött anyagok is lengének
mutatnak ebben a színben. Fehérrel,
csipkével, antracitszürkével vagy barnával társítva még elegánsabb.
A visszafogott színskála ellenére az
idei hideg szezonban az élénk színek is
helyet kaptak, a gránátalmaszín és a
piros más árnyalatai is divatosak.
A gránátalmaszín a nevét a hasonló
nevű grenadinszörpről kapta, mely egy
különleges, mondhatni lilásnarancssárga
árnyalat, amely a hidegbe hajló színek
közé tartozik. Ebben a színárnyalatban a
lila tulajdonképpen csak leheletnyi. Ha
nem olvasunk róla, szinte észre sem
vesszük, annyira finom, szinte gyöngyházszerű fényt kölcsönöz a belőle készült anyagnak.

Ember és állat harmóniája

Felelősségteljes állattartás

„A kutya éppen némaságával válik mindennél értékesebbé. Társaságában az ember
rátalál a lelki békére, ahol a szavak elvesztik
minden jelentőségüket!”
John Galsworthy

Egyre többen döntenek a hobbiállatok
tartása mellett, azonban sok esetben
nem mérik fel előre a kutyatartással
járó feladatokat és kiadásokat, ezáltal
pedig megunt és elcsapott ebek válnak gazdátlanná. A felelős állattartásról, mindenekelőtt a kutyatartással
járó kötelezettségekről beszélgettünk
dr. Borka-Vitális Leventével.

Ugyanakkor divat az élénkpiros, mely
jól társítható feketével és a sötétebb árnyalatú meggypiros, melyből főleg felsőruhákat készítenek.
A semleges szürke, mely továbbra is
divat, a legközelebb áll az őszi esős
napok színéhez. Ez a nyugodt szürke árnyalat szépen mutat mindenféle stílusú
ruhadarabon.
Ha fényes hatású ezüstszürke ruhadarabot választunk, magára vagy társítva,
elegáns, kontrasztos hatást érünk el. Leggyakrabban azonos árnyalatú tompa
szürkével, sötétebb szürkével, fehérrel,
feketével kombinálva a legdivatosabb.
A tulajdonképpeni őszi színek is ismét
divatosak, ilyenek a meleg okker árnyalatok, melyek jól találnak mind egymással, mind a sárgásdrappal és
mustárszínűvel is. Monokromatikus, különböző textúrájú anyagokat kombinálva
még érdekesebb hatást érünk el.
Az őszi színek legkedveltebbje idén
az őszi juhar színe, mely egy, a vörös
agyag színéhez közel álló pirosas narancsszín. Kitűnően társítható krémszínnel, feketével, fehérrel, ugyanakkor
sápadtrózsaszínnel és aranysárgával is.
A zöld szín változatai is a topon vannak idén, amint a már említett aranysárga, mely a
fényes hatású atlaszból mutat a
legjobban.
Az inkább a military stílusra jellemző
khaki,
piszkoszöld, olívzöld és más hidegebb zöld árnyalatok is divatosak.
Ha az idei hideg
szezonban igazán
divatosak akarunk
lenni, ruhatárunkból nem hiányozhatnak a borvörös
– a bordó és a sötétlila kombinációja – ruhadarabok
sem. Ezt a színt
nem szükséges társítani, viszont azért
elfogadható egyegy
kiegészítő,
például egy piros
styletto cipő, egy
krémszínű vagy
egy ezüstszürke
csizma.

séget és felelősséget jelent, valamint anyagi
ráfordítással jár. A kutya ragaszkodása, szeretete azonban kölcsönös kell legyen, ugyanannyit kell nyújtani a kutyának, amennyit ő
nyújt a gazdinak. A családtagokká váló
társállatoknak szeretetre, gondoskodásra, törődésre, nevelésre van szükségük. A felelős
állattartás lényege, hogy gazdi és kedvence
úgy tudjon harmonikusan együtt élni, hogy
abban a kapcsolatban mindenki jól érezze
magát, és összhangban legyen a környezettel
is.

Spirituszok 2.

Légenysav éter

Veress László

SPIRITUS NITRI DULCIS felirat olvasható a segesvári múzeumban kiállított egyik folyadéktároló edényen.
Magyarul a 20. század elejéig légenysav éternek nevezték.
A gyógyszertárak laboratóriumában állították elő, borszesz (tömény alkohol) és salétromsav (légenysav) átpárlásával. A párlatot nátrium-karbonáttal közömbösítették,
majd újból átpárolták. Az így nyert híg, mozgékony, almaszagú, édes, égető ízű folyadék úgynevezett etil-nitritet tartalmazott.
A készítményt szívre ható tinktúrákkal (scilla, digitalis)
együtt szívbetegségekben, ezenkívül izzasztó, szélhajtó,
hasmenés elleni, vizelethajtó, nyugtató szerként is javallották. Mellkasi szorító fájdalmak, bizonyos szívbetegségek kezelésére napjainkban a glicerin-trinitrátot (is)
használják, amely rokon vegyület az alkohol és salétromsav hevítésekor keletkezett etil-nitrittel. A Spiritus nitri
dulcis készítményt külsőleg haj- és bőrápoló készítményekben használták.
A Spiritus nitri dulcis összetételében részt vevő salétromsav vagy fojtósav, légenysav (latin neve Acidum nitricum) maró, szúrós szagú folyadék, a platina és az arany
kivételével minden fémet felold, az ezüstöt is, ezért választóvíznek is nevezik. A magyar nyelvben a legtöbb kémiai elem és vegyület elnevezése a különböző korokban
többször is megváltozott, főleg a nyelvújítások következtében. A salétromsavat képező nitrogén neve a 18. század
végén és a 19. század elején, ötven év alatt tizenegyszer
változott, a fojtós matéria elnevezéstől az 1842-ben elfogadott légeny elnevezésig, ezért kiváló alkalom, hogy néhány szót ejtsünk a kémia területén végbement érdekes
és tanulságos nyelvújításokról.
Kémia, magyarul
A polgári fejlődés maga után vonta a nemzeti nyelvek
fejlődését. A nagy nemzetek (angol, német, francia)
hamarabb kezdték nemzeti nyelvüket használni
(Folytatás a 8. oldalon)

Az állat számára megfelelő mennyiségű és
minőségű táplálékot kell biztosítani, amit a
különböző ipari kutyatápokkal is lehet biztosítani. A kutyatápok minőségéről kérdezve
megtudhattuk, hogy a túl olcsó ipari termékek minőségi összetétele gyanúra adhat okot,
ugyanakkor az agyonreklámozott tápok
magas ára nem minden esetben indokolt. A
kilónkénti hozzávetőleg tízlejes táp minősége
már megfelelő kell legyen, az egy-két lejes
kilónkénti árak gyanús minőségű kutyatápra
utalhatnak. A kutya a szomjúságot sokkal nehezebben tűri, mint az ember, ezért a friss és
tiszta ivóvíz biztosítása is fontos.
Egy kutya beszerzésénél figyelembe kell
venni azt is, hogy a különböző kutyafajták –

Szer Pálosy Piroska

A megyeszékhelyünkön tevékenykedő állatorvos sérült vadállatok mentési programjában is részt vesz, alkalomadtán majd arról
a területről is megpróbálunk érdekfeszítő információkat szerezni.
A szakember beszélgetésünk elején leszögezte annak fontosságát, hogy mielőtt bárki
eldöntené egy házi kedvenc beszerzését, mérlegelje, hogy gazdiként mit tud nyújtani kedvencének, és csak azt követően gondolkodjon
azon, amit a kutya nyújthat számára. A felelősségteljes gondolkodásmód ugyanis hosszú
időre meghatározza az ember és családja
életvitelét. Ezért el kell dönteni, hogy a család vagy egyedülálló személy képes-e a legalapvetőbb feltételeket biztosítani házi
kedvencének. A sok öröm és szeretet mellett,
amit az embernek egy kutya adni tud, kötött-
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a fajtától és temperamentumtól függően – eltérő mozgásigényűek. Amint az állatorvos
hangsúlyozta, a felelős állattartás egyik szabálya a megfelelő mozgás biztosítása a kutya
számára, ezért mérlegelni kell azt, hogy
mennyi időt tudnak a családtagok eltölteni
házi kedvencükkel ahhoz, hogy a saját igényeit kielégítve mozoghasson. A kiadós séták
a kutyák számára élményt jelentenek, de a
nagy mozgásigényű kutyafajták számára
talán nem elegendőek.
– A bezártságot megélheti-e büntetésként
a kutya? – kérdeztük.
– Abban az esetben, ha kölyökkutyaként,
pici korától megszokja azt az életformát, nem
éli meg büntetésként, hanem lassan beépül a
mindennapjaiba az egyedüllét, de a gazdinak
mindenképp pótolnia kell az eb számára a
mozgást. Ugyanakkor nem mindegy, hogy
négy-öt órát bandukol pórázon az eb a gazdi
oldalán, vagy például egy kutyaparkban alaposan kihancúrozza magát. Sokan abban a
tévhitben élnek, hogy lakásban kis testű kutyát érdemes tartani. Vannak azonban olyan
kis testűek, amelyek mozgásigénye igencsak
nagy, ilyen például a vadászkutyák családjába tartozó, állandóan izgő-mozgó tacskó
vagy a foxterrier.
Ellenpéldaként említette az orvos a bullmastiffot, amely nagy testű kutya ugyan, de
nyugodt vérmérsékletű, és jól alkalmazkodó
típus. Az olyan család, amelynek tagjai a nap
huszonnégy órájából tizenötöt nem tartózkodnak otthon, nem kellene kutyatartást fontolgassanak, mert az állat mozgásigénye egy
idő elteltével az ember számára is megterhelő
lehet – fejtette ki a szakember.
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Magyarországon folytatódhat
a Nemzeti Agykutatási Program

További négy évig folytatódhat a
Nemzeti
Agykutatási
Program
(NAP), amely működésének első
négy évében számos kiemelkedő
eredményt hozott – mondta a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs
Hivatal
(NKFIH)
elnöke
pénteken Pécsen, a program zárókonferenciáján.

Pálinkás József a magyar felsőoktatás
napján a Kodály Központban rendezett tanácskozás megnyitóján közölte: az eddigi
12 milliárd forintos támogatás után az
NFKIH 6,5 milliárd forinttal járul hozzá a
program folytatásához.
Szólt arról is, hogy elkezdődik egy nemzeti kvantumtechnológiai program, amely
remélhetően sikeresen összefogja majd az
ezen a területen zajló magyarországi kutatásokat. Olyan programokat terveznek továbbá, amelyekben egyszerre van jelen a
kutatók közötti verseny és az együttműködés – tette hozzá.
Freund Tamás agykutató, a NAP elnöke
az eddigi eredmények között megemlítette,
hogy új gyógyszerjelölt vegyületeket fedeztek fel az Alzheimer- és a Parkinson-kór
gyógyítására, új felfedezést tettek az örökletes Huntington-kór kezeléséhez, hozzájárultak a kognitív zavarok megismeréséhez
és több sikeres bionikai kutatást végeztek el.
Felidézte: az agykutatási programot az indokolta, hogy 2010-ben Európában 798 milliárd eurót fordítottak idegrendszeri
betegségek gyógyítására, kezelésére, ami
súlyos gazdasági és szociális teher a társadalomnak, a családoknak; ennélfogva az
agykutatás halaszthatatlan politikai feladattá
vált.
A NAP két alprogramjában négy év alatt
ERDÉLYI
SZÍNÉSZNŐ
(BELLA)

A rejtvény fősoraiban
egy Nobel-békedíjjal
kitüntetett teológus,
orgonista, orvos
és emberbarát filozófus
nevét és egyik aforizmáját
idézzük.
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Kolozsváron, az 1800-ban kiadott Az Erdélyországi orvosi vizeknek bontásáról közönségesen című könyvében, ahol így ír: Még
senki magyarul vizet nem bontott… szükségképpen sok új szókat kellett csinálnom… Új
szavai például: sav, szénsav, lúgsó.
Dr. Mátyus István (1725–1801) Kibéden,
dr. Nyulas Ferenc (1758–1808) Nyárádremetén, vagyis az egykori Marosszéken született,
az erdélyi székely orvostudomány nagy egyéniségei, európai színvonalú felkészültséggel
rendelkeztek, akik a „született nyelvükön” alkottak, méltán lehetünk büszkék rájuk.
A későbbiekben sokan foglalkoztak a kémiai műnyelv újításával, köztük Irinyi János,
a zajtalan gyufa feltalálója (ő is Erdélyben
született), Bugát Pál, Nendtvich Károly, akik
minden elem nevét a vegyületek képződésében betöltött szerepükből, fizikai tulajdonságukból képezték, úgy, hogy ezekhez az arany
neve mintájára -any vagy -eny végződést illesztettek. Így lett az ibolyaszínű jód neve iblany, a bűzlő bróm büzeny, a könnyű
hidrogén köneny, az éltető oxigén éleny, a levegő fő összetevője, a nitrogén légeny, sava
a légenysav, a rézből rézany, a vasból vasany
és folytathatnánk.
Orbán Balázs az 1860-as években az alumíniumot timanynak, a kalciumot mészenynek, a magnéziumot keserenynek, az oxigént
élenynek, ez utóbbi kettő vegyületét, vagyis
a magnézium-oxidot keserenyélegnek nevezi.
1849-ben a szabadságharccal együtt a
nyelvújítások gondolata is elbukott, 1867ben létrejött a kiegyezés Ausztria és Magyarország között, 1869-ben Mengyelejev és
Meyer elkészítette a periódusos rendszert.
Ezt követően a fizikai és kémiai szakkönyvek
fokozatosan áttértek az elemek és vegyületek
latin nevének alkalmazására, korunk vegyészei, gyógyszerészei, tanárai sem ismerik
már, és a szakkönyvekben sem találjuk meg
az egykori megnevezéseket.
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(Folytatás a 7. oldalról)
a tudományok területén is, mint a kisebbek,
kultúrájuk terjesztése Magyarországon és Erdélyben feltételezte az itthoni anyanyelvi kultúra kialakítását. A magyar nyelv szegényes
volt a természettudományok, ezen belül a
kémia (vegytan) terén, az ilyen tárgyú könyvek fordításánál nagy nehézséget jelentett,
hogy a magyar nem rokon nyelv a nyugatiakkal, a latin megnevezéseken kívül nem léteztek magyaros, rokon kifejezések. Például
a fémek közül ötnek volt magyar neve: arany,
vas, ezüst, réz és kéneső (higany), a nem
fémek közül csak a szén és a kén neve ősi.
Az orvosok, gyógyszerészek próbálkoztak
a köznép számára érthető szövegek magyar
nyelvű kiadásával, mint például Pápai Páriz
Ferenc (Pax corporis, 1690).
Jelentősebbek Mátyus Istvánnak a Kolozsváron kiadott Diaetetica I. (1762) és Diaetetica II. (1766) című művei, amelyekben
orvosi-egészségügyi kérdések mellett
gyógyvizekkel és ezek elemzésével is foglalkozott. Először közöl magyar nyelven kémiai
jellegű szöveget, amely a mai olvasónak furcsa hangzású, nehezen érthető.
1784-ben II. József osztrák császár elrendelte, hogy a német legyen a hivatalos nyelv
az egész állam területén (amelynek része volt
Magyarország és Erdély is). Nem számolt
azzal, hogy a magyar nép „valami ellen rendkívüli egységet képes felmutatni, míg valami
érdekében ugyanezt nem könnyen teszi
meg”. Így a császári rendelet éppen az ellentétes hatást váltotta ki, főleg Erdélyben!
Kazinczy Ferenc Orpheusával megkezdődik a tudatos magyar nyelvújítás korszaka.
Kolozsváron megjelenik az első magyar
nyelvű természettudományos könyv (1786),
Benkő Ferencnek a Magyar minerológia
című munkája.
A magyar kémiai szaknyelv megteremtésére az első tudatos próbálkozást Nyulas Ferenc, Erdély főorvosa tette, ugyancsak
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89 új kutató laboratóriumot hoztak létre és
jelentős infrastrukturális fejlesztések történtek, többek között funkcionális MRI-labor
készült az MTA Természettudományi Kutató Központjában, humán agyszövetbank
és nagy felbontású EEG-berendezés a Semmelweis Egyetemen, neuro-onkológiai labor
a Debreceni Egyetemen vagy neurofiziológiai, biomarker labor a Szegedi Tudományegyetemen – jegyezte meg.
A NAP hosszú távú célja, hogy hozzájáruljon a társadalmi kiadások csökkentéséhez, valamint, hogy segítse az egészségipar
fenntartható fejlődését – mondta a program
elnöke.
A 2017 novemberében záruló program
keretében az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet vezetésével, tíz kutató intézmény részvételével végeztek agyi
folyamatokkal, rendellenességekkel és kezelési-megelőzési eljárásokkal kapcsolatos
kutatásokat. Olyan betegségek esetén értek
el a kezelést, gyógyítást segítő eredményeket, mint a szklerózis multiplex, az autizmus, a skizofrénia vagy az internetfüggőségre jellemző agyi elváltozások.
A Országos Klinikai Idegtudományi Intézet kutatócsoportja az Alzheimer-kórral jelentkező epilepszia diagnosztizálásában ért
el áttörést, amelynek köszönhetően lassítható a kór tüneteinek romlása. A PTE kutatói a mély agyi stimulációval kapcsolatos
munkájuk során bebizonyították, hogy a
„megfelelően korán” elvégzett mély agyi
stimuláció képes a munkaképesség megőrzésére Parkinson-kórban szenvedő betegeknél.
Az NFKIH tájékoztatása szerint a négy
év alatt négyszáz kutató dolgozott a programban, amelynek keretében 126 kutatóifejlesztői állást hoztak létre. (MTI)
AROMA
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Augusztus 31-i rejtvényünk megfejtése: Akkor sem történhet semmi baj, ez úgyis a film befejező jelenete.
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Magyar–portugál: Vendégsiker,
lemaradnak a vb-ről a magyarok

A magyar labdarúgó-válogatott
vasárnap hazai pályán 1-0-ra kikapott az Európa-bajnok portugál csapattól a 2018-as világbajnokság
európai selejtezősorozatában, ezzel
eldőlt, hogy nem lesz ott az oroszországi tornán.
A vendégek az első perctől
kezdve fölényben futballoztak a
Groupama Arénában, ráadásul a 30.
percben emberelőnybe is kerültek,
mivel Priskin Tamás piros lapot kapott a Pepével szemben elkövetett
könyöklésért. A portugálok rögtön
a szünet után, a 48. percben André
Silva közeli fejesével vezetést szereztek, az AC Milan támadójának

találata pedig eldöntötte a találkozót.
A két gárda 13. alkalommal találkozott egymással, de a magyarok
még egyszer sem győztek, a mostani volt a kilencedik portugál siker.
Bernd Storck szövetségi kapitány csapata – amely, mivel nem
nyert, már nem kerülhet a pótselejtezőt érő második helyre sem a csoportjában –, a kvalifikációs
sorozatot október 7-én Svájcban
folytatja, majd három nappal később otthon a Feröer-szigetek ellen
zárja. Magyarország legutóbb
1986-ban vett részt világbajnokságon.

jegyzőkönyv

Európai vb-selejtező, B csoport, 8. forduló: Magyarország – Portugália
0-1 (0-0)
Budapest, Groupama Aréna, 22 ezer néző, vezette: Danny Makkelie
(holland).
Gólszerző: André Silva (48.). Sárga lap: Pátkai (20.), Elek (45+3.),
Dzsudzsák (82.), Fiola (89.), illetve Ronaldo (89.). Kiállítva: Priskin (30.).
Magyarország: Gulácsi Péter – Fiola Attila, Guzmics Richárd, Kádár
Tamás, Korhut Mihály – Lovrencsics Gergő (78. Varga Roland), Elek Ákos
(67. Pintér Ádám), Pátkai Máté, Dzsudzsák Balázs – Priskin Tamás, Eppel
Márton (61. Böde Dániel).
Portugália: Rui Patrício – Cédric Soares, Pepe, Bruno Alves, Fábio Coentrao (28. Eliseu) – Gelson Martins (63. Bernardo Silva), Joao Moutinho,
Danilo, Joao Mário – André Silva (86. Ricardo Quaresma), Cristiano Ronaldo.
A csoport további eredményei: Feröer-szigetek – Andorra 1-0, Lettország
– Svájc 0-3.
A csoport állása: 1. Svájc 24 pont, 2. Portugália 21, 3. Magyarország 10,
4. Feröer-szigetek 8, 5. Andorra 4, 6. Lettország 3.

Románia matematikai esélyét is elvesztette
a vb-részvételre

Európai vb-selejtező, E csoport, 8. forduló: Montenegró – Románia 1-0
(0-0)
Podgorica, Gradski stadion, vezette: Craig Thomson (skót).
Gólszerző: Stevan Jovetic (75.). Sárga lap: Vesovic (54.), Beciraj (85.),
Stojkovic (89.), illetve Chipciu (34.), Moţi (85.).
Montenegró: Danijel Petkovic – Adam Marusic, Stefan Savic, Zarko Tomasevic, Filip Stojkovic – Mirko Ivanic (70. Stefan Mugosa), Nikola Vukcevic
– Marko Jankovic (84. Vladimir Jovovic), Stevan Jovetic, Marko Vesovic –
Fatos Beciraj (90+2. Elsad Zverotic).
Románia: Ciprian Tătăruşanu – Romario Benzar, Vlad Chiricheş, Cosmin
Moţi, Alin Toşca – Valerica Găman (81. Sergiu Hanca), Răzvan Marin (64. Nicolae Stanciu) – Alexandru Chipciu, Bogdan Stancu, Alexandru Maxim –
Florin Andone (64. Alexandru Băluţă).
További eredmények az E csoportból: Örményország – Dánia 1-4, Lengyelország – Kazahsztán 3-0.
A csoport állása: 1. Lengyelország 19 pont, 2. Montenegró 16, 3. Dánia
16, 4. Románia 9, 5. Örményország 6, 6. Kazahsztán 2.

Megyei labdarúgó-bajnoki eredmények

* 5. liga, Északi csoport, 1. forduló: Abafája – Marosfelfalu 4-1, Lövér –
Nyárádremete 0-3, Köhér – Szászrégeni Testvériség 3-1, Alsóidecs – Magyaró 3-2. A Görgénysóakna – Bátos mérkőzést elhalasztották, Mezőkirályfalva állt.
* 5. liga, Közép csoport, 1. forduló: Segesvár – Harasztkerék 1-3, Galambod – Mezőrücs 2-2, Balavásár – Kerelőszentpál 5-2, Gernyeszeg – Cikmántor 5-1, Csittszentiván – Kerelő 3-1. Tuzson állt.

Távozott az ASA elnöke és edzője

9

Megvált edzőjétől, Bálint Lászlótól a Maros- gedett munkája eredményével, hiszen a csapat a 2.
vásárhelyi ASA 2. ligás labdarúgóklub. Távo- liga rangsorának 3. helyén áll, így jó eséllyel pályázik
célja megvalósítására, az 1. ligába való feljutásra.
zott Dinu Gheorghe klubelnök is.

Farczádi Attila

A szerződésbontás okát nem részletezték, de a Gazeta Sporturilor című sportnapilap úgy értesült, mindkét távozó beadta lemondását, amikor kötelezni
akarták őket, hogy szerepeltessék a csapatban a klubigazgató fiát, a 18 éves Carlos Cherteşt. Az újság online kiadásában emlékeztet, hogy nem ez az első ilyen
jellegű történet a klubnál. Az év elején, amikor az
ASA még az 1. ligában szerepelt, Ilie Stannak azért
kellett távoznia, mert nem szerepeltette eleget az ifjabbik Petrişt, akinek édesapja, Tiberiu Petriş nagy
befolyással rendelkezik a klub irányításában.
A Pro Sport című lap elérte telefonon Cristian
Cherteş klubigazgatót, aki azonban nem volt hajlandó
nyilatkozni. A klub közleményére hivatkozva kijelentette, annál többet nincs mit mondaniuk.
Az érintett Bálint László úgy fogalmazott, személyes oka van a kenyértörésnek, részletekbe azonban
ő sem bocsátkozott. Közösségi oldalán azt írta: elé-

„Megköszönöm Dinu Gheorghénak a közös munkát.
Az első pillanattól az utolsóig nagyon bízott bennem.
Nagyon sokat tanultam tőle, örülnék neki, ha a jövőben újra együtt dolgozhatnánk. Szinte a nulláról indultunk június 26-án, amikor az első edzést tartottuk.
Közös erőfeszítéssel fiatal, szép csapatot építettünk,
amely arra törekedett, hogy tetszetősen és hatékonyan
futballozzon. Ez nagymértékben sikerült. Köszönöm
a játékosoknak az együttes munkát, nagyon bízom
benne, hogy sikerrel járnak majd a cél megvalósításában.”
A Pro Sport lehetségesnek nevezi, hogy az edző
döntésében az ASA anyagi gondjai is közrejátszhattak. Két olyan játékos – Dumitru Muntean és Cornel
Ene – is távozott ti. az előző napokban Marosvásárhelyről, akiket a nyáron igazoltak le. Bálint László
gyors elhatározását ilyen tekintetben motiválhatta,
hogy Aradon, az UTA-nál, valamint a CS Mioveninél ugyancsak megüresedett a kispad, és mindkét
klubnál lehetőségként számolnak vele, írta még a Pro
Sport.

Férfikosárlabda-Eb: Győzelem a románok
ellen, nyolcaddöntőben a magyarok

A magyar férfikosárlabda-válogatott 80:71-re leA magyarok második sikerükkel továbbjutottak a
győzte kedden a házigazda Romániát az Európa-baj- C jelű hatos negyedik helyezettjeként a nyolcaddönnokság
kolozsvári
csoportjának
negyedik tőbe, ahol vasárnap a D csoport győztesével találkozfordulójában, így továbbjutott az isztambuli nyolcad- nak Isztambulban.
döntőbe.
Ivkovics Sztojan szövetségi kapitány együttese az
A Maros-kupáért játszanak:
első nyolc percben még futott az eredmény után, ám
In memoriam Takács Károly
a folytatásban az ismét remeklő Hanga Ádám és VojSzeptember 7-8-án újra megrendezik Marosvávoda Dávid vezetésével már kézben tartotta a mecs- sárhelyen a Maros-kupáért kiírt tornát négy első
cset. A 9121 néző többsége által biztatott románok osztályú csapat részvételével. A szervező Maros
néhányszor felzárkóztak három-négy pontra, de fo- Kosárlabdaklub vezetősége határozata értelmében
kozatosan elfáradtak, és az utolsó negyed már a ven- a sporttalálkozót a nemrégiben elhunyt Takács Kádégek fölényét hozta. Hanga 25, Vojvoda pedig 26 roly emlékének szentelik.
pontig jutott.
A torna programja:
A forduló további eredményei: Spanyolország –
* szeptember 7., 18 óra: Kolozsvári U – BCM U
Horvátország 79:73 (21-20, 17-12, 15-22, 26-19), Piteşti
Montenegró – Csehország 88:75 (24-17, 25-17, 29* szeptember 7., 20 óra: Maros KK – Jászvásári
21, 10-20).
Politehnica
Az állás: 1. Spanyolország 8 pont, 2. Horvátország
* szeptember 8., 18 óra: kisdöntő
7., 3. Montenegró 6 (292-298), 4. MAGYAROR* szeptember 8., 20 óra: döntő
SZÁG 6 (271-283), 5. Csehország 5, 6. ROMÁNIA
A belépés ingyenes.
4.

Szolgáltatás – üzleti ajánlat

Az ALKONY TEMETKEZÉSI KFT. VIRÁGKÖTŐ, valamint KOSZORÚKÉSZÍTŐ LÁNYT alkalmaz. Jelentkezni személyesen, a délelőtti órákban a cég székhelyén lehet, egy CV benyújtásával. Cím:
Marosvásárhely, Dózsa György út 71. szám. (sz.-I)
FIATAL HÖLGYEKET felveszünk CUKORDÍSZEK GYÁRTÁSÁRA. Tel. 0745-520-408. (19288-I)

MAROSVÁSÁRHELYI LAKÓTÁRSULÁS nyugdíjas TAKARÍTÓNŐT alkalmaz. Tel. 0742-454-275,
0745-291-384. (3519)

SÜRGŐSEN ALKALMAZUNK – azonnali kezdéssel – jókedvű, idős, nem fekvő úriember mellé munkakedvelő, aktív, kötelezettség nélküli KÖZÉPKORÚ HÖLGYET. Ajánlunk munkakönyves alkalmazást
és előnyös bérezést. A hajtási jogosítvány előnyt jelenthet. Érdeklődni a 0744-377-412-es telefonszámon
mindennap 8-17 óra között. (19283-I)

A MAROSVÁSÁRHELYI INRECO ÉPÍTŐIPARI MAGÁNCÉG KARBANTARTÓT/NEHÉZGÉPSZERELŐT, valamint TEHERGÉPKOCSI-VEZETŐT alkalmaz. Az önéletrajzokat az inreco@inreco.ro
e-mail-címre vagy a 0365/430-151-es faxszámra várják. Tel. 0365/430-150. (19271)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal rendelkező: RECEPCIÓST, MEDENCEKARBANTARTÓ SZEMÉLYZETET, gyermekek számára ANIMÁTORT, PINCÉRT, SZOBALÁNYT. Tel. 0722-268-866. (60258)

ROMÁN TŐKÉJŰ ÉPÍTKEZÉSI CÉG alkalmaz KÉPESÍTETT KŐMŰVESEKET, ÁCSOKAT, VASBETONSZERELŐKET, minimum 3 éves tapasztalattal. Az önéletrajzokat a következő faxszámon:
0265/266-067, e-mailben az office@moragroind.ro címen vagy személyesen az 1848. sugárút 50/6. szám
alatt található irodánkban várjuk. (60298-I)
ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSOGATÓT, SZOBALÁNYT. Tel. 0745696-055. (19258-I)

BUCSINON TALÁLHATÓ VENDÉGHÁZBA GONDNOKOT keresünk. Családok előnyben. Fizetés:
2000-2500 lej. Tel. 0745-696-055. (19258-I)
RECEPCIÓST, SZOBALÁNYT/TAKARÍTÓNŐT alkalmazunk központi zónában levő PANZIÓBA.
Tel. 0744-624-976. (3483-I)
A TORDAI CÉG alkalmaz MÉSZÁROST és FIATAL SEGÉDMUNKÁST az árukiadóba. Tel. 0744644-026. (19259-I)

MAGÁNCÉG 8 órás munkaprogrammal ÁLTALÁNOS ASSZISZTENST alkalmaz marosvásárhelyi
munkapontjaira. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet 8-16 óra között: 0265/211-127. (sz.-I)
KFT. RAKTÁRI MUNKÁST alkalmaz. Tel. 0721-458-860. (-)

A SAPIENTIA EMTE Marosvásárhelyi Kara pályázatot hirdet ÓRAADÓI ÁLLÁSOK betöltésére a
2017/2018-as egyetemi év I. félévére. Bővebb információk a www.ms.sapientia.ro honlapon. (-I)
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Mélységes fájdalommal emlékezem a hét éve elhunyt drága
fiamra, MAGYARI SÁNDORRA.
Nyugodjál
békében!
Bánatos édesanyja. (3527-I)

Fájó szívvel emlékezünk testvéremre, MAGYARI SÁNDORRA halálának hetedik évfordulóján. Nyugodjál békében! Enikő és családja. (3527I)

A marosvásárhelyi TRAIAN VUIA Technológiai Líceum
beiratkozókat vár az esti tagozatra,
XI. osztályba FODRÁSZ-STYLIST szakra
és a posztliceális iskolába KOZMETIKUS szakra.
Érdeklődni az iskola titkárságán
vagy a 0365/730-972-es telefonszámon.
A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS
ELADÓ 3 szobás, 80 m2-es, földszinti lakás a Rodniciei és a Livezeni
út sarkán. Tel. 00-45-287-46366, email: dosap1@yahoo.com. (3363-I)
KIADÓ 2 szoba-összkomfort a Prieteniei utcában (Tudor negyed). Tel.
0744-966-657. (3514-I)
KIADÓ Marosvásárhelyen 2 szobaösszkomfortos családi ház a központban. Tel. 0723–570-520. (HN-I)
ELADÓ cserép bontásból. Tel. 0748018-453. (3485)

VESZEK pálinkafőzésre való szilvát
vagy körtét. Le is szedem. Tel. 0743-761147. (3550)
TŰZIFA eladó. Tel. 0740-919-662.
(1546)
KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0740-383071. (1546)
TŰZIFA eladó házhoz szállítva. Tel.
0758-548-501. (1545)

MINDENFÉLE
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(3171)
HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
és eladok használt hűtőket, fagyasztókat garanciával. Tel. 0722-846-011.
(3415)
BÁRMILYEN
MUNKÁT
vállalunk:
cserépforgatás, csatornajavítás, cserépcserélés,
csatornapucolás.
Nyugdíjasoknak 10% kedvezmény. Tel. 0746819-774. (3252)

MEGEMLÉKEZÉS

Emlékeztetjük
mindazokat,
akik ismerték és szerették
BARABÁSI BÉLÁT (Bumbi),
hogy ma, szeptember 7-én
van halálának 39. évfordulója.
Emléke
legyen
áldott,
nyugalma csendes! Szerettei.
(3513)

Hatodszor hervad az őszirózsa,
Hatodszor szárítja könnyeinket az őszi szél
Székelyvéckén, a temetőben.
Nem feledünk drága gyermekünk, testvérünk,
ifj. BIRTON ÁRPÁD.
Fiatal életed gyorsan távozott,
Itt maradt emléked,
S örök bánatunk. (3516)

Kegyelettel és mély fájdalommal emlékezünk a nyárádmagyarósi születésű KACSÓ
ÁGOSTONRA halálának 3.
évfordulóján.
Keressük, de nincs már sehol,
mégis itt van mindig valahol.
Örök az arcod, nem száll el a
szavad, minden mosolyod a
lelkünkben marad. Emléke
legyen
áldott,
nyugalma
csendes! Bánatos szerettei.
(3523)

Fájó
szívvel
emlékezünk
szeptember 7-én drága jó
édesanyánkra, a rigmányi
VERESS
MÁRTONNÉ
ÁGNESRE halálának első
évfordulóján. Leányai: Ilonka,
Edit családjukkal. Emléke
legyen
áldott,
nyugalma
csendes! Sosem felejtünk el!
(3529-I)

„Elmentél, pedig sok dolgod
lett volna még, megtölteni
szépséggel a családod életét.
Elmentél, s veled együtt eltűnt
a remény, de lelkünk egy
darabja utadon elkísér. Veled
vagyunk most is, te pedig
velünk vagy, mert szeretetünk
irántad oly végtelenül nagy.”
Fájó szívvel emlékezünk a
legdrágább férjre, édesapára,
nagyapára, a szentgericei
születésű DANGULY ALBERTRE halálának 27. évfordulóján.
Soha nem feledünk, mindig
velünk maradsz, halálod, míg
élünk, fájó emlék marad.
Bánatos felesége, Zéfi, három
lánya, három veje, valamint
négy unokája. (3545)

Fájó
szívvel
emlékezünk
szeptember 7-én BUZOGÁNY
ELEKRE, a szeretett férjre,
szorgalmas édesapára halálának első évfordulóján.
Bánatos felesége, két leánya
és azok családja. Emléke
legyen
áldott,
nyugalma
csendes! (3531)

Megállt egy szív, mely értünk
dobogott,
pihen egy kéz, mely értünk
dolgozott.
Hangodat most is halljuk,
látjuk arcodat,
emléked szívünkben örökre
megmarad.
Jósága, szeretete már csak
emlék marad,
megtört teste pihen a föld
alatt.
Fájó
szívvel
emlékezünk
szeptember 7-én, halálának
első évfordulóján az erdőcsinádi
születésű
PAPP
ZSUZSANNÁRA. Isten őrködjön nyugalma felett, hogy
csendes
álma
zavartalan
legyen. Emlékét őrzi férje és
fia. (3547-I)

ELHALÁLOZÁS
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a forrón szeretett édesanya, nagymama, dédmama és testvér, a
marosbogáti
özv. VARGA JOLÁN
szül. Német
életének 90. évében csendesen
megpihent. Temetése szeptember 7-én 13 órakor lesz Marosludason.
Búcsúzik a gyászoló család
és a hozzátartozók.
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! (-I)

Ezen a napon minden más, újra
mélyen érint a gyász. Nincs már
velünk együtt, kit ismertünk
vagy szerettünk, de ma lélekben
újra együtt lehetünk.
Eszembe jutnak az együtt
eltöltött napok, fülemben újra
megcsendül a hangod, szinte
látom minden mozdulatod, nem
is tudhatod, mennyire fáj a
hiányod.
Gyertyákat gyújtunk és mécseseket, ezek a fények világítsanak
neked.
Örök világosságban, békességben nyugodj, soha el nem
felejtünk téged.
Fájó
szívvel
emlékezünk
ÁBRAHÁM ISTVÁNRA halálának 3. évfordulóján.
Feleséged, Erzsi, lányaid: Emese, Timi, Csilla, vejeid: Feri, Ferike,
Sanyika és az imádott kisunokád, Hunika. (3526-I)
A Marosvásárhelyi Középfokú
Pénzügyi Szakiskola 1953-ban
végzett diákjai a 64 éves
találkozójuk alkalmával kegyelettel emlékeznek volt
TANÁRAIKRA,
OSZTÁLYFŐNÖKEIKRE,
valamint az időközben elhunyt
26 OSZTÁLYTÁRSUKRA.
(3520-I)

„Csak az hal meg, akit felednek,
örökké él, kit igazán szeretnek.”
(Kosztolányi Dezső)
Szomorú szívvel, Isten akaratában megnyugodva tudatjuk,
hogy a szeretett édesanya,
anyós, nagymama, anyatárs,
testvér, unokatestvér, keresztanya, rokon, ismerős, jó szomszéd,
özv. ASZALOS SÁRA
szül. Farczádi
életének 75. évében, rövid, de súlyos szenvedés után szeptember
5-én visszaadta lelkét Teremtőjének. Drága halottunk temetése
2017. szeptember 8-án, pénteken
13 órakor lesz a marosvásárhelyi
református temetőben. Nyugodj
békében!
A gyászoló család. (3560-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett anya, gyermek,
unoka, unokatestvér és rokon,
PEPELA HAJNAL
életének 49. évében hirtelen elhunyt. Drága halottunk temetése
szeptember 7-én 14 órakor lesz a
meggyesfalvi temetőben, református szertartás szerint. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (3564-I)

Fájó szívvel búcsúzunk unokámtól és unokahúgomtól,
PEPELA HAJNITÓL
szül. Személy.
Nagytatája, Személy Gyula
és nagybátyja, Személy Árpád.
Nyugodjék békében! (3570-I)

Mély megrendüléssel és szomorú szívvel búcsúzunk
HAJNIKÁTÓL.
A Nagy család. (3557-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Együtt érzünk kollégánkkal, Szántó
Adrással
ebben
a
nehéz
időszakban, szeretett ÉDESAPJA
elvesztése
miatt
érzett
fájdalmában. Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló
családnak. A marosvásárhelyi
Gedeon Richter Románia Rt.
munkaközössége. (sz.-I)

Az elválás örök fájdalmával, de
Isten
akaratát
elfogadva
búcsúzunk
a
szeretett
keresztanyától,
ASZALOS
SÁRÁTÓL. Adjon a drága
Jóisten csendes nyugodalmat!
Őszinte részvétünk a gyászoló
családnak. Nyugodjon békében, drága keresztanya! Bandi
és Enikő. (3561)

Őszinte részvétünket fejezzük
ki és mély együttérzéssel
osztozunk kollégánk, Szántó
András fájdalmában szeretett
ÉDESAPJA
elhunyta
alkalmából. Kollégái a Gedeon
Richter Románia Rt. műszaki
főosztályáról. (3566)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet
mondunk
mindazoknak, akik 2017. szeptember
1-jén VAJDA GYÖRGY, a Nemzeti
Színház ügyelője temetésén részt
vettek
és
róla
kegyelettel
emlékeznek. A gyászoló család.
(3552-I)
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A híres, jövőbe látó KLARA gyógyító és javasasszony
segíteni tud Önnek abban, hogy élete jóra forduljon.
Kötéseket, átkokat old fel, kibékíti a szétesett családokat,
cégeket ment meg a csődtől, sikert visz a házhoz és
nyereségessé
teszi
a
vállalkozást,
elűzi
a
szerencsétlenséget, segít impotencia, alkoholizmus,
epilepszia, meddőség, depresszió, egyéb betegség esetén,
sikert hoz a szerelembe. Minden problémáját megoldja, az
eseteket diszkrécióval kezeli.
Köszönetnyilvánítások: a vásárhelyi Marina köszöni
Klarának, hogy férjét kigyógyította az alkoholizmusból;
Corina Bukarestben kétévi különélés után kibékült
kedvesével; Németországban Klaus ismét feleségével él,
és sikeres üzletember lett; Ferenc Olaszországban kigyógyult a depresszióból, 7
év után megnősült; Constantin Kolozsváron újra a családjával van; Cristian
Nagyváradon összeházasodhatott szerelmével; az amerikai George sikeres
vállalkozás tulajdonosa.
Hívják bizalommal, Klara asszony 100% garanciát vállal munkájáért.
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)
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DR. MERCEA CĂLIN általános sebész,
onkológus Kolozsvárról
ELEKTROSZENZOROS,
HÁROMDIMENZIÓS, TECK SYSTEM
orvosi diagnosztikát biztosít

Ez egy új módszer, melynek segítségével teljes egészében felmérhető egészségi állapota. Gyors eljárás, tűszúrás és fájdalom nélkül, eredménykimutatással.
E vizsgálat eredményeként:
– teljes körű információt kaphat minden egyes szerve működéséről (idegrendszer, érrendszer, emésztőrendszer stb.)
– értékes információkat szerezhet arról, hogy milyen öröklött
vagy nem öröklött betegségekre hajlamos
– megelőzheti vagy korai stádiumban kiszűrheti a rákbetegséget (rákmegelőzés)
– szakorvosi vizsgálatok (second-opinion) a már máshol kezelt betegségek esetén
A kezelés alapja a hagyományos orvosláson, valamint
természetgyógyászati terápiákon alapszik.
A klinikai vizsgálat és kiértékelés
Marosvásárhelyen történik.
Hívja bizalommal
dr. MERCEA CĂLIN kolozsvári általános sebészt és onkológust, urológus szakorvost programálásért, kérdései
megválaszolásáért a következő telefonszámok egyikén:
0741.029.271, 0724.240.559 vagy 0735.221.260

