
Költséglefaragás 
vagy mégsem?

Úgy tűnik, az Orban-kormány meg akarja húzni azt a bizonyos
nadrágszíjat. Leépítések a közigazgatásban, különleges nyugdíjak
eltörlése, minisztériumi karcsúsítás – csak néhány bejelentett in-
tézkedés, ami, mint várható volt, igencsak zavarja az érintetteket.
Így aztán a kormány az első reakciók után szelídebbre vette: a spe-
ciális nyugdíjak eltörlésében lesznek kivételezettek – jelentették be.
A létszámcsökkentés első hírhullámaira is beindul a kapcsolati tőke
mozgósítása, hiszen ismert, hogy e köztisztviselői állások betölté-
séhez az ismeretség elengedhetetlen volt. 

Aztán, mint kormányváltáskor mindig, az új hatalom „vissza-
rendezi” a dolgokat. A kulcsállásokba a saját embereit helyezi be,
jogszabályokat módosít, adókat vezet be, vagy adókat csökkent,
esetenként eltöröl. Az új kormány pénzügyminisztere kedden beje-
lentette, hogy több adónemet is eltörölnek, amelyeket a sokat vita-
tott tavalyi 114-es sürgősségi kormányrendelettel vezettek be.
Például: a bankadót, a távközlési adót. Vagy a nyugdíjrendszer 2.
pillérét kezelő társaságokra vonatkozó feltételeket. Ezek bevezetése
tavaly heves ellenkezést váltott ki a szóban forgó pénzintézetek ré-
széről, amelyek, akárcsak egyes bankok, egyenesen azzal fenyege-
tőztek, hogy kivonulnak Romániából. Vagyis az Orban-kabinet a
114-es sürgősségi rendelet minden, szerinte ártalmas elemét 

Két esemény színhelye volt kedden délelőtt a Marosvásárhe-
lyi Transilvania Nemzetközi Repülőtér. Először a megyeköz-
pont filharmóniájának kórusa karácsonyi dalokkal lepte meg
a Londonba tartó utazóközönséget, a repülőtér alkalmazot-
tait és a sajtó képviselőit, majd sajtótájékoztatón – ahol jelen
volt Haithem Souani, az Amara Tour igazgatója – a jövő évi
hurghadai charterjáratot jelentették be. Mindkét esemény
házigazdája Peti András, a repülőtér igazgatója volt. 

Idén tele gépek repültek Egyiptomba 
Haithem Souani, az Amara Tour vezérigazgatója röviden bemutatta a

kolozsvári székhelyű utazási irodát, amely 2018-ban kezdte el működé-
sét, törökországi, egyiptomi és tunéziai úti célokat kínálnak partner iro-
dák közvetítésével. Idén sikeres volt a Marosvásárhelyről induló
hurghadai járat, az egyiptomi üdültetés. A vezérigazgató szerint minden
repülőgép teljes kapacitással repült Egyiptomba, s ezzel bebizonyosodott,
hogy Hurghada közkedvelt desztináció. A vezérigazgató azt is elmondta,

Bevezetik 
a megelőző 
kilövési kvótát 
Szerdán döntő fórumként elfogadta a
parlament képviselőháza a 407/2006-
os vadászati törvény módosító javas-
latának végleges formáját, eszerint
továbbra is szigorúan védett faj marad
a medve. A fontos változás az, hogy
bevezetik a megelőző kilövési kvótát,
és a nagyvadak okozta károk rendezé-
sét is leegyszerűsítik. 
____________4.
Digitális orvoslás
az emberközpontú
gyógyítás 
szolgálatában
Hogyan szűrődött be, és milyen mér-
tékben segítheti, illetve veheti át az
orvos szerepét a digitális technika,
amely más szakágak mellett egyre na-
gyobb teret hódít az orvostudomány-
ban, ma még szinte beláthatatlan
ígéretekkel és következményekkel?
Erre a kérdésre keresték az előadók –
kutató és gyakorló orvosok, mozgáste-
rapeuták mellett mérnökök, informati-
kusok, jogászok, lelkészek – a választ,
és mutattak be rengeteg pozitív lehe-
tőséget.
____________5.(Folytatás a 4. oldalon)

(Folytatás a 3. oldalon)
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Előfizetőink 
figyelmébe!

Az ünnepek miatt 
decemberben kevesebb

a munkanap,
ne feledjék időben

megújítani 
az előfizetést! 

Telefon: 0742-828-647. 

Karácsonyi dalok a repülőtéren

Jövőben is lesz járat Hurghadába



Orvosoknak és művészeknek épít szolgálati la-
kásokat a Studium-Prospero Alapítvány Nyárád-
szeredában. Az építkezésről a tárgyalásokat
már augusztus végén elkezdte az önkormányzat
és a marosvásárhelyi székhelyű alapítvány,
amely Erdély-szerte szolgálati lakásokkal segíti
a fiatal orvosok, művészek szülőföldön való bol-
dogulását. 

A helyi tanács jóváhagyta dr. Vass Levente, az alapít-
vány ügyvezető elnöke, parlamenti képviselő kezdeménye-
zését, ugyanakkor kijelölt egy 28 áras területet, ahová
három szolgálati lakást építenének. Helyszínül az Országos
Lakásügynökség által épített ifjúsági tömbházak mögött, a
halastó melletti területet jelölték meg – derül ki a városháza
közleményéből.

Jelenleg a topográfiai munkálatokat végzik, ezt köve-
tően a helyi tanács határozattal is biztosítja a kijelölt terü-
letet az építkezéshez, az engedélyek megszerzése után
pedig elkezdődhetnek a munkálatok. Tóth Sándor, Nyá-
rádszereda polgármestere fontosnak tartja, hogy a nyárád-
menti városban is létrejöjjön ez a beruházás, mert így
ösztönözhetik az itthon maradást, a hazatelepedési kedvet,
és nem utolsósorban azt, hogy a nyárádszeredaiak és a kör-
nyékbeliek számára magyar orvosok által végzett szolgál-
tatásokat biztosíthassanak. Vass Levente, a
Studium-Prospero Alapítvány ügyvezető elnöke, parla-
menti képviselő szerint „örvendetes, hogy a helyi önkor-
mányzattal összefogva immár Nyárádszeredában is építeni
tudjuk a megmaradás hálózatát. A marosvásárhelyi, sepsi-
szentgyörgyi, szatmárnémeti, csíkszeredai, krasznai és

gyergyói szolgálati lakásokhoz hasonlóan a nyárádszeredai
házakat a Nemzetpolitikai Államtitkárság, a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt. és a Studium állandó támogatóinak segít-
ségével építjük fel.” A tervek szerint az első lakás építése
2020-ban kezdődik. (gligor)

A mi történelmünk 
December 17-én 17 órától a Maros Megyei Múzeum ma-
rosvásárhelyi várban található konferenciatermében a
Kastély Erdélyben program keretében bemutatják a His-
tory is Our Story című interaktív webdokumentumfilmet,
amely a bonyhai Bethlen-kastély, az erdőszentgyörgyi
Rhédey-kastély és az erzsébetvárosi Apafi-kastély törté-
netén, valamint kastélytulajdonosokkal, szakértőkkel, ad-
minisztrátorokkal készített interjúkon keresztül járja körül
az említett kastélyok helyzetét. A dokumentumfilm mind
művészi nyelvét, mind a multimédiás eszközöket felhasz-
nálva lehetővé teszi, hogy a néző/felhasználó interaktív

módon fedezze fel magának a kastélyokat és a bennük
rejlő történeteket. A History is Our Story a PONT Csoport
által koordinált Kastély Erdélyben program keretében ké-
szült.

Előadás a biotechnológiai 
megoldásokról
December 12-én 15 órától, a Szülőföldön okosan – okos
gazda program keretében az RMGE Maros Laposnya
utca 23. szám alatti székházában Biotechnológiai megol-
dások és termékek ismertetése a kertészetben, állatte-
nyésztésben és növénytermesztésben címmel tart
szakmai előadást Szabó István, a magyarországi Ste
Sprout Technologies Kft. ügyvezetője.

Bolyai János-emlékünnepség
A Schola Particula 1557 – Bolyai 2000 Egyesület minden
évben megszervezi a Bolyai János-emlékünnepséget, ami
a hagyományápolás eszmeiségében a mindenkori diákság
főhajtása az iskola szellemisége, valamint a világhírű ma-
tematikus hagyatéka előtt. Az idén 19. alkalommal sorra ke-
rülő esemény december 13-án, pénteken 13 órakor
kezdődik a Bolyai Farkas Elméleti Líceum – Református
Kollégium dísztermében. Ünnepi méltatást tart dr. Oláh-Gál
Róbert egyetemi adjunktus, Bolyai-kutató.

Látó-nívódíjak 
December 14-én, szombaton 17 órától a Yorick Stúdióban
(marosvásárhelyi vár) az idén a huszonnyolcadik alkalom-
mal osztja ki a Látó szépirodalmi folyóirat szerkesztősége
– a lapban publikált szerzők közül válogatva – évzáró ní-
vódíjait. Az idén a nívódíj az 1000 dollárral járó Jackovics-
díjjal bővül, amit a legjobb dráma szerzőjének oszt ki a
szerkesztőség. 2019-ben Kántor Péter (vers), Kész Orsolya
(kritika), Magyary Ágnes (próza), Tófalvi Zselyke (debüt)
veheti át a díjjal járó pénzjutalmat. A Jackovics-díj idei nyer-
tese Ayhan Gökhan. 

Gyöngykoszorúk Gyöngye 
A Maros Művészegyüttes, a Pro Folk Dance Egyesület és
a Maros megyei EMKE támogatásával idén tizenharmadik
alkalommal szervezik meg a Gyöngykoszorúk Gyöngye év-
záró néptánctalálkozót, amelyre december 14-én 18 órától
a Maros Művészegyüttes termében kerül sor. A rendezvé-
nyen több mint ötszáz néptáncos és népzenész lép szín-
padra.

Motorsportgála 
December 15-én 12 órától a Kiscserged közelében levő
Transilvania Motor Ringen motorsportgálát szerveznek. A
Román Motorsport-szövetség (RMSZ), a Maros Megyei Ta-
nács és a Transilvania Motor Ring díjazza az RMSZ bajno-
kok gálája keretében a hazai, valamint nemzetközi
versenyeken kiváló teljesítményeket elért sportolókat. Jelen
lesznek többek között: Józsa Norbert Levente, 2019 leg-
jobb sportolója, Robert Andrei Mureşan, Ionel Pascotă, va-
lamint Maros megye legendás motorosai: Gagyi Péter, Pop
Florian, Nagy Daniel, a Tóth fivérek (Gyula és Attila), Festő
Péter, Pop Dumitru, Birtalan Kálmán, ifj. Gagyi Péter, Pákai
György. 

Rendhagyó földrajzóra 
Az előző évekhez hasonlóan Kollár Lajos hegymászó, a
Magyarok a világ nyolcezresein nevű hegymászócsapat
expedíciószervezője rendhagyó földrajzórákon próbálja kö-
zelebb hozni a diákokat a természethez, megérteni annak
jelenségeit. A hegymászó december 13-án, pénteken dél-
ben az erdőszentgyörgyi líceumban, ugyanaznap délután
a maroskeresztúri általános iskolában A klímaváltozás ha-
tásai életünkre címmel tart előadást, amelyben többek kö-
zött a klímaváltozás magashegyekben tapasztalt hatásáról
beszél. Kollár Lajos erdélyi vendéglátója, az előadás-soro-
zat társszervezője az Erdélyi Kárpát Egyesület, támogató
a Bethlen Gábor Alap. 

Hírszerkesztő: Menyhárt Borbála

Ma GABRIELLA, 
holnap LUCA, OTÍLIA napja.
LUCA: a latin Luciából ala-
kult, a Lucius név női párja, je-
lentése: hajnalban született.
OTÍLIA: a germán Ode férfi-
név női párjából, az Odíliából
alakult, jelentése: öröklött va-
gyon. 

12., csütörtök
A Nap kel 

7 óra 56 perckor, 
lenyugszik 

16 óra 35 perckor. 
Az év 346. napja, 
hátravan 19 nap.
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VALUTAÁRFOLyAM
BNR – 2019. december 11.

1 EUR 4,7794

1 USd 4,3124

100 HUF 1,4459

1 g ARANy 203,4229

IdŐJÁRÁS
Többnyire napos idő

Hőmérséklet:
max. 80C
min. -20C

Megyei hírek
Az ifjúsági tömbházak mögött épülne meg a három szolgálati lakás 

Fotó: Gligor Róbert László

RENdEZVéNyEK

Három új taggal bővült a Romániai Írók Szövetségének
Marosvásárhelyi Fiókja. A Romániai Írók Szövetségének
országos vezetőtanácsa december 4-i ülésén jóváhagyta
többek közt Nagy Miklós Kund, Szabó Róbert Csaba és
Szenkovics Enikő tagfelvételét, akik a Marosvásárhelyi Fi-
ókhoz tartoznak. 

Nagy Miklós Kund erdélyi magyar szerkesztő, művé-
szeti író, műfordító, esszéró. Számos antológiában, tanul-
mánykötetben, művészeti és fotóalbumban olvashatók
esszéi. Több mint harminc könyve jelent meg, irodalom-
történeti, képzőművészeti, színházi kötetek, antológiák

szerzője, szerkesztője. Munkásságáért számos rangos díjat
és elismerést kapott.

Szabó Róbert Csaba író, szerkesztő, 2004–2005 között
A Hét munkatársaként dolgozott, 2005-től a Látó szépiro-
dalmi folyóirat szerkesztője, hét prózakötet szerzője.

Szenkovics Enikő eddigi munkásságát és érdeklődési
irányát két forrásnyelv határozta meg, mind a román, mind
a német irodalom köréből készített műfordításokat. Hosszú
ideje gondos és figyelmes fordítója az erdélyi német iroda-
lomnak, fordításain keresztül a magyar olvasó átfogó képet
kaphat a romániai németség szépirodalmából.

Új tagokkal bővült a Romániai Írók Szövetsége

Nyárádszeredában is épít a Studium-Prospero

Karácsony összehoz
Idén első alkalommal szervezik meg a Karácsony össze-

hoz című adománygyűjtő kampányt, amellyel Vincze Lo-
ránt európai parlamenti képviselő és a Maros megyei
Ifjúsági Egyeztető Tanács (MIET) próbálják szebbé tenni
a rászorulók karácsonyát.

Leginkább tartós élelmiszert (lisztet, cukrot, olajat, rizst,
száraztésztát, konzervet, édességet), tisztító- és tisztálko-
dószereket, tanfelszerelést (füzetek, írószerek, táskák, toll-
tartók stb.), jó állapotban levő ruhákat és cipőket gyűjtenek,
amelyeknek a gyermekközösségek hosszabb távon is hasz-
nát vehetik.

Az adományokat december 6-tól 19-ig 9–17 óra között
lehet leadni Vincze Loránt képviselői irodájában (Maros-
vásárhely, Köpeczi–Teleki-ház, Forradalom utca 1. szám).

Az adományokat karácsony előtt adják át gyermekotthonok
lakóinak. Bővebb tájékoztatás a 0723-587-498-as telefon-
számon.
Tegyük szebbé az ünnepet!

Az Erdélyi Magyar Ifjak nyárádszeredai szervezete
idén ismét cipősdoboz-akciót szervez. Ebben az évben a
marosszentannai Dévai Szent Ferenc Alapítvány által
gondozott gyerekeknek szeretnék szebbé tenni a kará-
csonyt. Az ajándékozás örömének bárki részese lehet. Szí-
vesen fogadnak kinőtt ruhákat, nem használt játékokat,
édességet, gyümölcsöt és minden felajánlott adományt.
Az ajándékcsomagokat december 16-ig lehet bevinni a
Csámborgó vendéglőbe (Nyárádszereda). A szervezők
arra kérik az adományozókat, hogy az ajándékokat ne cso-
magolják be!

Novák Csaba Zoltán szenátor az Erdély TV-ben 

Adománygyűjtő akciók

Csütörtökön este 8 órától az Erdélyi Magyar Tele-
vízió Mérlegen című műsorának vendége Novák
Csaba Zoltán szenátor, akit a helyhatósági választási

törvény alakulásáról és a marosvásárhelyi katolikus
iskola helyzetéről is kérdez Jakab Orsolya műsorve-
zető. 



Ezüst és sárgaréz emlékérméket bocsát ki a gyűjtők
számára, valamint új ötvenbanis pénzérmét hoz for-
galomba a román nemzeti bank (BNR) az 1989-es
decemberi forradalom 30. évfordulója alkalmából.

A jegybank szerdai közleménye szerint a numizmatikai so-
rozat pénzérméinek egyik oldalán egy lyukas zászlót tartó,
másik kezével a győzelem jelét mutató fiatalembert ábrázoló
dombormű és a Románia felirat, hátoldalán pedig az 1989-es
román forradalom felirat és egy korabeli kép szerepel.

A tízlejes címletű, 31 grammos ezüstérmét hétfőtől 355 le-
jért vásárolhatják meg a gyűjtők a hozzá tartozó ismertető
nyomtatvánnyal együtt a román jegybank bukaresti, temes-
vári, kolozsvári, craiovai, konstancai és jászvásári fiókjaiban.
Az emlékérmét ötszáz példányban hozzák forgalomba.

A szintén 31 grammos, ötvenezer példányban megjelenő öt-
venbanis címletű sárgaréz emlékérmét 10 lejért vehetik meg

a gyűjtők. Az 1989-es forradalom harmincadik évfordulójának
tiszteletére tízmilliós példányszámban kiadott új ötvenbanis
pénzérmék az államkincstár készpénzkifizetéseivel december
16-ától kezdődően kerülnek forgalomba.

Az emlékérmék kibocsátásának dátumával a román jegy-
bank a református parókia elől indult temesvári népfelkelés
kezdete előtt tiszteleg, szakítva azzal a történelemszemlélettel,
amely Nicolae Ceauşescu kommunista diktátor menekülési kí-
sérletének napját, december 22-t tekinti az 1989-es román for-
radalom legfontosabb eseményének.

Temesváron 1989-ben a diktatúrát nyíltan bíráló Tőkés
László lelkészt élő lánccal védő magyar református gyülekezet
néma tiltakozásából december 16-án bontakozott ki az első
rendszerellenes tüntetés, amely – a karhatalom erőszakos fel-
lépése nyomán – valóságos népfelkeléssé, a kommunista dik-
tatúrát megdöntő forradalommá alakult. (MTI)
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Parlamenti felelősségvállalás
Elfogadta kedd esti ülésén a kormány azokat a tör-
vénytervezeteket, amelyeket parlamenti felelősség-
vállalással kíván hatályba léptetni – közölte szerdán
a miniszterelnöki kancellária vezetője, Ionel Dancă.
A Victoria-palotában tartott sajtótájékoztatóján
Dancă megerősítette, hogy az igazságügyi törvénye-
ket módosító, a megyén belüli utasszállítást szabá-
lyozó 2019/51-es sürgősségi kormányrendeletet
módosító, illetve a költségvetési keretszámokról és
stratégiáról szóló törvényt kívánja felelősségvállalás-
sal elfogadni a Ludovic Orban vezette kabinet. A mi-
niszterelnöki kancellária vezetője rámutatott, a
kormány elküldi a parlamentnek az erről szóló érte-
sítést, a törvényhozásnak pedig döntenie kell az el-
járás menetéről. (Agerpres)

Leváltott prefektusok
Huszonnyolc megye prefektusát váltotta le a kor-
mány – jelentette be az Orban-kabinet ülését köve-
tően a miniszterelnöki hivatal vezetője. A közzétett
lista szerint a következő megyék prefektusát hívták
vissza tisztségükből: Argeş, Bákó, Bihar, Beszterce-
Naszód, Botoşani, Brassó, Brăila, Buzău, Kolozs,
Konstanca, Kovászna, Galac, Giurgiu, Hunyad, Iaşi,
Máramaros, Maros, Neamţ, Olt, Prahova, Szatmár,
Szeben, Teleorman, Tulcea, Vâlcea, Vrancea, Ialo-
miţa megyék, valamint Bukarest. Új prefektusok ki-
nevezéséről is döntött a liberális kormány, a listán
Maros megye nem szerepel. (Mediafax)

Hóvihar miatt riadó
A várható hóviharok miatt sárga riadót adott ki az Or-
szágos Meteorológiai Szolgálat 12 megye hegyvi-
déki térségére, köztük van Kovászna, Brassó,
Szeben, Fehér megye. A figyelmeztetés csütörtök
hajnali 2 órától szombaton 10 óráig érvényes. A jel-
zett időszakban a Déli-Kárpátokban, 1700 méteres
magasság fölött havazás és erős szél várható, 70-80
km/órás széllökésekre is számítani lehet. (Agerpres)

Mélyrepülésben a lej
Újra közelített szerdán a történelmi mélyponthoz a
román deviza az egységes európai fizetőeszközhöz
viszonyítva: a Román Nemzeti Bank (BNR) referen-
cia-árfolyama 4,7794 lej/euró. A mélypont november
21-én volt, 4,7808 lej/eurós hivatalos árfolyammal.
Közben tovább nőtt a háromhavi irányadó bankközi
kamatláb, a ROBOR 3M, ami most már 3,07 száza-
lék a keddi 3,05 százalék után. A múlt hónap végén
a bankközi piacokon az árfolyam meghaladta a 4,8
lejes szintet is, ám ekkor a jegybank beavatkozott,
így rövid időre a kurzus stabilizálódott, de ha szeré-
nyebb mértékben is, növekedő trend várható az el-
következő időszakban. A Transilvania Bank
elemzőinek heti jelentése szerint, amennyiben a lej
nem nyer teret, és az euróárfolyam nem süllyed
4,77-4,76-os szintre, az értékvesztés kockázata to-
vábbra is fennáll. (Mediafax)

Ország – világEmlékérmék az 1989-es forradalom 
30. évfordulója alkalmából

A Standard and Poor’s (S&P) nemzetközi hitelminő-
sítő stabilról negatívra rontotta Románia állam-
adós-besorolásának kilátásait, ugyanakkor
megerősítette „BBB mínusz/A-3” szintű, befektetési
ajánlású besorolását.

A leminősítés kilátásba helyezésének fő okaként a nemzet-
közi hitelminősítő a megemelkedett idei és jövő évi román ál-
lamháztartási hiányt jelölte meg.

Kifejtették, hogy az októberben megbuktatott szociálde-
mokrata kormány túlköltekezése miatt a jelenlegi kisebbségi
liberális kormány kénytelen volt módosítani az idei és a jövő
évi várható államháztartási hiányt, így az 2019-ben várhatóan
a bruttó hazai termék (GDP) 4,4 százalékát teszi ki, míg jövő

évre 3,5 százalékos deficitet helyezett kilátásba a kabinet. Em-
lékeztettek, hogy korábban 3 százalék alatti hiányt vállalt 
Románia.

Hozzátették, hogy a jövő évre betervezett nyugdíjemelés
tovább mélyítheti az államháztartás hiányát, a kilátásokat
pedig rontja, hogy jövő évben önkormányzati és parlamenti
választások is lesznek, így attól tartanak, hogy az egyensúly
visszaállítására irányuló intézkedések késhetnek.

Florin Cîţu pénzügyminiszter szerdán kijelentette, hogy az
államadós-besorolás kilátásának rontása az előző kabinet „há-
roméves felelőtlen kormányzásának” tulajdonítható, szerinte
a román kormány már február óta figyelmen kívül hagyta az
S&P elemzőinek figyelmeztetéseit. (MTI)

Rontottak Románia 
államadós-besorolásának kilátásain

Hitelt vesz fel a kormány az Európa Tanács Fejlesztési
Bankjától (CEB) egyebek mellett két új börtön építésére. Az
erről szóló törvénytervezetet keddi ülésén fogadta el a kabinet.
A miniszterelnöki kancellária vezetője, Ionel Dancă arról szá-
molt be szerdán, hogy a kormány hitelt vesz fel az igazságügyi
infrastruktúra fejlesztésére. Ebből finanszírozzák majd a Pra-
hova megyei Berceni-re, illetve a Buzău megyébe tervezett új
börtön építését, illetve egy, a börtönőrök kiképzésével foglal-

kozó Ilfov megyei központ, valamint egy Brassó megyei köz-
pont létesítését. A projekt összértéke 221,5 millió euró, amiből
177 millió eurót terveznek a hitelből fedezni. 

A kormány úgy véli, hogy a börtönök túlzsúfoltsága jelen-
tette problémát beruházásokkal kell megoldani, nem az elítél-
tek idő előtti szabadlábra helyezésével, ami „oly sok erőszakot
és nem kívánt társadalmi jelenséget” idézett elő – tette hozzá
Ionel Dancă. (Agerpres)

Hitelből építenének börtönöket

megszünteti – mondta Florin Cîţu pénzügyminiszter. Azt
is bejelentette, hogy a Szuverén Befektetési Alap, amely
nem alkotmányos, nem korszerű és nem is működött
soha, megszüntetik. A szaktárcavezető szerint, mivel ez
az alap nem működött, veszteségeket sem termelt. Ha-
csak – tehetnénk hozzá – veszteségnek nem számítanak
a szóban forgó alap menedzsmentjének juttatásai. A ve-
zetőket ugyanis a pénzügyminisztérium nevezte ki, és ha
fizetést kaptak, az nem lehetett kevés. Erről a Tulajdon-
alap 2010 előtti egyik vezetője jut eszembe, aki nem ke-
vesebb, mint évi közel félmillió euró jövedelmet kapott
egy szintén nem működő intézmény menedzsereként. A
tortán a hab az lesz, ha a kormány kártérítést ítél meg
azoknak a magán- vagy állami vállalatoknak, amelyeket
negatívan érintett a 114-es rendelet. Erre a kormányfő
tett javaslatot, ami a pénzügyminisztert kissé meglepte,
de nem zárkózott el a témától. Majd támogatják a ban-
kokat, a nagy energetikai cégeket, ezek ugye „rászorul-
nak”…, akkor meg a nagy takarékosság meghirdetése
lufinak bizonyul. Hol itt a következetesség? Eközben a
lej ismét a történelmi mélypont felé közeledik, az árnö-
vekedések követhetetlenek. Egy biztos, a jövő évi költ-
ségvetés-tervezet már pontosabb képet nyújt arról, hogy
valójában mit tart prioritásnak az Orban-kormány. 

Költséglefaragás 
vagy mégsem?

(Folytatás az 1. oldalról)

Egyre gyakrabban olvasok erőszakos
iskolai cselekedetekről. A tanulók kö-
zötti erőszak, dulakodás, durva vetélke-
dés, bántalmazással járó összeveszés
elég gyakori minden korban. Egyes el-
vetemült pszichológiai irányzatok sze-
rint, melyek az erőszak elfogadásától,
sőt dicséretétől sem riadnak vissza –
természetes velejárója az ifjúságnak.

Amikor én jártam iskolába, nem volt
szokatlan, ha egy-egy tenyér elcsattant
az utált másik arcán; a körzővel tör-
ténő alattomos szurkálás hátulról, a
pad alól – természetesen órák alatt –
ugyancsak hozzátartozott az iskolai
élet felpörgetéséhez, változatosságá-
hoz, akárcsak a rugdosódás és köpkö-
dés, nem is szólva a változatos anya- és
államnyelvi szinten művelt verbális erő-
szakról.

Ami lényeges különbség volt a mai
állapotokhoz viszonyítva, hogy ezek le-
hetőleg a felnőttszemektől és a tanári
pálcáktól távol zajlottak, leginkább
azokban a holtszögekben és -terekben,
amelyek minden régi építésű nagyobb
iskolában oly szép számmal akadtak.
Azt nem állítanám, hogy tanúk nélkül,
ugyanis voltak kiválasztottak, akik jelen
lehettek a mérkőzéseknél, afféle párbaj-
segédi feladatot láttak el, vagy inkább
szurkoltak. Nem volt ismeretes előttünk
Pair Vilmos párbajkódexe, de valamiért
sikerült határt szabni az összeütközés
hőfokának és időtartamának, rendsze-
rint egy szünet elég volt a számlák egy-
és sokoldalú kiegyenlítéséhez. Szóval a
lényeges differencia az volt, hogy nem
készült róla se hang-, se képfelvétel,
nem videózták le jó- vagy gonosz indu-

latú osztálytársak, lesipuskás minipa-
parazzók telefonjukkal, és nem tették fel
a közösségi médiára, hogy aztán onnan
ország-világ tudomást szerezzen az ösz-
szebakalódásról, egyéni pofkultúránk-
ról és egyben modellként szolgáljon a
következő hetekben, hónapokban a to-
vábbi verekedőknek, avagy illusztráci-
óként használják képszegény tévék,
lélekelemzők és pedagógiai összejöve-
telek.

Hogy csupán egy példával éljek: a
minap láttam egy régebbi amerikai fil-
met, melyben egy iskolai erőszak pon-
tos anatómiájával kedveskedtek a
nézőknek. Persze megvolt benne erköl-
csi szinten az elrettentés is, szóval a
mulya kissrácot, aki elmés volt és kü-
lönb a többieknél, fejjel lefelé szépen
bevágták az iskola öblös szemétkosa-
rába. Kosárlabdás nyelven szólva csont
nélküli dobás volt, bár volt némi csont-
ropogás, de a filmesek megoldották
bábbal, helyettesítővel, trükkfelvétellel
vagy kaszkadőrrel. Ugyanez egy isko-
lában (amely napjainkban működik
tisztes környezetben): egy kislányt állí-
tottak be a nagy befogadóképességű
szeméttárolóba, mondván, ott a helyed.
Talán nagyobb srácokat csúfolt/tetszet-
tek neki, akik ezt nem tűrhették egy idő
után tétlenül. Ez még, kérem szépen, a
szelídebb megoldások közül való. 

Manapság a bíróságok munkája
lassú, mert túlterheltek. Erre panasz-

kodnak az igazságügy és az igazság-
szolgáltatás áldozatai egyaránt. És
ekkor előkerül az önbíráskodás, az
azonnali elintézések órája, perce,
amely eddig is végzetes következmé-
nyekkel járt, a történelem egész folya-
mán végigkísérte a napról napra
civilizáltabb emberiséget.

Másfelől viszont, hogy visszatérjünk
az iskolai erőszakhoz, ott vannak a ta-
nárt ért durva és életveszélyes fenyege-
tések, beváltott bosszúígéretek, az
öldöklés. Terjed odaát, a nagyvizeken
túl a gépfegyveres támadás az iskola
ellen, a kicsapott, a bukottszamár, a
vérig sértett bosszúhadjárata. Szeren-

csére mifelénk ez kimaradt. Itt „csak”
a bicskázás fordul elő, miként ezt leg-
utóbb egy pesti vagy Pest környéki gim-
náziumból hozták hírül. Sokkal-sokkal
gyakoribb, legalábbis a sajtóhírek, köz-
tudomás és szóbeszédek szerint, mint a
fordított eset: a tanári erőszak. Ma már
tiltott a pálcázás, pofozkodás, körmös,
tenyeres, huszonötös sorozat szadista
adagolása nyilvánosan az osztály színe
előtt, a fül- és hajrángatás, a tasli, az
atyai, nevelő célzatú seggbe billentés,
a kukoricára térdepeltetés, sarokba ál-
lítás, kiküldés óráról. (Ez utóbbinak
egyenesen üdítő hatása volt a tanulóra
az én időmben. De hol van az már…!)
Gyakoribb a verbális, ordibálós erőfi-
togtatás a felnőtt részéről. Ami kama-
szokról a legtöbb esetben simán
lepereg. Felejtős. Legfennebb készít egy
antipedagógiai hőskölteményt, egy ta-
nárt gyalázó blogot. Annyi gyalázkodás
között már fel sem tűnik. Így topog a
világ egy helyben. 

Az iskolai erőszakról



Szerdán döntő fórumként el-
fogadta a parlament képvise-
lőháza a 407/2006-os
vadászati törvény módosító
javaslatának végleges formá-
ját, eszerint továbbra is szi-
gorúan védett faj marad a
medve. A fontos változás az,
hogy bevezetik a megelőző
kilövési kvótát, és a nagyva-
dak okozta károk rendezését
is leegyszerűsítik. 

A vadásztársaságok kezébe került 
a kulcs 

Amint erről korábban is írtunk, a
módosító javaslat benyújtását meg-
előző vadászati törvény 1-es mel-
lékletében szerepeltek a vadászható
fajok (szarvas, vaddisznó stb.),
amelyekre vadászterületenként ki-
lövési kereteket (kvóta) határoznak
meg. A 2-es számú függelékben a
szigorúan védett fajokat (medve,
farkas, hiúz, vadmacska) sorolták
fel, amelyeket nem lehet vadászni.
Többnyire a székelyföldi megyék-
ben egyre gyakoribbá váltak a med-
vetámadások, amelyek nemcsak
anyagi kárt, hanem emberáldozatot
is követeltek. 

Az RMDSZ javaslatára jogsza-
bály-módosító indítványt nyújtottak
be a szenátusban, azt javasolták,
hogy a medvét vegyék ki a 2-es
függelékből, és öt évre helyezzék át
az egyesbe, a feltételesen vadász-
ható fajok közé. A környezetvé-
delmi minisztérium pedig ennek
alapján évente határozza meg a
medvekilövési kvótát. Ez azonban
ellentmondott annak az uniós élő-
helyvédelmi irányelvnek, amelyet
Románia az EU-csatlakozáskor elfo-
gadott, és beépített a saját törvény-
kezésébe, s amely szerint – amint
említettük – a medve, a farkas, a hiúz
szigorúan védett állatfajok. 

S míg a szenátus elfogadta a mó-
dosító javaslatot, addig döntő fó-
rumként a képviselőház el-

utasította, így továbbra is szigorúan
védett faj marad a medve. Ellenben
elfogadták a megelőző (prevenciós)
és a beavatkozási (intervenciós)
kvóta megszabását. Az előbbit a va-
dásztársaságok kérésére minden év
május 15-ig meg kell határozza a
minisztérium. 

A módosító javaslatot benyújtó
Tánczos Barna szenátor, a szenátusi
szakbizottság tagja szerint a képvi-
selőházi vitákon az RMDSZ javas-
latára az ellenérv az volt, hogy nem
lehet módosítani az uniós rendele-
tet. 

– Annak ellenére, hogy a parla-
menti képviselők többsége nem
merte felvállalni az RMDSZ által
javasolt ötéves kilövési kvótát, az
így elfogadott törvényt is előrelé-
pésnek tekintjük a medveügy ren-
dezésében, mert sikerült arra
kényszeríteni a minisztériumot,
hogy minden év május 15-ig fo-
gadja el a megelőző kilövési kvótá-

kat, amelyeket a vadásztársaságok
rendelkezésére kell bocsátaniuk. Ez
sokkal többet jelent, mint a jelen-
legi beavatkozási (intervenciós)
kvóta, amelyre azt szoktam mon-
dani, hogy „post factum”, vagyis
utólagos intézkedés. Abban az eset-
ben is, ha sikerült volna kivenni a
medvét a védett fajok listájáról, a
minisztérium keretében működő
szakhatóságok feladatköre lett
volna megállapítani évente, térsé-
genként, vadásztársaságonként,
hogy milyen létszámú medveállo-
mányt kellene kiemelni. Bízom
abban, hogy májusig összeállítják a
megelőző kilövési kvótát, és ez né-
miképpen visszaszorítja a jelensé-
get. Hosszú távon azonban
továbbra is ideiglenes megoldás-
ként kell tekintenünk erre az intéz-
kedésre. A szakbizottsági viták
során felszólítottuk a minisztérium
képviselőjét, hogy a szaktárca
kezdje meg a tárgyalásokat Brüsz-

szellel. Azt szeretnénk, hogy az
uniós rendeletben Románia kivéte-
lezett országként szerepeljen, hogy
a medve ne legyen szigorúan védett
állat, mert kétségtelen, hogy Romá-
niában nincs veszélyben a medve-
állomány, mi több, nagyobb gondot
jelent az ország számára a be nem
avatkozás, ugyanakkor a szigorú
védelem nehezíti az állomány ke-
zelését, azokat az intézkedéseket,
amelyeket ekkora populáció esetén
meg kell hozzon a környezetvé-
delmi minisztérium. Hiába hason-
lítjuk össze a helyzetet a
spanyolországival, a franciaorszá-
gival, a szlovéniaival, mert Romá-
niában van a legnagyobb
medvepopuláció Európában, az
országban pedig a Keleti-Kárpá-
tok vonulatában él a legtöbb közü-
lük. Romániának nem szabad
elfogadnia bólogató Jánosként az
uniós előírásokat. Az uniós rende-
let nem szentírás, hanem egy olyan
rendelkezés, amelyen a megfelelő
procedúrák betartásával változtat-
hat az Európai Unió szakhatósága.
Romániának az a kötelessége,
hogy felhívja az uniós hivatalok,
intézmények figyelmét a nálunk
kialakult tarthatatlan helyzetre, és
elsősorban a saját országunk, az itt
élő gazdák, állampolgárok érdekeit
képviselje – nyilatkozta a Népúj-
ságnak a szenátor, majd hozzátette,
így az unióhoz nyújtott petíció is
tárgytalanná vált. 

Magyar Loránd-Bálint RMDSZ-
képviselő a képviselőház mezőgaz-
dasági, erdészeti, élelmiszeripari és
különleges szolgáltatások szakbi-
zottságának tagjaként vett részt a
vitán. Lapunknak elmondta, az in-
tervenciós kvótákat arra az esetre
állították ki, amikor kárt okozott a
medve, sokszor azonban elmaradt
az intézkedés. A prevenciós kvótát
az új jogszabály szerint abban az
esetben kell meghatározni, amikor
úgy ítélik meg, hogy egy adott va-
dászterületen túl nagy a medvepo-
puláció, és ezt szabályozni kell, így
a vadászterületek gondnokai kell
kérjék évente a megyei környezet-
védelmi kirendeltségeken keresztül
a kilövési kvótákat, majd ennek

alapján a minisztérium dönt róla, és
május 15-e után közli a vadásztár-
saságokkal a leosztott létszámot. A
vadásztársaságok nem trófeavadá-
szatot rendeznek saját területeiken,
hanem – a polgármesteri hivatalok-
kal egyeztetve – valóban a problé-
más egyedeket ejtik el, így a
medveügy rendezésére „a kulcs az
ő kezükbe került”. 
Egyszerűbb kártérítési folyamat 

Az új jogszabály jelentősen meg-
könnyíti a kárrendezést is. Eddig
amennyiben a kárfelmérő bizottság
megállapította, hogy az érintett
gazda nem hozta meg a megfelelő
„megelőző” intézkedést, vagyis
nem volt kerítése, illetve nem védte
javait villanypásztorral, akkor nem
térítették meg a kárt. Ezt a kötele-
zettséget törölték a törvényből.
Nekik csupán értesíteniük kell a
„medvelátogatásról” a hatóságokat,
a vadásztársaságokat, és adott eset-
ben a vadászterület gondozóinak a
rendelkezésére bocsátaniuk a terü-
letet. 

Tánczos Barna szerint, többek
között az RMDSZ javaslatára, a
megyei tanácsok lehetőséget kap-
nak arra, hogy amennyiben megál-
lapodást kötnek a minisztériummal,
beavatkozzanak a kártérítési folya-
matba. Konkrétan: a kár értékét
saját költségvetésükből kifizethetik
a gazdáknak, az összeget utólag
megkapják a minisztériumtól.
Amennyiben a módosított törvényt
idejében aláírja az államelnök, és
elkészül az országos költségvetés, a
megyei önkormányzatok saját költ-
ségvetésükből elkülöníthetnek egy
tételt a kárpótlásokra, és ez jelentő-
sen felgyorsítja majd a kártérítési
folyamatot. 

Miután a képviselőház elfogadja
a jogszabály-módosító javaslatot, és
az államelnök kihirdeti az új tör-
vényt, a környezetvédelmi minisz-
tériumnak ki kell dolgoznia az
alkalmazási normákat, és legké-
sőbb jövő év május 15-ig meg kell
határoznia a vadászterületenkénti
kilövési kvótát. Így várhatóan csak
jövő év nyarától lesz némi változás
medveügyben – mondták a politi-
kusok. 

hogy az Amara Tour az elmúlt
évben több hazai város repülőteré-
ről induló járatokkal 26 ezer turis-
tával számolt. A jövő évi hurghadai
üdülésre már októbertől elérhetők a
jegyek. Az iroda célja, hogy foko-
zatosan meghosszabbítsák a turista-
idényt, hogy ne csak nyáron, hanem
tavasszal és ősszel is utaztassanak
Egyiptomba, hiszen az éghajlati vi-
szonyok ekkor is megfelelőek. A
hurghadai üdülési árak 450 eurótól
kezdődnek. 

– Az utazásszervező irodák na-
gyon elégedettek voltak a 2019-es
nyári időszakkal, hiszen Maros és a
környező megyékben nagy érdeklő-
dés volt az idén bevezetett hurgha-
dai célállomás iránt. Ezen a sikeren
felbuzdulva az Amara Tour jövő
évre is meghirdeti ezt a lehetőséget.
Egyiptom tökéletesen megfelel a ki-
kapcsolódásra, a fürdésre, a kirán-
dulásokra márciustól novemberig,
családok számára is. Ezen túlme-
nően várjuk – az antalyai, a hurgha-
dai, a krétai mellett – az új
célállomások bejelentését. Tudomá-

sunk szerint az utazási irodák kere-
sik azokat a légitársaságokat, ame-
lyek vállalják a járatok indítását.
Tudni kell, hogy világviszonylatban
repülőgéphiánnyal küzdenek a légi-
társaságok. Amennyiben sikerül új
repülőgépeket bevonni, elképzel-
hető, hogy rövidesen egy új célállo-
mással bővül a kínálatunk jövő
nyárra – fogalmazott Peti András
igazgató.
240 százalékkal nőtt 
az utasforgalom 

Újságírói kérdésekre válaszolva
Peti András azt is elmondta, hogy a

repülőtér tervei között szerepelt,
hogy idén megduplázzák az utasfor-
galmat, és ezt 20 százalékkal túl-
szárnyalják. Ehhez képest 240
százalékos növekedést jegyeztek.
Az utasok száma év végére eléri a
180 ezret. A menetrend szerinti
dortmundi, memmingeni, londoni
és az októbertől bevezetett napi bu-
dapesti járatok mellett ehhez nagy-
ban hozzájárultak a charterjáratok
is. A budapesti járatok beindítása si-
keresnek könyvelhető el, ez utóbbi
az elvárásoknak megfelelően „telje-
sít”. 
Buszokkal is megközelíthető 
a repülőtér 

A megfelelő utaslétszám biztosí-
tásához nagyban hozzájárulnak a
szomszédos Hargita megyéből in-
duló buszjáratok is. Az egyik me-
netrend szerinti járat Csík-
szeredából indul, egyik Szováta,
másik Gyergyószentmiklós, Maros-
hévíz és Szászrégen érintésével jut
a repülőtérre.

Marosvásárhelyről minden repü-
lőjárathoz van menetrend szerinti
transzfer buszjárat, amelyet a Niraj
szállítóvállalat biztosít. Erre már a
WizzAir oldalán lehet foglalni. A
régi Sörház (Sinaia) utcából indul,
a Kultúrpalota előtt, illetve a Dózsa
György utcai buszmegállókban van
megállója; ugyanígy visszafelé is. A
szállító szerint, ha az utasok száma

ezen a szinten marad, akkor a járat-
nak nem lesz kifizetődő az üzemel-
tetése. A jegyár egy útra 30 lej,
oda-vissza 60 lej. 

– Sajnos a marosvásárhelyi
transzfer buszjárat iránt egyelőre
nem olyan nagy a kereslet. Úgy lát-
szik, hogy a marosvásárhelyiek in-
kább ismerősökkel, családtagokkal
oldják meg a repülőtérre jutást, mint
busszal – mondta Peti András igaz-
gató.

A hangosbemondó magyar nyel-
ven is szól az utasokhoz, ami termé-
szetes is, hiszen az utasok jó része
magyar nyelven kommunikál.

Másik újdonság, hogy a repülő-
téren bevezették az ingyenes wifi-
használatot is. 
Mennyből az angyal…

Vasile Cazan, a Marosvásárhelyi
Állami Filharmónia vezető karna-
gya vezényletére a repülőtér váró-
terme hirtelenjében koncert-
teremmé változott. Ismert román,
magyar, német és angol nyelvű ka-
rácsonyi dalok csendültek fel, az
utasok nem is meglepetésére, igazi
ünnepváró hangulatot teremtve a
váróteremben. A kórus sorra éne-
kelte az O, ce veste minunată, a
Mennyből az angyal, a Csendes éj,
a Pásztorok, pásztorok című dalo-
kat, miközben a köd lassan felszállt,
és a londoni járat leszállhatott. 

Vajda György 

(Folytatás az 1. oldalról)

Jövőben is lesz járat Hurghadába
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– ezzel a címmel szervezett
érdekes, gondolatébresztő ta-
nácskozást november 22–24.
között a marosvásárhelyi
Szent Balázs Alapítvány a
Studium Prospero Alapítvány-
nyal, az Orvosi, Gyógysze-
részeti, Tudomány- és Tech-
nológiai Egyetemmel, a Ma-
rosvásárhelyi Magyar Diák-
szövetséggel és a Sapientia
Erdélyi Magyar Tudomány-
egyetemmel közösen, amely-
nek koronkai campusa volt a
konferencia helyszíne, és fő
támogatója a magyar Minisz-
terelnökség Nemzetpolitikai
Államtitkársága. A szervezők
munkáját 38 önkéntes segí-
tette, ritkán tapasztalt udva-
riassággal, figyelmességgel. 

Beláthatatlan ígéretek 
és következmények 

Hogyan szűrődött be, és milyen
mértékben segítheti, illetve veheti
át az orvos szerepét a digitális tech-
nika, amely más szakágak mellett
egyre nagyobb teret hódít az orvos-
tudományban, ma még szinte belát-
hatatlan ígéretekkel és
következményekkel? Erre a kér-
désre keresték az előadók – kutató
és gyakorló orvosok, mozgásterape-
uták mellett mérnökök, informati-
kusok, jogászok, lelkészek – a
választ, és mutattak be rengeteg po-
zitív lehetőséget. Ugyanakkor meg-
szólaltak az aggodalmak is, hogy az
emberközpontú orvostudomány el-
gépiesedése hogyan hat vissza arra,

akinek az érdekeit kell szolgálnia,
és művelőjére is, akinek, bár egy
humán szakot választott, egyre több
műszaki ismeretet kell elsajátítania
ahhoz, hogy lépést tartson a hala-
dással. 

Mi akarjuk a technológiát alakí-
tani, vagy hagyjuk, hogy a techno-
lógia alakítson bennünket? –
vezette be a kétségeinek megosztá-
sára vonatkozó kérdéseket dr. Szabó
Mónika belgyógyász, diabetológus
főorvos, a MOGYTTE tanára, a
szervezőbizottság elnöke. 

Dr. Kelemen András, a Sapientia
Marosvásárhelyi Karának dékánja a
digitális technológia előnyeiként az
óriási számítási kapacitást, adatát-
viteli sebességet és az adattárolási
kapacitást említette. Ugyanakkor fi-
gyelmeztetett arra is, hogy „egy sok
kapcsolódási ponttal, sok kondicio-
nálással ellátott rendszerben vagy
minden jól működik, és akkor a
rendszer rendkívül magas színvona-

lat, minőséget biztosít,
vagy teljes csődöt mond
bármilyen elemi hiba ese-
tén”. 

A háromnapos konfe-
rencián elhangzottakat le-
hetetlen egy tudósítás
keretében részletezni. A
könnyebb áttekintés érde-
kében három nagy cso-
portba soroltuk az
előadásokat: az általános
elméleti tudnivalókról, a
digitális technológiának a
kórismézésben betöltött
szerepéről és a mestersé-
ges intelligenciának a gyó-
gyításban való felhasz-

nálásáról szólókra. 
A mesterséges intelligencia 

Sokféle meghatározása közül dr.
Lefkovits László és dr. Lefkovits Szi-
dónia, a Sapientia EMTE műszaki
informatikusainak az előadásából
idézzük John McCarthy 1956-ban
megfogalmazott definícióját: a
mesterséges intelligencia az intelli-
gens gépek tudománya és készítése.
Ezek az intelligens gépek az orvos-
tudományban már okos és hasznos
diagnosztikai eszközökként vannak
jelen, és felhasználhatók a bőrrák
felismerésében, a kómából való fel-
épülésben, az ideghártya-betegség
kimutatásában, gyógyszerek fej-
lesztésében, depresszió felismerésé-
ben, járványok előrejelzésében és
műtő robotok formájában. Innen
már nem nehéz elképzelni „a robot
orvost” sem, aki a betáplált adatok
alapján a konkrét feladatok megol-
dásában túltesz a szakemberek egy
részén, de teljesítménye mégsem

minden esetben százszázalékos,
mivel csak jól meghatározott, alkal-
mazásorientált feladatokat tud meg-
oldani. Bár a robot nem lesz beteg,
és nem megy szabadságra, iszonyú
mennyiségű energiát fogyaszt, és
nem képes újratervezni sem a hard-
verét, sem a szoftverét, amihez a
műszaki szakemberek mellett az or-
vosok szakmai hozzáértése is nél-
külözhetetlen. Bár gyorsan tud nagy
mennyiségű adatot kezelni, hiány-
zik belőle a társas intelligencia, a
másik ember iránti megértés és a
szeretet – hangzott el több hasznos
ismerettel együtt a már említett elő-
adás mellett dr. Buza Krisztián, az
ELTE műszaki informatikusának és
Kiss Ulrich jezsuita szerzetesnek az
előadásában. 

Dr. Germán-Salló Zoltán villa-
mosmérnök a tudományként az or-
voslást segítő digitális jelfeldol-
gozás szerepét taglalta, ami az EKG
felfedezése (1903) óta rengeteget
fejlődött, és ahhoz kiváló magyar
kutatók, Gábor Dénes Nobel-díjas
fizikus és Rényi Alfréd matemati-
kus is hozzájárult. 

A gyógyszerfejlesztés alapvető
kutatási feladatáról, a hatóanyagok
és farmakológiai támadáspontok
közötti kapcsolatfeltárásra beveze-
tett gépi tanulási eljárásokról a már
említett dr. Buza Krisztián műszaki
informatikus beszélt. 

„Ma már az ún. posztgenetikus
korszakban élünk, a lexikális meg-
ismerésen túl a működés, szabályo-
zás, a gének funkcióinak
feltárása… zajlik.” A teljes rendszer
áttekintését célzó rendszerbiológia
egy teljesen új, „csapatfüggő” vilá-
got nyitott meg a kutatók, orvosok,
biotechnológusok, matematikusok
számára – hallottuk dr. Falus And-
rás immunológus, emeritus pro-
fesszor Genomika és informatika:
egy „szerelmi házasság” története
című előadásában. 

2017-ben világviszonylatban
négymilliárd ember fért hozzá az
internethez, Romániában a lakosság
70 százaléka. Egy orvos által he-
tente megvizsgált 100 páciensnek
az 51 százaléka néz utána a beteg-
ségének, három megváltoztatja a
gyógyszereit anélkül, hogy szólna
az orvosának. Az e-páciens teljes

mértékben részt vesz a gyógyításá-
ban, de meg kell tanulnia felismerni
a megbízható weboldalakat – hal-
lottuk két hatodéves orvostanhall-
gató, Kasza Dalma és Kiss
Konrád-Ottó sok egyéb érdekes
adatot bemutató előadásában. 
A prevenció és rehabilitáció 
intelligens eszközei

Dr. Kozman György villamos-
mérnök, a veszprémi Pannon Egye-
tem Egészségügyi Informatikai
K+F Központjának emeritus pro-
fesszora előadásában az egyetem
kutató-fejlesztő központjából kiin-
dult kutatásokat foglalta össze.
Ezek alapján széles körű lakossági
és egészségügyi alkalmazásokra ki-
fejlesztett okostelefon-termékeket
hoztak létre, amelyek az egészséges
táplálkozásban, az agyvérzés koc-
kázatának felmérésében segítenek
az okostelefon tulajdonosának, egy
másik alkalmazás pedig a fizikai
erőkifejtés megfelelő mértékét jelzi. 

Az agyműködést kísérő bioelekt-
romos jeleket regisztráló és rögzítő
EEG (elektroenkefalográfia) elsőd-
leges felhasználási területe az epi-
lepszia. Az EEG görbéinek
elemzése továbbra is a leletező or-
voshoz kötött, aki ezek alapján ál-
lapítja meg a diagnózist. Dr. Fabó
Dániel neurológus főorvos a buda-
pesti Országos Klinikai Idegtudo-
mányi Intézetben folyó koponyán
belüli makro- és mikroelektródák-
kal végzett epileptológiai kutatások
eredményeiről beszélt. Ezek célja
az EEG-módszer fejlesztése, hogy
érzékenyebb és a leletező szemé-
lyétől függetlenebb diagnosztikus
eszközzé váljon a jövőben (EEG 
biomarkerek fokális epilepsziában:
van-e kiút a konvencionális EEG-
ből?).

A Parkinson-kór előrehaladásá-
val elkerülhetetlenül jelentkező mo-
toros, illetve pszichiátriai
szövődmények drámai módon ront-
ják a betegek életminőségét, és be-
határolják a kezelési lehetőségeket.
Annak a dilemmának a megoldásá-
ban, hogy mikor tekinthető „előre-
haladott” Parkinson-kórnak a beteg
állapota, ami indokolttá teszi az
eszközös terápia bevezetését, 
a kezelőorvosnak különböző 

Bodolai Gyöngyi

Az évek alatt sokszor tapasztal-
tam, hogy még az endometriózissal
diagnosztizált páciensek sem értik
pontosan, hogy miből is áll e betegség.

Az endometriózis a latin endo-
metrium szóból származik, mely
méhnyálkahártyát jelent. Amint a
neve is mutatja, normális körülmé-
nyek között a méh üregében talál-
ható, amely a különböző
hormonhatásokra megvastagszik, és
ha nem jön létre terhesség, vérzés
kíséretében menstruációkor kiürül.
A kórkép kialakulásának pontos
okát a mai napig nem tudjuk. Felté-
telezzük, hogy a méhnyálkahártya-
sejtek a petevezetőkön keresztül
bejutnak a hasüregbe, és megtapad-
nak a környező szerveken, mint a
hólyag, belek, hashártya. Itt to-
vábbra is úgy viselkednek, mintha
a méhüregben lennének, hormonha-
tásra burjánzanak, majd vérzés kí-
séretében lelökődnek. És ez okozza
a problémát, ugyanis a méhüreggel
ellentétben a hasüregből a vér nem
tud a külvilág felé távozni. Így he-
lyileg felgyülemlik, terjed és gyul-
ladásos reakciót tart fenn, mely
fájdalmat eredményez. A gyulladás-
sal szemben a szervezet próbál vé-
dekezni, hegszövetet képez, ami
viszont összenövéseket okoz a has-
üregben, az pedig tovább fokozza a
fájdalmat. Speciális probléma, ami-
kor a petefészekben jelennek meg

az ilyen nyálkahártyasejtek, ebben
az esetben ugyanis endometriotikus
ciszta, úgynevezett endometrióma
alakulhat ki (a benne lévő csokolá-
débarna váladék miatt nevezi a köz-
nyelv csokoládécisztának). Az
egész hasüregben zajló folyamatot
apró vízhólyagokhoz lehet hasonlí-
tani. Nem nehéz elképzelni azt a
fájdalmas érzést, melyet az apró hó-
lyagok környezetében keletkező
„bőrpír” és irritáció okoz. És akár-
csak a bőrön a vízhólyagok, az apró
endometriózisos csomók is megre-
pednek, újabb területre való szóró-
dást, összenövéseket, bélvérzést
vagy -elzáródást, hólyagműködési
zavart – vérvizelést, görcsös vize-
lést – okozva.

A termékeny korban levő nők 5-
15%-át érinti a betegség. Legjel-
lemzőbb tünetei a visszatérő
kismedencei fájdalom, főleg menst-
ruáció előtt és alatt. A fájdalom az
endometriózis nagyon gyakori pa-
nasza, a súlyossága viszont nem fel-
tétlenül jelzi megbízhatóan a
betegség stádiumát. Vannak nők,
akiknél a mérsékelt endometriózis-
hoz is kifejezett fájdalom társul,
míg másoknál sokkal súlyosabb he-
gesedések mellett is kevésbé elvi-
selhetetlenek a tünetek.

Másik vezető tünet a meddőség.
Egyrészt a betegség okozta gyulla-
dás rontja a petevezetők működését,
így a petesejt felfogása és szállítása
károsul, másrészt az összenövések

a kürt elzáródását is eredményezhe-
tik, ugyanakkor a méhnyálkahártya
kedvezőtlenné válik a megterméke-
nyített petesejt beágyazódására. 

Az endometriózis bármely kor-
ban kialakulhat, és általában az első
menstruáció jelentkezése után né-
hány évvel kezdődik. Egyes nők
örökölhetik a hajlamot.

Az endometriózis kiváltó okát je-
lenleg még nem ismerjük pontosan,
a betegség kialakulására vonatko-
zóan több elmélet is ismert. Amit
viszont tudunk:

* az endometriózisos csomók és
ciszták a méhnyálkahártyához ha-
sonló szerkezetűek;

* a méhnyálkahártyasejtek ma
még nem ismert körülmények kö-

zött kijutnak a méhüregből a
hasüregbe;

* a hasüregben a méhüreghez
hasonlóan reagálnak ösztrogén
hatására, vagyis minden hónap-
ban hasonlóan felépülnek, és
menstruációs vérzés formájá-
ban leválnak.

A diagnózis gyanúja a kórtör-
ténet, tünettan alapján általában
már felmerül, a biztos diagnó-
zist a laparoszkópos (hastükör-)
vizsgálat jelenti. A módszer lé-
nyege, hogy egy kamerával el-
látott eszközt vezetnek a
hasüregbe, amivel a szervek fel-
színei és a hashártya belülről
megtekinthető, lehetőség van a
szövettani vizsgálatra, s gyak-
ran az elváltozások eltávolítása,

az összenövések oldása is megtör-
ténik egy ülésben. Időnként szük-
ség lehet kiegészítő képalkotó
vizsgálatokra (ultrahang, CT, 
MR) is.

A kezelés függ az életkortól, a
páciens tüneteitől, a családtervezési
szándéktól. Amennyiben csupán a
fájdalomcsillapítás a cél (idősebb
életkor, lezárt családtervezés), java-
solható a gyógyszeres kezelés nem
szteroid gyulladáscsökkentőkkel,
mint ibuprofen, paracetamol. Ha ez
nem hatásos, hormonkészítménye-
ket is lehet használni, mint fogam-
zásgátlók, a gonadotrophor-
mon-agonisták és -antagonisták,
melyek célja hormonális úton elsor-
vasztatni a kialakult nyálkahártya-
szigeteket. Ezen tüszőrepedést gátló
készítmények viszont a meddőség
kezelésére nem hatásosak, ponto-
sabban a kezelés alatt nem lehetsé-
ges a várandósság létrejötte.

A leggyakrabban javasolt keze-
lési mód a laparoszkópos sebészeti
beavatkozás, amely megnöveli a
későbbi teherbe esés valószínűsé-
gét, a petefészken található na-
gyobb csokoládécisztáknak pedig a
fallal együtt történő kimetszése ja-
vasolt. Műtét utáni hónapokban a
legnagyobb az esély a teherbe
esésre. A terhesség alatt az endo-
metriózis tünetei enyhülnek.

Amennyiben a kezelést követően
sem következik be spontán terhes-
ség, lehetőség van mesterséges
megtermékenyítés végzésére is,
mint pl. a lombikbébi, illetve eny-
hébb esetekben a inszemináció.
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dr. Virginás Annamária, a Zygota
klinika nőgyógyász szakorvosa

Szerkesztette: Bodolai Gyöngyi

Endometriózis – amiről a betegeknek tudniuk kell 

Az orvos és a gép 
digitális orvoslás az emberközpontú gyógyítás

szolgálatában

dr. Peták István tudományos igazgató



mozgáskövető eszközök használata
nyújt segítséget – hangzott el 
dr. Szász József Attila és dr. Szat-
mári Szabolcs neurológus főorvo-
sok előadásában.

Dr. Mártha Orsolya urológus fő-
orvos, a MOGYTTE professzora az
urológia eszköztárának a fejlődését
tekintette át a lyuksebészettől az
extrakorporális kőzúzásig, majd
részletesebben szólt a hólyagban ki-
alakuló nyomást a telítődés és a ki-
ürülés fázisában rögzítő
urodinámiás vizsgálatok szerepéről
a hólyagbántalmak pontos megálla-
pításában, ami alapján eldönthető,
hogy szükség van-e a műtéti bea-
vatkozásra, vagy más módszerrel
kell kezelni a beteget. 

A patológiában alkalmazható di-
gitális képelemző módszerekről dr.
Mezei Tibor patológus főorvos be-
szélt. 

A röntgensugarat és röntgenfil-
met követően a korszerű képalkotó
vizsgálatok, mint a CT, MR lehe-
tővé teszik a pontos és gyors diag-
nózist. A számítógépek, az internet,
a digitális képi információk megje-
lenése a radiológián belül egy új te-
rületet, a teleradiológiát hozta létre.
A vizsgálatok értékeléséhez azon-
ban jól képzett szakemberekre van
szükség – hangzott el többek között
a dr. Baróti Beáta radiológus főor-
vos által vezetett műhelymunkán (A
változó radiológia).

Bár még sokba kerül, a hagyo-
mányos gipsz lenyomatanyaggal
készült mintavétel helyét a fogá-
szatban átveszi a szájban mozgatott
szkennerrel készülő képek alapján
készülő digitális lenyomat, a foga-
zat élethű másolata három dimenzi-
óban, amit a fogorvos egy
kattintással a fogtechnikai laborató-

riumba továbbít, ahol a fogak digi-
tális modelljére készül el a
fogpótlás. A módszer előnyeiről
műhelymunka keretében dr. Fehér-
vári Tamás fogorvos beszélt. 
digitális technológia 
a gyógyításban 

Az idegsebészet ma már elkép-
zelhetetlen az információs techno-
lógia nélkül. A diagnosztikában
óriási előrelépést jelentett az agy
anatómiájának három dimenzióban
való megjelenítése, továbbá, hogy a
radiológiai képalkotás terén a CT-
és MR-vizsgálat már négy dimenzi-
óban is készülhet. Az elektrofizio-
lógiai, azaz az éren át történő
vizsgálatok elemzéséhez szoftveres
feldolgozásra van szükség, bonyo-
lult agyműtétek során az idegsebész
munkáját a neuronavigációs rend-
szer segíti, ami lehetővé teszi, hogy
nagy pontossággal végezzék el az
előre megtervezett műtéteket – szá-
molt be dr. Valálik István idegse-
bész főorvos a szakterületén
alkalmazott információs technoló-
giáról. A mozgászavarok kórismé-
zése során a mozgáselemzés, a
sztereotaxiás műtéti tervezés há-
romdimenziós megjelenítéssel ru-

tinná vált. A 4D funkcionális MR az
agykéreg aktivitását mutatja, a dif-
fúziós tenzoros (DTI) MR az agyi
anatómiai kapcsolatrendszerek fel-
térképezésére, az idegpályák vizs-
gálatára alkalmas. A remegés és a
Parkinson-kór kezelésére beültetett
mély agyi stimulációs eszközök,
valamint a szoftveres orvosi és be-
tegprogramozók által történő neu-
ropacemaker-szabályozás a
hatékony műtéti kezelés eszközei.
A 3D virtuális modellezés és 3D
nyomtatás nagy segítséget jelentett
a fejüknél összenőtt bangladesi
ikrek agyi anatómiájának megérté-
sében, a szétválasztó műtét tervezé-
sében, modellezésében és
elvégzésében – mondta a műtétet
elvégző csapat tagja. 
Forradalmi változások 
a rák gyógyításában

A halálokok között a második he-
lyen álló daganatos betegségek
gyógyításában zajló forradalmi vál-
tozásokról rendkívül érdekes elő-

adásában dr. Peták István, az
Oncompass Medicine tudományos
igazgatója számolt be. A ráktípusok
eddigi szövettani besoroláson ala-
puló kezelését fel fogja váltani az
újabb, mutációtípusokon alapuló
megközelítés, amelynek alapját a
molekuláris diagnosztikai vizsgála-
tok képezik. A daganatgének elem-
zésén alapuló gyógyszerhaté-
konysági vizsgálatok lehetővé te-
szik, hogy a megfelelő gyógyszert
a megfelelő beteg kapja. A kihívás
nagy, de a személyre szabott keze-
lés eddigi sikerei több mint bizta-
tóak. Már a közeljövőben nagyon
sok új, modern rákgyógyszer fog
megjelenni, és a kutatások további,
célzottan ható molekulák kifejlesz-
tését teszik lehetővé – hangsúlyozta
az előadó.

Az elődöktől örökölt emberköz-
pontú orvoslás szellemében a Pro-
cardia cégcsoport országosan
elsőként vezette be az infarktuson
átesett betegek átfogó és teljes körű
rehabilitációját – hangzott el dr. Ki-
keli Pál szívgyógyász professzor és
Kikeli Szabolcs mérnök előadásá-
ban. Az elmúlt 27 évben a rehabili-
táció mellett a megelőzés terén is

szélesebb közösségekhez szóltak a
Procardia által szervezett tevékeny-
ségek. Több ezer páciensük utánkö-
vetése érdekében fejlesztették ki a
MedPrax adatbázist az integrált
egészségügy számára. Húsz évvel
ezelőtt elsőként vezették be a digi-
tális rendszereket a vérnyomás 24
órás utánkövetésére, a perctérfogat
meghatározására, valamint a kerin-
gési rendszer digitális állapotfelmé-
résére. A kardiológiai rehabilitációt
az utóbbi években sikerrel terjesz-
tették ki az agyi történéseken át-
esett, idegrendszeri károsodást
szenvedett páciensek gyógyítására
a robotizált neuro-rehabilitáció leg-
korszerűbb eszközeivel, amelyeket
Kovács Tibor kinetoterapeuta mu-
tatott be.  

Az állkapocsízület digitális axi-
ográfiás vizsgálata lehetővé teszi a
megfelelő időben alkotott pontos
diagnózist, a fogpótlások tökéletes
egyénre szabását, a vizsgálat ered-
ményei pedig jól használhatók a
graduális és posztgraduális képzés-
ben – mutatott rá előadásában dr.
Jász Máté, a Semmelweis Egyetem
klinikai szakorvosa. 

Az elmúlt időszak orvostechnikai
fejlődése szembetűnően van jelen
az anesztézia és intenzív terápia te-
rületén. A komputervezényelt
anesztézia az altató- , fájdalomcsil-
lapító és izomlazító szerek pontos
adagolásával egyre inkább teret
hódít. Lehetővé vált a betegek ke-
ringésének, légzésének, vérnyomá-
sának, szívperctérfogatának, az
artériás vérgázoknak, a testhőmér-
sékletnek és az agyi aktivitásnak a
folyamatos követése és feldolgo-
zása, a fejlett többrendeltetésű gé-
pekkel pedig a szervek
működésének fenntartása, illetve
helyettesítése. A telemedicana lehe-
tővé teszi, hogy egy szakorvos ott-
honról hét-tíz intenzív terápia
szakorvosait lássa el tanácsokkal.
Annak ellenére, hogy a gépek töké-
letesen elvégzik feladatukat, a bete-
gek egységes felmérésére és
komplex ellátására nem képesek –

hallottuk dr. Kovács Judit aneszte-
ziológus, intenzív terápiás főorvos
és Veres Mihály intenzív terápiás
szakorvos előadásában. 

Siket Szász Edit Finnországból
érkezett szoftvermérnök egy forra-
dalmian új adaptív sugárterápiás al-
kalmazást mutatott be, amely a
kezdeti tervezéstől, a kezelések
egyénenkénti adaptációján, átterve-
zésén át a kapott sugárdózis méré-
séig betegközpontú és személyre
szabott. 
Az okostabletta

Az első törzskönyvezett okostab-
lettát, az aripirazolt a pszichiátria
területén használják – derült ki dr.
Kolcsár Melinda farmakológus, en-
dokrinológus főorvos előadásából.
A tabletta bevonatát szenzor képezi,
ami a gyomornedv hatására aktivá-
lódik, és jelzést küld egy hordoz-
ható érzékelővel, okostelefonnal
rendelkező személynek arról, hogy
a beteg bevette-e a gyógyszerét.
Erre azért van szükség, mert a páci-
ensek betegségtudata csökken, és
nem tartják fontosnak a gyógyszer
bevételét, holott a terápia elhagyá-
sának súlyos következményei lehet-
nek. Mivel az adatok
továbbításában lehetnek időbeli
csúszások, így a valós időben tör-
ténő gyógyszerbevétel ellenőrzé-
sére csak korlátozott mértékben
alkalmas. Bár új lehetőségeket nyi-
tott a beteg-együttműködésben, az
aripirazol nem váltotta be a hozzá
fűzött reményeket, azonkívül na-
gyon drága. 

Az 1-es típusú cukorbetegségek
kezelését, amelyet bizonyos ténye-
zők függvényében állandóan újra
kellett tervezni, forradalmasította a
mesterséges hasnyálmirigy, amely
a mesterséges intelligencia révén, a
beteg vércukorértékeinek alakulását
folyamatosan megtanuló program
segítségével képes a pumpában
levő inzulininfúziót közvetlenül irá-
nyítani. A gépek teljesítménye
azonban elmarad az elvárásoktól,
ezért továbbra is szükség van a
beteg, az orvos és a gép együttmű-
ködésére – hangsúlyozta dr. Szabó
Mónika belgyógyász, diabetológus
főorvos.
Jogszabályok, alkalmazások, 
fejlesztési projektek

Bálint Ákos marosvásárhelyi
szoftverfejlesztő bemutatta, hogy
abból kiindulva, miszerint a lúdtalp
kezelésére alkalmas gyógytorna –
amelyet hosszú távon, rendszeresen
kell végezni –, unalmas a gyer-
mekek számára, egy olcsó, az ott-
honi terápiában alkalmazható
játékos eszközt fejlesztettek ki,
amely a helyesen elvégzett gyakor-
lat után jutalmazza a gyermeket.

Dr. Derzsi Zoltán marosvásárhe-
lyi gyermeksebész szakorvos a ve-
leszületett dongaláb véges elemes
modellezését és a technika gyakor-
lati felhasználását mutatta be.

Dr. Ilyés Hunor fogorvos mű-
helymunka keretében kínált bete-
kintést egy minimálinvazív
implantációs technikába, amely 3
D-s nyomtatás és 3 D-s tervezés se-
gítségével lebenyképzés nélkül he-
lyezi be az implantátumokat, és
azokra azonnal fogpótlás készül. 

Simon János református lelkész
a digitális sértés, megbocsátás té-
makörében váltott ki hosszas vitát
ugyancsak egy műhelymunka kere-
tében. 

Az orvosi adminisztrációs jog-
szabályok előírják az orvosi doku-
mentumok digitális menedzs-
mentjét a romániai rendelőkben is,
a rendelkezésre álló IT technoló-
giák és eszközök képesek helyette-
síteni a klasszikus adminisztrációt
mind a hivatásos orvosok, mind a
páciensek számára – foglalta össze
előadásának lényegét Palotás
Tibor, a dROTT szoftverfejlesztő
mérnöke. 

Dr. Bálint Bálint László, a Deb-
receni Egyetem Biokémiai és Mo-
lekuláris Biológiai Intézetének
adjunktusa, a Genomi Medicina és
Bioinformatikai Szolgáltató Labo-
ratórium vezetője a sikeres orvosbi-
ológiai fejlesztési projekt
megvalósításához szükséges felté-
telekről, lehetőségekről és kihívá-
sokról beszélt (Tudásból termék: az
orvosi eszközfejlesztés és engedé-
lyeztetés útvesztői).

Dr. Feith Helga, a Semmelweis
Egyetem Egészségtudományi Kará-
nak jogász szociológusa az egész-
ségügyben megjelenő digitalizáció
jogi vetületeiről tartott előadást, az
alapvető jogoktól kezdve az egész-
ségügyi szolgáltatók felelősségéig. 

Dr. Vass Levente parlamenti kép-
viselő, a Képviselőház egészség-
ügyi szakbizottságának titkára
szerint nem túlságosan ígéretes a
digitális egészségügy helyzete Ro-
mániában, ahol egy törvény egyet-
len sora szól erről. A világon
elérhető innovációk 40 százaléka
Romániában nem is ismert, akkor
hogyan lehessen jó döntéseket
hozni? – kérdezte többek között
Vass Levente, aki a romániai egész-
ségügy egy sor problémáját is fel-
vetette. 

Dr. Zsigmond István, a kecske-
méti Neumann János egyetem 
pszichológusa az információs társa-
dalom „online nemzedékével” kap-
csolatosan gyakran felvetett
problémára utalt, miszerint az on-
line felületeken eltöltött idő miatt a
fizikai és mentális egészség fenntar-
tására irányuló tevékenység elma-
rad. Ugyanakkor pontosan az
online eszközök kínálnak számos
lehetőséget a rendszeres kardio- és
erősítő edzéseken való részvételre
ösztönzésben, és biztosítanak lehe-
tőséget arra, hogy a rendszeres
sportolás egy társadalom szintjén
normakövető viselkedéssé váljon. 
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„Édesapám ma este (november 22-
én) kiválósági díjat vehetett át az Or-
szágos Gyógyszerészeti Kollégium
éves gáláján, Bukarestben. 53 éve van
a pályán. Több mint fél évszázad alatt
sok ezer ember köszönheti neki testi-
lelki gyógyulását. Köszönöm Istennek,
hogy a legkiválóbb apával, példakép-
pel, gyógyszerészmentorral ajándéko-
zott meg” – olvastuk a világjáró Veress
Zsombor segesvári gyógyszerész leve-
lében.

Ezúttal gratulálunk mi is Veress
László nyugalmazott segesvári fő- és
érdemes gyógyszerésznek, aki minden
szempontból megérdemli a kitüntetést.
Ő nyitotta meg Segesváron a Rubin
magánpatikát, ahol 1990 óta romániai
viszonylatban először kezdte el a kap-
szulák gyógyszertári készítését, mivel
a kapszulázással higiénikusan és na-
gyon pontosan el lehet osztani porokat,
rossz ízű gyógyszereket. Ezenkívül ha-
gyományos anyagokból manapság is
készítenek hagyományos gyógyszere-
ket. Szenvedélyes gyűjtőként gyógy-
szerészet-történeti múzeumot rendezett
be magángyógyszertárának alagsorá-
ban, és gyógyszerészasszisztens-hall-
gatóknak tanította a szakmát. Dr. Péter
Mária előadótanár unszolására kutatta

és dolgozta fel a segesvári Óratorony-
ban levő patikamúzeum anyagát. A
gyógyszerészetben hajdan használt
gyógyító növényekről, amelyekről a
patikamúzeum edényeinek európai rit-
kaságszámba menő feliratai tanúskod-
nak, Harmónia összeállításunk hűséges
támogatójaként érdekes sorozatban
számolt be. Az utazást és a történelmet
kedvelő Veress László érdekes színes
úti beszámolói is megjelentek lapunk

hasábjain. Ezúttal is
köszönjük az önzet-
len segítséget, a 
Népújság iránti elkö-
telezettségét, és vár-
juk újabb írásait.
Végül hadd említsük
meg, hogy gyógysze-
részi munkáját fia,
Veress Zsombor, a
Rubin patika ügyve-
zetője folytatja, az
egyház iránti elköte-
lezettségét másik fia,
ifj. Veress László
marosszentkirályi re-
formátus lelkész
viszi tovább. 

Kiválósági díj Veress László 
segesvári gyógyszerésznek 

Rendkívül ritka fertőzés miatt
elhunyt egy idős német férfi,
az eset pedig belgyógyászati
tanulmány tárgya lett. Tavaly
egy kutya tulajdonosának a
végtagjait amputálni kellett,
miután az általa hordozott
baktérium bekerült a vér-
áramba, és vérmérgezést
okozott. 

– Van-e valóságalapja a hírnek?
Mekkora a valószínűsége a hasonló
baktériumfertőzéseknek, és miként
kerülhetők ezek el? – kérdeztük dr.
Pálosi Csabát, a Noé Bárkája kisál-
latklinika vezetőjét.

– A médiában nemrég napvilágot
látott hírek szerint azt követően,
hogy a 63 éves német férfit a ku-
tyája megnyalta, az állat szájában
található Capnocytophaga canimor-
sus nevű baktérium bekerült a férfi
szervezetébe. Ez a baktérium álta-
lában harapással, karmolással ter-
jed, de a férfit nem harapta meg a
kutyája, csak hozzáért, illetve meg-
nyalta. Az áldozat egészséges volt,
a kórelőzményében nem szerepelt
léphiány, immundefficiencia vagy
alkoholizmus. Korábban nem ke-
zelték kórházban, a közelmúltban
nem járt külföldön, egyetlen kutyát
tartott háziállatként. A férfinak kez-

detben influenzaszerű tünetei vol-
tak, lázzal, azt követően beállt a
szepszis, a bőre elszíneződött, való-
sággal rohadni kezdett. A kezelés
ellenére a beteg állapota átmeneti
javulást követően folyamatosan
rosszabbodott, több belső szervének
működése is leállt. Amikor az ismé-
telten elvégzett CT-vizsgálat komp-
lett veseinfarktust, tüdőgyulladást
és súlyos, hipoxiás cerebrális ödé-
mát mutatott ki az összes végtag sú-
lyos gangrénás elváltozása mellett,
a hozzátartozókkal való konzultá-
ciót követően felfüggesztették a ke-
zelést. A beteget a 16. napon
veszítették el. A Capnocytophaga
canimorsus egy teljesen szokványos
baktérium, ami semmi komoly be-
tegséget nem okozhatna, de a rossz
helyen, a rossz időben, a rossz páci-
ensben nagyon ritkán, de fertőzése-
ket idézhet elő. A baktérium a
macskák szájában is megtalálható. A
szakirodalomban közzétett esetek
25%-ban halálos kimenetelűek, de ez
nem releváns, mert nem tartalmazza
a tünetmentesen lezajló fertőzéseket.
Az eset kapcsán a szakemberek java-
solják, hogy amennyiben az állattar-
tók influenzaszerű, de szokatlan
tüneteket tapasztalnak, azonnal
menjenek orvoshoz.

Egy ilyen jellegű hír nyomán – a
pánikkeltés gondolatát elutasítva –,
önkéntelenül is több kérdés vetődik
fel az állattartókban. 

Közös ágyban a kutyával?
– Mit tehet az, aki családtagként

kezeli a társállatát, de el szeretne
kerülni egy esetleges baktériumfer-
tőzést? Ajánlott-e a közös ágyban
alvás, vagy inkább kerülni kellene?
– kérdeztük a szakembert.

– Igencsak kényes téma, ugyanis
ez egy olyan határ, amelynek az át-
lépését érdemes megfontolni. Mi-
előtt bárki eldöntené, hogy
megosztja-e fekhelyét a házi ked-
vencével, a kockázatok, az érvek és
ellenérvek mellett a kutyával kiala-
kított kapcsolatot is mérlegelni kel-

lene. Annak, aki megengedi, hogy a
kutya mellette aludjon, kétségtelen,
hogy a kapcsolata is erősödhet az
ebbel, ráadásul nyugodtabban al-
szik, javulhatnak a felmerülő alvás-
problémák, csökkenhet a
vérnyomás és a stressz-szint is.
Azonban meg kell húzni a határt
mind a kutya, mind az ember saját
érdekében, ugyanis az ember–kutya
kapcsolatban rendkívüli fontosság-
gal bír a tekintély. Ha a kutya már
nem tekint falkavezérként a gazdá-
jára, akkor nem fogja tisztelni, és
kevésbé fog hallgatni rá. Akárcsak
a gyerekeknél, a kutyáknál is fontos
a szabályok betartatása, mert ezáltal
ismeri meg a határait. A másik el-
lenérv a higiéniával magyarázható.
Például azok, akik csupán nedves
törülközővel tisztogatják meg a
kutya tappancsát sétáltatás után,
tisztában kell legyenek azzal, hogy
az nem helyettesíti az alapos mos-
datást. Nemcsak a baktériumoknak,
hanem a kutya bundájában mene-
dékre lelő élősködőknek, például
egy kullancs számára sem jelent ki-
hívást átmászni a kutyáról a gaz-
dira, pedig a kullancs által
terjesztett Lyme-kór az emberre is
veszélyes. Allergiakiváltó ok lehet
az állatszőr, az utcáról felhozott fer-
tőzésekről, orrán, mancsán ragadt
férgekről nem is beszélve, ezért fi-
gyelni kell a tisztaságra és a gyakori
ágyneműcserére is.

Minden állattartó egyéni dön-
tése, hogy a kutyájával alszik-e
vagy sem, ez függ a saját és az
állat személyiségétől is. Összessé-

gében természetesen jó a kutyával
aludni, és a számtalan negatívum
ellenére sokan ezt az utat választ-
ják. 

– Állítólag a kutya, macska fogí-
nyében telepednek meg az említett
fertőző baktériumok. Milyen higié-
niai beavatkozással lehetne eltávo-
lítani az esetleg megtelepedett
baktériumokat, megelőzendő a né-
metországi esethez hasonlót? A fog-
tisztító rágcsálók helyettesíthetik-e
a szájtisztítást?

– A kereskedelemben találhatók
különböző szájtisztító gélek, ku-
tyáknak való fogkefe és fogkrém,
ezeket bátran kell használni napi
egy alkalommal, vagy legalább he-
tente háromszor. Azt ajánljuk, hogy
ezekhez a műveletekhez a kedven-
ceket hozzá kell szoktatni, amihez
sok türelem kell. A megelőzés, az
általános higiénia a fontos, minde-
nekelőtt a szájhigiénia, a rendszeres
külső és belső féregtelenítés, a házi
kedvencek időközönkénti egész-
ségfelmérése (felnőttkorban leg-
alább évente, idős korban
félévente). Séta után tappancstör-
lés, fésülés, porszívózás stb. Per-
sze, lehetnek hibák, és minden
szervezet különbözőképp reagálhat
a külső behatásokra. Nem pánik-
keltés a cél, de fontos a tájékoztatás
a helyes állattartást illetően. Ezer-
féle rágcsi van, ezért meg kell be-
szélni az állatorvossal a
mennyiséget, minőséget (allergia,
tartósítószer stb.), méretet, formát
(érdes felület vagy sima), a kutya
harapásának függvényében. 

Ember és állat harmóniája
Halálos zoonózis

Fotó: Antalfi Imola

Szer Pálosy Piroska

Vakációs emlékek 
Harmónia ösz-
szeáll ításunk
külső munka-
társának fest-
mény- és
textilművészeti
kiállítása nyílt
meg a régi Di-
vatház épületé-
ben található
Casoni-galériá-
ban.

Casoni Ibolya
elmondása szerint
újabb alkotásait
üdülései során szerzett élményei ihlették, ezért kapta
a tárlat a Vakációs emlékek címet. A kiállított képek
egy része új, mások régebbiek, viszont valamennyi
hasonló élmények hatására született, legyenek azok
városképek, a természetet, a szürreális világot ábrá-
zoló munkák. Mivel legutóbbi budapesti tartózko-
dása nagy hatással volt rá, újabb terve, hogy egy
sorozatot készít a csodás fővárosban látottakról. Az
első elkészült kép a Parlamentet ábrázolja.

Divattervezői elképzeléseit tükrözik a kiállított ru-
hakreációk, amelyeket ezúttal sálakból rakott össze. 

Rendhagyó anyagokból készített miniatűr csé-
szécskéket, ruhacsipeszeket fűzött spárgára, apró,
színes flitterekkel teli tégelyeket kötözött gyöngyfű-
zéshez használt zsinórra, biztosítótűkből alkotott lán-
cot, ezekből lettek a kiegészítők, nyakékek. A ruhák
címe: A nyár emléke, Édes álom, Én, a bohóc, Indián
lány, Konyharuha, Japán lány, Zsuzsi a piacon. 

A kiállítást Angela Macarie tanárnő, a megyei
könyvtár művészeti részlegének könyvtárosa nyi-
totta meg. A mesebeli világ csodájához hasonlította
a festményeket, melyeken keresztül a művész az
emberekkel, a környező világgal próbál kommuni-
kálni, miközben erőteljesen éli meg az alkotás örö-
mét.

Minden kép érdekes mesét mond, beindítja a fan-
táziánkat. A pop artra emlékeztető portrékon a sze-
meket és a szájat realista módon dolgozza ki, de a
legszembetűnőbb az arcvonások tökéletes vissza-
adása, miközben a kép feltárja a személy jellemét
és lelkiállapotát is. A művész egész munkásságát a
színek és formák harmóniája jellemzi. Vasile Mu-
reşan festőművész és muzeológus is méltatta Ca-
soni Ibolya munkáit, egyedi stílusát, fantáziadús
világát, újszerű és érdekes színkombinációit érté-
kelte.



Ott voltunk mi is a Mikulás-váró
estén a főtéri fényfelkapcsolásnál –
nagyapó és hatéves fiúunokája. Ün-
nepre készülő lelki vágyakozással ér-
keztünk az alkonyodás órájában,
adventi várakozással álltunk a főtéren,
fényre, világosságra várva. Sokan vol-
tunk, a virágóra helyén álló kará-
csonyfa körül tolongás volt, de nem
zavart, mert sok volt a gyermek, bizta-
tóan szép volt annyi kisgyerek között
várni a fényre.

Közben számba vettük a Színház
térre elhelyezett faházikók ajándékkí-
nálatát, ebben az évben nagyon édes a
marosvásárhelyi adventi vásár: leg-
több helyen mézet árulnak, meg forralt
bort és kávét. Ez valami olyan elkese-
rítő felismerésként érte az öt-hét éves
korosztályt, mint amikor a színházra
éhes tizenévesek látják a plakáton: 14
(vagy 16) év alattiaknak nem ajánlott.
Az utóbbi időben a színházi előadások
majd mindenikénél ott díszeleg ez a fi-
gyelmeztetés. Nem is értem, mennyire
szolgálja a mai színház nyelvezete
gyermekeink, unokáink, a jövő ma-
gyarságának anyanyelvi csiszolását. 

Csanád közben megpillantotta a
Színház tér közepén álló Eldi sütőhá-
zat, ami nagyságával és másságával
egészen másfajta ajándékot, élményt és
örömöt kínál éppen az ő nemzedéké-
nek. Egy évvel ezelőtt már volt egy si-
keres mézespogácsa-sütős adventi
kalandja, s az igazi gyermekkori élmé-
nyek évek múlva is kedvessé avatják a
helyet, az arcokat, a mozdulatokat.
Másnap délután első utunk azonnal
oda vezetett, s elsőként léphettünk be

az igazi cukrászvilág mesés és valósá-
gos várába. 

A közvetlen és kedves fogadtatás
után asztalra került a liszt és a mézes-
pogácsa összegyúrt alapanyaga, az ad-
venti asztalon ott volt a serítő és a
lapító. Önmagában már ez is egyfajta
népi-nemzeti nevelés, mert tömbházban
felnőtt gyerekek otthon nemigen férnek
hozzá a serítőhöz. Mire elkezdődött az
igazi pogácsasütés, pár perc alatt meg-
telt az Eldi-ház. Volt ott szőke és barna,
fiú és kislány, nagyrészt hat-hét évesek,
őszinték és édesek, rajongó és tiszta te-
kintetűek, felnőttesen komolykodók és
nagyon kedvesek, akik minden apró si-
kernek csengő hangú kacagással tud-
tak örülni, s valami igazi, megható
ünnepváró méltósággal vártak a csil-
lag vagy fenyőformák kivágásához
szükséges formákra. Ez így volt szép,
ha egyiknek jól sikerült a karácsony-
fára emlékeztető forma, akkor min-
denki olyant készített, s a mosolygós
félhold ugyanúgy tésztasztár lett a sü-
tőházban.

A jókedv és az öröm a fiatal anyu-
kákra és a szorgalmas nagyszülőkre
ugyanúgy átvándorolt; mintha a betle-
hemi angyalok kopogtattak volna be az
ablakon. Csillogó szemű kislány, édes-
apja kezét szorítva, szorongva várta,
mikor adja át valaki a helyét, mert ő is
szeretne alkotni, adventben boldog
lenni.

A saját készítésű és ajándékba kapott
mézespogácsa-csomaggal s egy em-
lékbe kapott eldis papírsapkával indul-
tunk hazafelé, amikor a hatéves
Csanád férfiúi határozottsággal jelen-
tette ki a kivilágított Színház téren:

– Okos ez az Eldi!

Főtéri történet
Okos ez az Eldi

ötvös József
Mottó: „A fény mindig utat mutat
annak, ki a mélyben kutat.”
Kedves Olvasók!
A Nap december 22-től január 20-ig tartózkodik

a Bak jegyében. A Föld északi féltekéjén ez azt je-
lenti, hogy beköszöntött a csillagászati tél. Mife-
lénk, ahol évente megélhetjük a négy évszak
csodáját, talán ez a legkevésbé kedvelt időszak. A
gyakori hideg, a kellemetlen szél, a korai sötétedés
nem igazán tesz jót a lelkünknek. A kegyelmi órák
azok, amikor kisüt a nap, vagy „hull a pelyhes,
fehér hó”. Az öröm lehetősége azoknál gyarapo-
dik, akik szeretik a téli sportokat. Manapság egyre
többen ismerik fel, hogy van élet a mínusz fokok
világában is. Az emberi szervezet energiaszintje
ilyenkor a legalacsonyabb, ami fogékonnyá tesz a
légzőszervi betegségekre. A megelőzés egyik for-
mája a megfelelő öltözködés, illetve a szabad le-
vegőn végzett tevékenységek rendszeresítése. Nem
kell órákig szaladgálni, de egy napi 30-40 perces
séta a természetben csodákra képes. A XXI. század
embere kevés időt szán arra, hogy tegyen bármit
is az egészségéért. A kényelmes élet, a civilizáció,
a jólét nemcsak mentális, hanem fizikai elsatnyu-
láshoz is vezet. Aztán, ha jön a baj, akkor mindenki
más hibás lesz, kivéve önmaga. Kire lehet fogni a
betegségeket? Sorolom. A stresszre, a környezet-
szennyezésre, a klímára, a fronthatásra, a melegre,
a hidegre, az esőre, a szélre, a főnökre, az ország
vezetőire. Aki belekóstolt valamelyest az ezoteri-
kus tudományokba, tudja, hogy a tünetek és beteg-
ségek jelzések arra, hogy valamit nem jól
csinálunk. A kényszerpihenő sok esetben hasznos,
de ez főleg akkor igaz, ha méltóztatunk eltöpren-
geni azon, hogy mit kellene megoldani. Nem a be-
tegség a probléma, hanem az azt elszenvedő
egyén. A betegségtükörben a valóságot kellene fel-
térképezni, ahelyett hogy megdöbbennénk azon,
hogy milyen szörnyen nézünk ki.

A közösségi oldalakon viszonylag ritkán látunk
betegekről posztokat. Kivéve azokat, amikor va-
laki éppen a rákot győzi le, vagy ha anyagi 
segítséget kér „csak külföldön” elvégezhető műté-

tekhez. Kimondhatjuk bátran, hogy az egónk csil-
logni-villogni akar, büszke önmagára, például
azért, hogy elutazhatott olyan, általa egzotikusnak
vélt helyekre, melyekre az átlaghalandónak leg-
jobb esetben csak álmaiban van lehetősége. Szá-
momra az a legviccesebb és legszomorúbb egyben,
amikor valaki 60-70 éves korában képeket oszt
csak meg önmagáról, néha silány és rosszul fény-
képezett, előnytelen helyzetben, aztán elhiszi a vir-
tuális dicséreteket. „Jól nézel ki.” „Csini vagy!”
„Semmit sem változtál.” Szögezzük le, hogy az
öreg és a szép két olyan jelző, amelyek kényelmet-
lenül érzik magukat egymás társaságában. Aki egy
idős embert a szépségéért szeret, ott valami nagyon
félresiklott. Lehet őt tisztelni, elismerni a bölcses-
ségét, a tudását, a tapasztalatát, a világlátását, a ki-
sugárzását. De a szépségversenyeket nem
aggastyánoknak és öreganyóknak szervezik. Az
asztrológia a Bak jegyét uraló planétát Szaturnusz-
nak nevezi, aki nem más, mint az olümposzi iste-
nek ősapja. Bár nem fiatalembernek képzeljük el,
hatalmától mindenki félt, és ez így van manapság
is, mert ő az Idő Ura. Emiatt nekünk, földi halan-
dóknak is ő a mérték és a korlát. Mert életünk ho-
mokórájában folyamatosan fogy a homok.

A Bak ember összeszedett, egyenes és céltuda-
tos. Ahhoz, hogy bárki célba érjen, nem ábrándoz-
hat, félre kell tennie az érzelmeit, és koncentráltan,
jól felmérve képességeit és teherbírását, előre kell
indulnia. A kérdés csak az, hogy önös vagy mások
céljait valósítjuk meg. A célok legnagyobb támo-
gatója a hit és az akarat. Ezért van az, hogy azt a
legkönnyebb megtenni, amiben hiszünk. És ez
akkor is igaz, ha olyat tesz valaki, ami nem tűnik
könnyűnek. 

Karácsonyt a keresztény világban mindig a Bak
jegyében ünnepeljük, mert akkor van a legnagyobb
szükség a fényre, amikor a legnagyobb a sötétség.
Jézussal a fény születik meg. Ő a világ világos-
sága. És ez ma is legalább annyira igaz, mint annak
idején. 

Áldott karácsonyt, kedves Olvasó, és boldog új
esztendőt!

Véleményüket, gondolataikat megírhatják az
asztros@yahoo.com címre.

Az asztrológus üzenetei
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december 5-i rejtvényünk megfejtése: Olyan szép légvárakat építettem, hogy a romjaival is megelégednék.
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Az Internazionale és az Ajax sem jutott be
a nyolcaddöntőbe a labdarúgó Bajnokok Li-
gájában, miután a csoportkör hatodik, utolsó
fordulójában kedden mindkét együttes hazai
pályán vereséget szenvedett.

Az olasz csapat az erősen tartalékos Barce-
lonával szemben maradt alul 2-1-re úgy, hogy
1-1-es állásnál a milánói gárda két gólját is les
miatt érvénytelenítették. Az előző idényben
elődöntős amszterdami együttes 1-0-ra kapott
ki a vendég Valenciától, így a forduló előtt
hiába vezette csoportját, a Chelsea Lille elleni

sikerével a harmadik helyre szorult, és csak
az El-ben folytathatja jövőre.

A Barcelona mellett az F csoportból hazai
győzelmével a Borussia Dortmund jutott a
legjobb tizenhat közé, a G jelű négyesből
pedig az Olympique Lyon lett a másik befutó
a már korábban csoportgyőztes Lipcsei RB
eipzig mellett, miután 0-2-ről egyenlíteni tu-
dott hazai pályán a németek ellen. A lipcsei-
eknél Gulácsi Péter végigvédte a találkozót,
míg Willi Orbán továbbra is sérülés miatt hi-
ányzott.

Fotó: FC Barcelona

Bajnokok Ligája: 
az Inter és az Ajax is kiesett

* Angol Premier Liga, 15. forduló: Arse-
nal – Brighton & Hove Albion 1-2, Burnley
– Manchester City 1-4, Leicester – Watford
2-0, Sheffield United – Newcastle United 
0-2, Wolverhampton – West Ham United 
2-0, Manchester United – Tottenham 2-1,
Chelsea – Aston Villa 2-1, Southampton –
Norwich 2-1, Crystal Palace – Bournemouth
1-0, Liverpool – Everton 5-2; 16. forduló:
Bournemouth – Liverpool 0-3, Aston Villa –
Leicester 1-4, Brighton & Hove Albion –
Wolverhampton 2-2, Everton – Chelsea 3-1,
Manchester City – Manchester United 1-2,
Newcastle United – Southampton 2-1, Nor-
wich – Sheffield United 1-2, Tottenham –
Burnley 5-0, Watford – Crystal Palace 0-0,
West Ham United – Arsenal 1-3. Az élcso-
port: 1. Liverpool 46 pont, 2. Leicester 38,
3. Manchester City 32.

* Spanyol La Liga, 16. forduló: FC Bar-
celona – Mallorca 5-2, Betis – Athletic Bil-
bao 3-2, Eibar – Getafe 0-1, Granada –
Alavés 3-0, Leganés – Celta Vigo 3-2, Le-
vante – Valencia 2-4, Osasuna – Sevilla 1-1,
Real Madrid – Espanyol 2-0, Villarreal – At-
lético Madrid 0-0, Valladolid – Real Socie-

dad 0-0. Az élcsoport: 1. FC Barcelona 34
pont (41-18), 2. Real Madrid 34 (32-11), 3.
Sevilla 31.

* Olasz Serie A, 15. forduló: Atalanta –
Hellas Verona 3-2, Bologna – AC Milan 
2-3, Inter – AS Roma 0-0, Lazio – Juventus
3-1, Lecce – Genoa 2-2, Sampdoria – Parma
0-1, Sassuolo – Cagliari 2-2, SPAL – Brescia
0-1, Torino – Fiorentina 2-1, Udinese – Na-
poli 1-1. Az élcsoport: 1. Inter 38 pont, 2. Ju-
ventus 36, 3. Lazio 33.

* Német Bundesliga, 14. forduló: Borussia
Dortmund – Fortuna Düsseldorf 5-0, Lipcsei
RB – Hoffenheim 3-1, Bayer Leverkusen –
Schalke 04 2-1, Mönchengladbach – Bayern
München 2-1, Eintracht Frankfurt – Hertha
BSC 2-2, Brémai Werder – Paderborn 0-1,
Freiburg – Wolfsburg 1-0, Augsburg – Mainz
2-1, Union Berlin – 1. FC Köln 2-0. Az él-
csoport: 1. Mönchengladbach 31 pont, 2. Lip-
csei RB 30, 3. Borussia Dortmund 26.

* Francia Ligue 1, 16. forduló: St. Etienne
– Nice 4-1, Dijon – Montpellier HSC 2-2,
Metz – Stade Rennes 0-1, Toulouse – AS
Monaco 1-2, Bordeaux – Nimes 6-0, Lyon –
Lille 0-1, Paris St. Germain – Nantes 2-0,

Angers – Olympique Marseille 0-2, Brest –
Strasbourg 5-0; 17. forduló: AS Monaco –
Amiens SC 3-0, Nantes – Dijon 1-0, Mont-
pellier HSC – Paris St. Germain 1-3, Nice –
Metz 4-1, Olympique Marseille – Bordeaux

3-1, Nimes – Lyon 0-4, Lille – Brest 1-0,
Strasbourg – Toulouse 4-2, Reims – St. Eti-
enne 3-1, Stade Rennes – Angers 2-1. Az él-
csoport: 1. Paris St. Germain 39 pont, 2.
Olympique Marseille 34, 3. Lille 28.

Európai focikörkép

A magyar női kézilabda-váloga-
tott szövetségi kapitánya, Kim Ras-
mussen nem mond le posztjáról, bár
a Japánban zajló olimpiai kvalifiká-
ciós világbajnokságon csak a 14.
helyen zárt csapatával.

A magyarok hétfőn 26-21-re ki-
kaptak a legutóbb vb-győztes és Eu-
rópa-bajnok franciáktól, ezzel ért
véget számukra a torna. A magya-
rok a csoportkörben legyőzték Ka-
zahsztánt és Szenegált, de
Spanyolországtól, Montenegrótól
és Romániától kikaptak, így nem
jutottak a középdöntőbe. Az alsó-
házi rájátszásban Argentína legyő-
zése után következett a franciák
elleni vereség.
Apróságok döntöttek 

A hétfői meccs után Kim Ras-
mussen – riporteri kérdésekre vála-
szolva – elmondta, nem
szándékozik lemondani a posztjá-
ról. „Soha nem adom fel. Ha a ma-
gyar szövetségben úgy gondolják,
nem én vagyok a legmegfelelőbb,
az az ő döntésük. Úgy gondolom,
megdolgoztam ezért, ismerem a
csapatot, a kultúrát, jól érzem
magam, továbbra is megteszek 
mindent, ami tőlem telik” – nyilat-
kozta.

Rasmussen hangsúlyozta, termé-
szetesen nem ezért jöttek, nem a 14.

helyet akarták megszerezni, de a
csalódottsága mellett örül neki,
hogy az utolsó két mérkőzésen
megmutatták a játékosok, mit tud-
nak valójában. Ami a torna egészét
illeti, a védekezéssel általában elé-
gedett volt a kapitány, mert egyik
meccsen sem kaptak túlságosan sok
gólt. Megítélése szerint a kapustel-
jesítmények is rendben voltak, va-
lamint jó volt látni, hogy a
kulcsjátékosok a rossz kezdés után
talpra álltak, és bár voltak hullám-
völgyeik, Háfra Noémi, Kovacsics
Anikó és Tomori Zsuzsanna is job-
ban teljesített a folytatásban.

Ezután a szakvezető emlékezte-
tett, a torna előtt is azt várta, hogy
nagyon szoros meccseket hoz majd

ez a világbajnokság, az élmezőny-
ben bármelyik csapat képes nyerni
bármelyik ellen, és sok mérkőzésen
csak egy vagy két gól dönt majd.
„Általában apróságok döntik el, ki
lesz a győztes és ki a vesztes. Ezút-
tal ezek az apróságok nem a mi ja-
vunkra döntöttek. A tavalyi
Európa-bajnokságon a szerencse is
velünk volt, most viszont ellenünk.
Sajnos, most minden szoros mec-
csünket elveszítettük” – magya-
rázta.

A dán edző felidézte a Románia
elleni meccset, amelyen csapata 16-
10-re vezetett a szünetben, majd az
ellenfél hetven másodperccel a vége
előtt egyenlített, és már csak nyolc
másodperc volt hátra, amikor bün-

tetőt kapott, és megszerezte a győz-
tes gólt. „A románok hét a hat elleni
játéka elvette az önbizalmunkat, ez
rossz döntésekhez vezetett” – tette
hozzá a szövetségi kapitány.

Rasmussen emlékeztetett arra,
hogy létszámegyenlőségnél sokkal
jobbak voltak a románoknál, azt vi-
szont nem érti, emberelőnyben
miért nem voltak hatékonyak egyik
meccsen sem. Önkritikusan el-
mondta, ha újra nekifuthatna a vi-
lágbajnokságnak, még egyszer nem
kapna kétperces büntetést a Romá-
nia elleni meccs hajrájában, mert az
fordulópont volt a sorsdöntő cso-
portmérkőzésen.
Egy a klub, más a válogatott

Ezután csapata alacsony átlagé-
letkoráról beszélt. „Kockázatot vál-

laltam a fiatalokkal, ezt tudtam is,
és nem nagyon jött be. Zöldfülűek
voltunk ehhez a világbajnokság-
hoz” – jelentette ki. Rasmussen el-
magyarázta, a fiatal kerettagok
tapasztalatlannak bizonyultak ilyen
nagy tornán, mivel ez nem hasonlít-
ható a Bajnokok Ligájához, az EHF
Kupához vagy az NB I rangadói-
hoz. A tréner kifejtette, többen le-
fagynak, amikor a hazájukért
játszanak, pedig a klubcsapatukban
jól teljesítenek. Nekik idő kell,
amíg megszokják a címeres mezt.
Indoklása szerint világverseny csak
egyszer van egy évben, a BL vi-
szont hónapokig tart, és vereség
esetén a következő héten lehetőség
van a javításra. Mentálisan nagyon
erősnek kell lenni ahhoz, hogy va-
laki készen álljon és képes legyen
kezelni a nyomást, amivel a váloga-
tottban szembesül.

Pluszok és mínuszok a magyar csapat játékában: értékelt a kapitány
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19.55 óra:
* A csoport: Qarabag (azeri) – Dudelange (lu-

xemburgi), APOEL (ciprusi) – Sevilla (spanyol)
* B csoport: Dinamo Kijev (ukrán) – Lugano

(svájci), Koppenhága (dán) – Malmö (svéd)
* C csoport: Getafe (spanyol) – Krasznodar

(orosz) (DigiSport 4, Telekom Sport 4, Look Sport
3), Basel (svájci) – Trabzonspor (török)

* D csoport: PSV (holland) – Rosenborg (nor-
vég), LASK (osztrák) – Sporting CP (portugál)

* E csoport: Rennes (francia) – Lazio (olasz)
(DigiSport 2, Telekom Sport 2, Look Sport), KO-
LOZSVÁRI CFR – Celtic (skót) (DigiSport 1, Te-
lekom Sport 1, Look Plus)

* F csoport: Eintracht Frankfurt (német) – Gui-
maraes (portugál), Standard Liege (belga) – Arse-
nal (angol) (DigiSport 3, Telekom Sport 3, Look
Sport 2)

22.00 óra:
* G csoport: Porto (portugál) – Feyenoord (hol-

land), Rangers (skót) – Young Boys (svájci) (Tele-
kom Sport 4, Look Sport 3)

* H csoport: Ludogorec (bolgár) – FERENCVÁ-
ROS (DigiSport 4, Telekom Sport 3, Look Sport),
Espanyol (spanyol) – CSZKA Moszkva (orosz)

* I csoport: Gent (belga) – Olekszandrija
(ukrán), Wolfsburg (német) – Saint-Étienne (fran-
cia)

* J csoport: Roma (olasz) – Wolfsberg (osztrák)
(DigiSport 3), Mönchengladbach (német) – Istan-
bul Basaksehir (török) (Telekom Sport 2, Look
Sport 2)

* K csoport: Pozsonyi Slovan (szlovák) – Braga
(portugál), Wolverhampton (angol) – Besiktas
(török)

* L csoport: Partizan (szerb) – Asztana (kazah),
Manchester United (angol) – AZ Alkmaar (holland)
(DigiSport 2)

Eredményjelző 
Labdarúgó Bajnokok Ligája,
csoportkör, 6. forduló:
* E csoport: SSC Napoli (olasz)
– Genk (belga) 4-0, Salzburg
(osztrák) – FC Liverpool (angol)
0-2 (0-0).
A csoport végeredménye: 1. FC
Liverpool 13 pont, 2. Napoli 12,
3. Salzburg 7, 4. Genk 1.
* F csoport: Borussia Dortmund
(német) – Prágai Slavia (cseh) 
2-1, Internazionale (olasz) – FC
Barcelona (spanyol) 1-2.
A csoport végeredménye: 1. FC
Barcelona 14 pont, 2. Borussia
Dortmund 10, 3. Internazionale
7, 4. Slavia 2.
* G csoport: Olympique Lyon
(francia) – Lipcsei RB (német) 
2-2, Benfica (portugál) – Zenit
(orosz) 3-0. A csoport végered-
ménye: 1. Lipcsei RB 11 pont, 2.
Olympique Lyon 8, 3. Benfica 7,
4. Zenit 7.
* H csoport: Chelsea (angol) –
Lille (francia) 2-1, Ajax Amster-
dam (holland) – Valencia (spa-
nyol) 0-1.
A csoport végeredménye: 1. Va-
lencia 11 pont, 2. Chelsea 11, 3.
Ajax Amsterdam 10, 4. Lille 1.
A csoportokban azonos pont-
szám esetén az egymás elleni
eredmény rangsorolt, a nyolcad-
döntőbe az első két helyezett ju-
tott, míg a harmadikok az
Európa-liga legjobb 32 együttese
közé jutottak.

Megalázó vereséggel búcsúzott Románia a tornától
Kiütéses vereséget szenvedett szerdán Románia női kézilabda-válo-

gatottja Japán csapatától a világbajnokság középdöntőjének zárófordu-
lójában: a házigazda együttes 37-20-ra (félidőben 18-10) győzte le az
ezúttal Cristina Neagu nélkül felálló román lányokat.

A japánok már az első negyedóra után több góllal megléptek, és az
első félidő végén 18-10-re vezettek. A román csapat a második játék-
részben sem tért magához, így a japánok végül 37-20-ra nyerték a ta-
lálkozót.

Románia így a 12. helyen zárja a világbajnokságot három győzelem-
mel és öt vereséggel. Ez a leggyengébb vb-helyezése a női válogatott-
nak 2011 óta, amikor a 13. helyen végzett.

A manchesteri csatát ezúttal a United nyerte Fotó: Reuters

Kim Rasmussen azt mondja, ha újra nekifuthatna a világbajnokságnak, még egyszer nem
kapna kétperces büntetést a Románia elleni meccs hajrájában Fotó: 24.hu



Vasárnap több mint kétszáz
marossárpataki gyűlt össze a
település első írásos említésé-
nek 700. évfordulóját megün-
nepelni. A rendezvény a
református templom udvarán
kezdődött kopjafa-leleplezés-
sel, majd a frissen felava-
tott kultúrotthonban folyta-
tódott.

A marosszentgyörgyi Szabó
János fafaragó által készített kopja-
fát a település polgármestere,
Kozma Barna leplezte le. A kopjafa
az eltelt 700 évnek állít emléket,
rajta egy Wass Albert-idézettel: „A
víz szalad, a kő marad”. A templom
udvarán Berekméri Réka, a maros-
vásárhelyi Művészeti Líceum XI.-
es diákja Wass Albert Üzenet haza
című versét szavalta mély átéléssel,
majd himnuszaink csendültek fel. A
kopjafánál, valamint a templom
melletti történelmi szoborparkban
felállított Hősök emlékművénél
Kozma Barna polgármester és Sár-
kány Endre alpolgármester helye-
zett el koszorút. Ezt követően a
tömeg a kultúrotthon elé vonult,
ahol felavatták a közelmúltban el-
készült új intézményt. 
Igehirdetés, ünnepi beszéd

A szalagvágást követően az ün-
nepség résztvevői bevonultak a kor-
szerű létesítménybe, ahol Stupár
Károly református lelkipásztor tar-
tott rövid áhítatot. Ha évszázadok
múlva megemlékeznek a mai ese-
ményről, bizonyára kérdések fogal-
mazódnak meg bennük – mutatott
rá a lelkész. Kik és miért állították
ezt a kopjafát? Milyen emberek vol-
tak? Istenfélő vagy Istenről elfeled-
kezett, tőle elrugaszkodott

nemzedék volt ez? Istenbe vetették
bizalmukat, reménységüket, vagy a
saját erőforrásaikban bízva éltek,
próbáltak jövendőt biztosítani? 

„Ne feledjük, hogy Isten a törté-
nelem Ura, aki Úr a múlt és a jelen
fölött egyaránt. Semmi sem történik
véletlenül. Isten tartja kezében a
dolgokat, az eseményeket, az éle-
tünket, a népünk sorsát. Nála van,
tőle jön a segítség, a megtartatás. A
hitben élő ember hálás, Istenben
bízik, imádkozik és reménykedik.
Tudja, hogy a jövő is Isten kezében
van. Ha jövőt akarunk építeni, szá-
molnunk kell Istennel, és számítha-
tunk Rá” – hangsúlyozta az
igehirdető.

Kozma Barna polgármester ün-
nepi beszédében elmondta, hogy a
kopjafával a múltnak állított emlé-
ket a település önkormányzata, az
elődök előtt tisztelegve. Aztán átvo-
nulva az új kultúrotthonba, a je-
lenbe értünk, a létesítmény egy
megvalósult álom a községvezetés
és a helyi közösség számára. Ezt
követően a kultúrotthon felépítésé-
nek részleteibe nyerhettek betekin-
tést a jelenlévők. 

– Amikor a Teleki család vissza-
igényelte az épületet és a területet,
elgondolkoztam azon, hogy milyen
jó lenne megvásárolni. Istennek
hála, Teleki Samu, az örökös, nyi-
tott szívű ember volt, aki azt
mondta, hogy kevés pénzért is áten-
gedi az ingatlant a faluközösségnek.
Nagyon kedvezményes áron jutot-
tunk hozzá az épülethez, de nem
volt pénzünk, hogy önerőből felújít-
suk, így a Teleki-istállóból lett régi
kultúrotthon állapota egyre romlott.
Később lehetőségünk adódott pá-

lyázni, s a második próbálkozásunk,
három évvel ezelőtt, sikerrel járt.
Megtörtént a közbeszerzés, aztán
hozzákezdtünk az építéshez. Ez a
kultúrotthon azért létesült, hogy
minél több hagyományőrző és kul-
turális rendezvényt szervezzünk
benne, hogy megmutathassuk érté-
keinket – fejtette ki a polgármester.
A középkori Sárpatak 
az oklevelek tükrében

A település múltjáról Nagy Do-
mokos tanár tartott tartalmas, szín-
vonalas előadást. A pedagógus
hangsúlyozta, hogy három évszám
merül fel a mai Marossárpatak, az
egykori Torda vármegyei Sárpatak
első okiratos említése kapcsán:
1263, 1268 és 1319. Az első eseté-

ben nincs hivatkozás okiratra, a má-
sodikban Sár-patak mint „fo-
lyócska”, patak van megemlítve,
ezért egyik dokumentum sem fo-
gadható el első okiratos említésnek.
1319-ből viszont két hiteles ado-
mánylevél is származik. Egyikben
I. Károly (Anjou Károly Róbert)
magyar király Mihály fia, Simon
bánnak visszaad 23 települést, köz-
tük Sárpatakot, amiért segítette őt
Trencséni (Csák) Máté ellen, fiait és
birtokait hátrahagyva. A másikban
I. Károly magyar király Tamás ma-
gisternek adományoz 22 erdélyi bir-
tokot, Sárpatakkal együtt, hálából,
amiért Trencséni (Csák) Máté ellen
a királyt támogatta, családját és bir-
tokait hátrahagyva, a királyért vérét
ontotta. Ezt követően Sárpatak egy-
kori birtokosait ismerhettük meg,
majd tudomást szerezhettünk arról
a sárpataki várkastélyról, amit a Hu-
nyadiak korában említenek először
az írások (1468-ban).
Száz év a Maros jobb partján

Berekméri Edmond az ünnepi al-
kalomra fényképalbumot szerkesz-
tett, amelyben 1890 és 1990 között

készült régi marossárpataki fotók
kaptak helyet. A szerző 9-10 évvel
ezelőtt úgy gondolta, érdemes va-
lamiféle leltárt készíteni: milyen
fényképhagyatékot kaptunk őseink-
től, mi az, amit éppen most kellene
átvennünk, és továbbadnunk utóda-
inknak. Aztán felkutatta a települé-
sen még megtalálható régi
fényképeket. Elmondta, munkája
során többször is feltette magának
a kérdést: ki tudja válogatni az ösz-
szegyűjtött fotókból az igazi érté-
ket?

Azóta két ilyen kiállítást is ren-
deztek már, a 2016-os falunapon
családi és közösségi ünnepségeken
készült fotókat tettek közszemlére,
az idei faluünnepen Fényképek a
kicsi magyar világ idejéből címmel
szerveztek tárlatot. A szerző idén
februárban létrehozott egyik közös-
ségi oldalon egy zárt csoportot, ahol
rendre megosztotta azokat az 1990
előtt készült fotókat, amelyeknek
rövid időre a birtokába jutott. Meg-
lepte a nagy érdeklődés. Az első
régi fényképek megosztását köve-
tően egyre többen keresték meg,
hogy másolásra felajánlják képes
családi örökségüket. Ennek az
együttműködésnek köszönhetően
alig több mint fél év alatt 1.000 régi
fényképet sikerült bemutatni a cso-
porttagoknak. Az ezres álomhatárt
átlépve született meg benne a gon-
dolat, hogy jó lenne ezeket a fény-
képeket összegyűjteni, és albumban
megjelentetni.

A Száz év a Maros jobb partján
című fotóalbumot lapozva egy év-
század képeivel nézünk szembe. A
képekben – épületek, emberek, ki-
ragadott, kimerevített pillanatok,
életképek – az a közös, hogy egy
közösséget próbálnak bemutatni,
tükrözni. Több mint 500 felújított
régi fénykép került be a kiad-
ványba, amely a Masterdruck
nyomdában látott napvilágot, és a
Marossárpatakért Egyesület támo-
gatásával jelent meg.
Tartalmas ünnepi műsor

A rendezvény meghívottja volt
Kilyén Ilka marosvásárhelyi szín-
művész, aki a Búvópatak című
versösszeállításával lépett közönség
elé és aratott nagy sikert. Az össze-
állításban Dsida Jenő, Sipos Domo-
kos, Áprily Lajos, Reményik
Sándor, Szemlér Ferenc és Petőfi
Sándor költeményeiből hallhattunk
egy csokorra valót, az előadást ma-
gyar népdalok tették emlékezete-
sebbé. 

Az Adorjáni Károly Általános Is-
kola hetedik osztályosai népballa-
dákat adtak elő, a hazaszeretetről
szavaltak, népdalokat énekeltek
Rend Tamás zenetanár orgonakísé-
retével. A műsort Borbély Mária és
Fazakas Imola pedagógusok taní-
tották be.

A kulturális műsor a helyi Szé-
kely János hagyományőrző nép-
tánccsoport előadásával zárult, amit
ünnepi ebéd követett a közeli sport-
csarnokban. Műsorvezető Mózes
Sándor tanár, iskolaigazgató volt.
(berekméri)

Marossárpatak 700
Kopjafát és új kultúrotthont avattak 
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ADÁSVÉTEL

ELADÓK 150–200 kg-os disznók
házhoz szállítással. Tel. 0728-971-
777. (5474)

ELADÓK gépi megmunkáláshoz
használatos szerszámok és berende-
zések. Tel. 0744-882-031. (5672-I)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat. Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766-
214-586. (5138)

ALKALMAZUNK hegesztőt és laka-
tost. Tel. 0744-572-889. (21684-I)

AUTOMATA mosógépeket és hűtő-
szekrényeket javítok. Tel. 0755-825-
502. (5642-I)

TETŐT, csatornát, lefolyót javítunk,
kicseréljük a törött cserepeket. Tel. 0747-
816-052, 0742-421-164. (5655)

VÁLLALUNK: festést, udvartakarítást,
padló-, falicsempe-lerakást, javítunk
csatornát és lefolyót. Tel. 0747-816-052.
(5656)

VÁLLALUNK tetőjavítást, tetőkészí-
tést, csatornajavítást, csatornakészí-
tést, hófogó készítését, bármilyen
szigetelést, cserépforgatást. Tel.
0759-467-356. (5383-I)

ELHALÁLOZÁS

Fájó, megtört szívvel búcsúzunk
igaz barátunktól, 

DEÁK SZABOLCS 
GERGELYTŐL. 

Gyerekkori, közeli barátai. 
(5664-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, após és
páratlan nagyapa, 

dr. CORNEL CONSTANTIN
ŞIPOŞ 
orvos 

elhunyt. Temetése december 15-
én 13 órakor lesz a marosvásár-
helyi kőtemplomi temetőben.
Mioara Şipoş, Răzvan Şipoş,
Crina Orza, Anda Orza Şipoş, 
Rucsandra, Luca, Toma és Emil
Hurezeanu.  (5668-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, apa, nagyapa,
testvér, 

néhai MOLNÁR JÓZSEF 
erdőszentgyörgyi lakos 

folyó hó 11-én, életének 74. évé-
ben csendesen megpihent. Te-
metése december 13-án,
pénteken 14 órakor lesz az erdő-
szentgyörgyi református temető-
ben. 
Emlékét őrzi a gyászoló család.
(5681-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket és
együttérzésünket fejezzük ki
Molnár Évának a drága FÉRJ
és jó barát elvesztése miatti
fájdalmában. Pithó Lajos és
családja, valamint az erdő-
szentgyörgyi líceumban 1962-
ben végzett osztálytársai.
(5677-I)
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TÁJéKOZTATó
Tisztelt páciensek, tájékoztatjuk Önöket, hogy Marosvásárhe-

lyen, a Tulipán utca 25. szám alatt működő MCA Health Care or-
vosi laboratórium rendelkezik a Maros megyei egész-
ségbiztosítási pénztári alapból származó összeggel ártámogatott
(ingyenes) orvosi analízisek elvégzésére! Ehhez szükséges kül-
dőpapír 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!

A Siletina Impex Kft. – Helyi Közszállítási Rt. Társulás
alkalmaz

AUTÓ-VILLANYSZERELŐT
Követelmények: 
– autó-villanyszerelői szakképesítés
Előnyt jelent: 
– autó-elektronikai ismeretek
– gyakorlat a szakmában

AUTÓBUSZSOFŐRÖKET VÁROSI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSRA
Követelmények:
– D kategóriás hajtási jogosítvány
–  érvényes szakmai tanúsítvány (attesztát)
A kérvény önéletrajzzal, végzettséget igazoló irat, a hajtási jogosítvány és a szakmai tanúsít-

vány (attesztát) másolatával, esetleg ajánlással a cég Marosvásárhely, Béga utca 2. szám alatti
székhelyén, a titkárságon nyújtható be hétfőtől péntekig 10–15 óra között. Tel. 0265/269-077
vagy 0733-090-691.

3960 rezidensi helyet hirdettek meg orvosi szakon
Rezidensképzés magánkórházakban is

Magánkórházak és akkreditált magánegyete-
mek is részt vehetnek a rezidensképzésben –
erről szóló sürgősségi rendeletet fogadott el
kedden a kormány.

A rezidensképzés megszervezéséről szóló törvényt
módosító sürgősségi rendelet értelmében a rezidens-
képzés regionális szinten zajlik az orvosi, fogorvosi és
gyógyszerészképzést nyújtó egyetemi központokban.
A képzésben továbbá a családorvosi rendelők, a saját
egészségügyi hálózattal rendelkező minisztériumok-
hoz tartozó kórházak, a helyi hatóságok ügykezelésé-
ben álló kórházak, valamint a megfelelő
körülményeket biztosító magán egészségügyi intéz-
mények és az orvosi, fogorvosi és gyógyszerészkép-
zést nyújtó akkreditált magánegyetemek is részt
vehetnek. 

„Így mindazok, akik 60 százalék fölötti eredményt
értek el a rezidensvizsgán, részt vehetnek a képzés-
ben” – fogalmaz az egészségügyi minisztérium szerdai

közleménye, hozzátéve, hogy rekordszámú, az eddigi
becslések szerint 7159 rezidens orvos kezdheti el a
képzést. A minisztérium azt reméli az intézkedéstől,
hogy hozzájárul az egészségügy terén tapasztalható
munkaerőválság megoldásához. 

Eredetileg 3960 rezidensi helyet hirdettek meg or-
vosi szakon, így több mint 900 végzős nem került
volna be a rendszerbe, noha a rezidensvizsgán meg-
kapták az átmenő jegyet. Az új rendelkezésnek kö-
szönhetően őket is bevonják a rezidensképzésbe –
részletezi a minisztérium, hozzátéve, dolgoznak azon,
hogy a fogorvosi és a gyógyszerészi helyekre pályázók
közül is valamennyi erre jogosult helyhez jusson. 

A helyek elosztásával kapcsolatos kommunikáció
gördülékenyebbé tétele érdekében az egészségügyi
minisztérium létrehoz egy munkacsoportot, amely a
szaktárca, illetve a rezidensképzésben részt vevők kép-
viselőiből áll majd – derül még ki a közleményből.
(Agerpres)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!
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Szilveszter Bulgáriában:
Albena

Időpont: 2019.12.30. – 2020.01.02.
Szálloda:
PrimaSol
Ralitsa 
Superior 3*
Ár: 242
EUR/fő/3
éjszaka
Ellátás: 
all inclusive

Élő zene, medencehasználat az árban.
Részletek irodánkban!


