
Tavasszal kezdődik a szelektív hulladékgyűjtés 

Nemsokára eldől, 
kik lesznek a szolgáltatók

Óriási kihívás volt a Maros megyei integrált hulladékgazdál-
kodási projekt beindítása, amelyen immár tíz éve dolgoznak.
Az uniós finanszírozású terv valamennyi infrastrukturális
elemét 2018. december 31-ig üzembe kellett helyezni. A
több mint 50 millió eurós projekt helyzetéről Tóth Andrea, a
Maros Ecolect Közösségi Fejlesztési Társulás ügyvezető igaz-
gatója számolt be. 

– Annak ellenére, hogy óriási erőfeszítéseket tettünk és tesz mindenki,
aki felelős ezért, a hulladék begyűjtésére még nem sikerült aláírnunk a
szerződéseket. December végén azonban működésbe helyeztük az utolsó
infrastruktúra-elemeket, amelyeket a pályázat keretében építettünk. Gon-
dolok itt a székelykakasdi átrakó-, válogató- és komposztálóállomásra,
illetve a szentpáli mechanikai-biológiai kezelőállomásra. Ezzel párhu-
zamosan folynak a közbeszerzési eljárások a megye hét övezetében 

Csíky Boldizsár
Palota-emlékei
A sötét kor ellenére is derűs Palota-
emlékek, a múlt század Marosvásár-
helyének szellemi mozaikdarabjai, a
népzene és néptánc, a költészet és a
képzőművészet kincseivel színesítve
– egyetlen mondatban talán így le-
hetne összefoglalni a Himnusz szüle-
tésnapján Vallomások a
Kultúrpalotáról címmel szervezett ren-
dezvényt, amelyre kedd este gyűltek
egybe a marosvásárhelyiek.
____________4.
Új lehetőségek 
a gyógyításban
Prof. dr. Németh Péter, a Pécsi Tudo-
mányegyetem Klinikai Központ Immu-
nológiai és Biotechnológiai Intézetének
egyetemi tanára az immunológia és a
biotechnológia kiváló ismerőjeként és
művelőjeként az immunrendszerről azt
hangsúlyozza, hogy rendkívül ponto-
san összerendezett gátló és aktiváló
folyamatok hálózata, ezért nincs ér-
telme immunerősítésről beszélni.
____________5.

Járvány nincs, 
halottak vannak

Naponta nő az influenza miatt elhunytak száma. Tegnap már a
huszonkilencedik halálesetnél tartottak, az utolsó, A típusú influ-
enzában elhunyt beteg egy 62 éves Bihar megyei férfi. Aki – mint
az eddigi elhunytak – nem volt beoltva, és egyéb betegségekben is
szenvedett. És ismét visszatértünk az egyik leginkább (köz)vitatott
témához, a védőoltáshoz. Igénybe kell venni vagy sem? Megelőz-
hető a betegség a vakcina beadatásával vagy nem? Hiszen volt év,
amikor az oltóanyag összetétele éppen az ellen az influenzavírus
ellen nem nyújtott védelmet, amelyik a járványt okozta. Kinek jár
ingyenesen a védőoltás és kinek kell megvásárolnia, van-e elég be-
lőle, és eljut-e időben azokhoz, akiknél magas az influenza szövőd-
ményeinek kockázata, vagyis a gyermekekhez, az idős emberekhez,
a krónikus betegekhez, az immunhiányosokhoz? Ezekre a kérdé-
sekre pró és kontra válaszok vannak, de egy biztos: az influenzában
elhunytak nem kaptak védőoltást.

Az egészségügyi tárca vezetője szerint a hét végéig újabb 10 ezer
dózis influenza elleni oltást osztanak szét az országban. Hogy ez
elég-e abban az esetben, ha a helyzet súlyosbodik, vagyis a betegek
aránya eléri a járványküszöb szintjét? Bizonyára nem. Márpedig
az influenzaszezonra készülni kellett volna, hiszen az elmúlt évek
tapasztalataiból tudhatják, hogy februárra várható a súlyos 
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Maroskeresztúron az idei tan-
évben nőtt a gyermeklétszám,
míg korábban 486, jelenleg
összesen 500 óvodás és iskolás
tanul a községben – tudtuk
meg Albert Zoltán iskolaigaz-
gatótól. 

Annak érdekében, hogy a kisdiá-
koknak ne kelljen összevont osztá-
lyokban tanulni, évek óta felváltva
indítanak előkészítő osztályt a köz-
ségközpontban és Székelykakasdon.
Szeptemberben Keresztúron volt a
sor, azelőtt ugyanis Kakasdon indult
előkészítő.

– A gyermeklétszám biztosítása ér-
dekében évek óta azt is felvállaltuk,
hogy más településekről behozunk
gyermekeket. Malomfalváról és Nyá-
rádtőről, illetve Marosvásárhelyről is

vannak diákjaink. Idén az iskolabu-
szunk 78 diákot szállít – tájékoztatott
az intézményvezető.

A kisbusz sofőrje napi kétszáz ki-
lométert tesz meg, reggel 6.45-kor
indul, és este 8 órakor fejezi be a mű-
szakot, a maroskeresztúri felső tago-

zatosok ugyanis délután járnak isko-
lába. Ha a tanintézet bővítésére vonat-
kozó pályázat megvalósul, kilenc új
termet nyer az épület, így az 5–8.-
osok is délelőtti oktatásban vehetnek
majd részt – tette hozzá az igazgató. 

Albert Zoltán tíz évig egyedül ve-
zette az intézményt, az idei tanévben
azonban Velichea Dan Viorel testne-
velés szakos tanár személyében al-
igazgatót neveztek ki a keresztúri
iskolába. A fiatal pedagógus ideigle-
nesen tölti be ezt a tisztséget – tudtuk
meg ottjártunkkor.

Albert Zoltán arról is beszámolt,
hogy idén tízéves lesz a Maros Me-
gyei Rendőr-felügyelőséggel közö-
sen indított Kis rendőrök című
országos projekt, amelyet elsőként
Maroskeresztúron ültettek gyakor-
latba. Az évfordulós ünnepségre az
egykori „kis rendőröket” is meghív-
ják.

A Rocksuli februári programja 
Február 8-án 18 órától a Jazz & Blues Clubban lesz a
Rocksuli gálaműsora. Minden félév végén alkalmi zene-
karok alakulnak a Rocksuli diákjaiból, és egy hónapos
próbaidő után nyilvános vizsgakoncerteket tartanak. Az
est meghívottja: Szabó Előd. Másnap, 9-én 16 órától foly-
tatódik a gálaműsor az Apolló palotában. 10-én 16 órától
várják a jelentkezőket, előzetes regisztráció alapján. 

Klasszikus zene a Kottában 
Január 27-én este 6 órától klasszikuszene-koncert lesz a
Marosvásárhelyi Rádió Kotta című műsorában. A rádió
nagy stúdiótermében öt tehetséges művészeti líceumos
diák lesz a rádió vendége: Nagy Krisztina (zongora),
Pethő Rebeka (fuvola), Bíró Zsuzsa (hárfa), Molnár Jo-
hanna (brácsa) és Ferenczi Balázs (fagott). A belépés díj-
talan. A műsort élőben közvetítik Facebookon
webkamera segítségével, de lehet követni a rádió 106.8,
96 FM hullámhosszán is, illetve a www.marosvasarhelyi-
radio.ro honlapon.

Farsangi bál 
Az Erdélyi Magyar Baloldal február 15-ére farsangi bált
szervez. Az érdeklődők a szervezet Dózsa György utca
9. szám alatti székhelyén hétfőtől csütörtökig 9-11 óra kö-
zött iratkozhatnak fel. Érdeklődni a 0744-928-299-es tele-
fonszámon. 

Vitiligóval diagnosztizált 
személyek figyelmébe!
Január 26-án, szombaton 10 órától nem mindennapi ta-
lálkozóra kerül sor a marosvásárhelyi Privo szállodá-
ban. Orvosok, pszichológusok a vitiligo
(bőrpigmenthiány) bőrbetegségben szenvedő szemé-
lyeket várnak kötetlen beszélgetésre, amelynek a jel-
mondata: „Érezd jól magad a bőrödben!”. Szó lesz a
betegségről, a kezelési módozatokról, ugyanakkor ön-
bizalmi kérdésekről is. Az eseményen a részvétel in-
gyenes. Az érdeklődőket arra kérik, jelezzék részvételi
szándékukat Iosif Vajnar szervezőnek a 0755-112-298-
as telefonszámon. 

Kusztos Piroska-emlékest 
Január 31-én, csütörtökön 17 órától Szováta önkormány-
zata, a Bernády Közművelődési Egylet és a Kusztos Endre
Képzőművészeti Egyesület szervezésében emlékünnepség
lesz a 34 éve elhunyt Kusztos Piroska zenetanár, népzene-
kutató, folklorista, Kusztos Endre grafikus felesége tisztele-
tére, amelyen helyi zongoristák keltik életre a művésznő
egykori hangszerét. A különleges esztétikai és szellemi ér-
tékkel bíró, 120 éves hangszer a Kusztos-örökség részét ké-
pezi, amelyet Szováta önkormányzata felújított, használható
állapotba hozott, és méltó helyet talált neki a Kusztos Endre-
emlékházban. Meghívottak: a helyi református egyházköz-
ség kórusa, Tófalvi Edit népdalénekes. Kusztosné Szabó
Piroskáról Ráduly János és Márton Erzsébet beszél. 

Lavinaveszély 
December 21-étől a tegnapig 43 alkalommal riasztották a
hegyimentőket, akik 72 személynek nyújtottak elsősegélyt,
illetve hoztak le a hegyről. A Kelemen- és a Görgényi-hava-
sokban a hóréteg vastagsága 80-250 cm közötti. 1500
méter magasságig kettes, afölött pedig helyenként hármas-
tól ötös fokozatig lavinaveszély van érvényben. Nem aján-
latos hótalp vagy túrasíléc nélkül útnak indulni. A múlt héten
a Maros Megyei Hegyimentő Szolgálat tagjai Szeben megyei
kollégáikkal helikopteres mentési gyakorlaton vettek részt a
marosvásárhelyi SMURD-bázison. Az utóbbi két évben a he-
gyimentők 58 helikopteres mentést hajtottak végre. 

Könyvbemutató 
Ma 17 órától a Mentor Könyvek és a Studium Prospero Kul-
turális Központ szervezésében az utóbbi Forradalom utca
8. szám alatti székhelyén bemutatják Hints Elek A középkor
orvostudománya című kötetét, amelyről dr. Vass Levente,
az alapítvány elnöke, Sebestyén Mihály és Káli Király István
beszélget.

Körzeti RMDSZ-gyűlés Meggyesfalván
A marosvásárhelyi RMDSZ meggyesfalvi körzete január

29-én, kedden 19 órától közgyűlést tart a székházban
(Dózsa György utca 9. szám). A gyűlés napirendje: a körzeti
választmányi tagok megválasztása, a városi választmányi
tagok delegálása. 

Tolvajokat fogtak 
Január 22-én 23 órakor értesítették a csendőrök járőrszol-
gálatát, hogy valakik feltörték az 1848. úton levő egyik tömb-
ház szárítóját, ahonnan négy nyári autógumit felnistől
akarnak ellopni. Az idejében helyszínre érkezett csendőrök
tetten értek két férfit, akiket átadtak a rendőrségnek. Minő-
sített lopás alapos gyanújával nyomoznak ellenük. 

Hírszerkesztő: Vajda György 

Ma TIMÓT, 
holnap PÁL napja.
PÁL: latin eredetű férfinév, a
Paulusból származik, amelynek
jelentése: alázatos, szűkös,
ritka, kicsi.

24., csütörtök
A Nap kel 

7 óra 55 perckor, 
lenyugszik 

17 óra 13 perckor. 
Az év 24. napja, 

hátravan 341 nap.
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IDŐJÁRÁS
Havazás lehetséges

Hőmérséklet:
max. 30C
min. -20C

Megyei hírek

Nőtt a gyermeklétszám 
a maroskeresztúri iskolában

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

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

2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, 
naponta 8-14 óra között, szombat – vasárnap zárva.

Tel.  0742-828-647

Nagy Székely Ildikó

RENDEZVÉNYEK

Az újrakezdés a témája a ma 20 órai Pszichotrillák mű-
sornak. Arról lesz szó, hogy jó-e újrakezdeni egy kapcso-
latot, miután az egyszer már kihűlt.

A magyar kultúra napja kapcsán azokra a kérdé-
sekre keresi a választ a 20.30 órakor kezdődő Kultúr-
csepp műsor, hogy miként befolyásolja a kultúra az

egyéni cselekvést és fordítva, illetve hogyan alakítja
a társadalmi cselekvés és tudat a társadalom kultú-
ráját.

A Mérlegen műsor meghívottja Winkler Gyula EP-kép-
viselőjelölt, akivel 21.30 órakor Jakab Orsolya műsorve-
zető beszélget.

Újrakezdésről, kultúráról és EP-képviseletről 
az Erdély TV csütörtöki műsoraiban

Fotó: Nagy Tibor  



Évek óta nem volt részünk ennyi hó-
hullásban. Akarom mondani hóesésben,
mert így mondandó tévé-meteorológus-
ként. Az esés minden mást felülír. A hó
esik, mint az életszínvonal az elmara-
dott országokban, mint a vérnyomás a
konyak és egyéb hatásos csökkentők fo-
lyományaként. Mint egy láda a teherko-
csi rakományából. A legtöbb dologra
nem pazarolunk túl sok időt és tekinte-
tet, de pillantásunk azonnal ráesik egy
gyászkeretes rövidke vagy hosszabb
szomorújelentésre, ami nem az újság
utolsó előtti oldalán helyezkedik el.

Éveken keresztül ezt kerestük – őt
és/vagy asszonyának végpillanatát –,
ezt várta egy egész ország és bokros
emigrációja, aztán amióta van internet
és közösségi háló, a hír gyorsabb, mint
a papíralapú információhordozó. Nem
is szólva az emberi információkézbesí-
tőkről, a postásokról.

Esélyeink hol esnek, hol növekednek,
vannak, akik elesnek minden támoga-
tástól, megvonja tőlük a fenntartó, a
Fennvaló, a szponzor, a médiacézár, a
jóságos nagybácsi/néni. Vannak, akik
elesnek, de újra felkelnek. Vannak, aki-
kért kiszáll a mentő, és beviszi őket a
baleseti kórházba, mert elcsúsztak egy
alattomos jégbordán. Mások elesnek, de
nem kelnek fel, mert nem felkelő típusok,
és nem is a felkelő nap országában lát-
ják meg reggelente az istenverte nyüzs-
gést, fontoskodást, irgalmatlan hajszát.
És akadnak, akik elesnek a csatában.

Ezeket tekintjük hősöknek. Akiknek
nevére emlékezni illik. Kinek-kinek van
hőse. Adottak a hősök temetői. Egyese-
ket felszámol a politika, másoknak dí-
szesebb, jobb, előkelőbb nyughelyet
mutat. Hallottam a minap, hogy Du-
nába lőtt ártatlan embereket ki akarnak
emelni búvárok, hogy eltemessék őket
ős-őseik földjébe. Amely a Dunától vi-
szonylag távol esik, két tenger is elvá-
lasztja a folyótól. Ha el nem sodorta
őket megtalálhatatlanul az áradat. Az

emlékezet még élénk. Erre a Duna-parti
cipők emlékeztetnek.

Ismét mások a béke körülményei kö-
zött esnek el. Ámbátor harminc-negy-
venöt éven át cefetül csatáztak.
Szítottak, uszítottak, gyűlöletbe mártott
tollal, írógéppel, számítógéppel, ame-
lyet soha nem ért el a kékhalál írás köz-
ben, ontották a hisztérikusan kiélezett
igét. Pedig állítólag lírai költő is volt,
verseskötetei is tanúsíthatnák, ha még
kézbe veszi valaki azokat. A közkönyv-
tárak polcain, ahová meleg szenvedély-
lyel dedikálta, belepi a könyvtárak
mindent kiegyenlítő békés pora. Már
nem szavalják azokat – legyenek bár-
mely hazafiasak, izzók, idegengyűlölők
– a horda gyűlésein, falusi iskolák dísz-
termében az aranykanászos gazdatan-

folyamok moment poétikájában. Szobra
állni fog szülőfalujában. Ha lesz rá
pénz.

Újságját, mert volt neki újságja, a
szabadulóművész a szabad szóról
címzé. Egy percig sem engedett a színt-
vonalból. A legmagasabb hőfokból,
hogy nagyistvániul szóljak. Nem esett
kétségekbe azon állítások igaza felett,
amelyeket nap-nap után kinyomtatott,
felküldött az internetes, világhálós
változatra. Külön tehetsége volt a bu-
kott ezredesek, politikai agitátorok, el-
vackolt párttitkárok, tartótisztek és
tiszttartók felkutatásához, kifuttatá-
sára. Akik kicsiny vérpumpájuk leg-
belsejéből ontották reánk az átok és
hamisság hosszú mondatait, amelyek-
ben Petőfitől Kertész Imréig, Árpád
atyánktól Pityiri Palkovicsig mindenki
a főszerkesztő-poéta népének ellen-
sége volt, vagy galádul, az európaiság
leple alatt épp a kárpáti nemzet létére
tört.

Most e hős feje leesett. Szépen ki-
nyújtóztatták, hatvan pópa berbitélt
lelki üdvéért, holott lelke már akkor el-
szállott, amikor oknyomozásra adta a
fejét. Az ókorban a népek örvendeztek,
ha ellenségeik lehullottak, aláestek, ele-
nyésztek. Ma az erkölcs mást parancsol.

Legfennebb vállat vonunk, egy korty
konyak társaságában fellélegzünk. Ám-
bátor vérmes utódai számosan marad-
tak mindenütt. A mérkőzés állása
tehát...
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Magyar mise Bákóban
Engedélyezte a jászvásári római katolikus püspök-
ség, hogy havi egy magyar misét tartsanak Bákóban
– közölte szerdai számában a Ziarul de Bacău helyi
napilap. A híradás szerint a Bákó főtere szomszéd-
ságában levő Szent Miklós-plébániatemplomban
minden hónap utolsó vasárnapján tartanak magyar
misét, erre Felix Mariut forrófalvi és Andrei Varga
bogdánfalvi plébánost kérték fel. Amint Nyisztor
Tinka, a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége val-
lási ügyekért felelős vezetője az MTI-nek elmondta:
a jászvásári püspökség 1884 óta íródó történetében
először lehet majd tartani az egyházmegye területén
annak vezetése által elrendelt rendszeres magyar
nyelvű miséket. (MTI)

Adómentesség újságíróknak
Az adótörvénykönyvet módosító javaslatot terjesz-
tett a parlament elé a PSD, az ALDE és a PMP tör-
vényhozóinak egy csoportja, aminek értelmében
adómentessé válna az újságírók és a rádióban, te-
levízióban dolgozó műszaki személyzet bére, vala-
mint a szellemi tulajdonjogból származó jövedelmük.
Az egyik kezdeményező kifejtette, a szabad sajtó a
demokratikus társadalom egyik alappillére, nemes
ügyeket – az igazságot, a gondolatszabadságot és
a választási szabadságot – szolgálja, ennek dacára
jelenleg nehéz gazdasági helyzetben van, éppen
ezért kedvező adókörnyezetet kell teremteni a mé-
diában dolgozók számára. A tervezetet első házként
a képviselőház tárgyalja, döntő fórumként a szená-
tus szavaz róla. (Agerpres)

Történelmi csúcson 
a lej/euró árfolyam

Újabb történelmi csúcsot, 4,7569 lejes szintet ért el
szerdán a lej/euró árfolyam, miután 0,91 százalékot
nőtt a keddi szinthez képest – derül ki a Román
Nemzeti Bank (BNR) által közzétett adatokból. Ez
már a hetedik egymást követő nap, amikor a román
deviza zuhan az egységes európai fizetőeszközhöz
viszonyítva, de ez a legerőteljesebb mozgás az el-
múlt időszakban. Az árfolyam hétfőn 4,7081 lej/euró
volt, ami 0,23 százalékos növekedést jelentett a pén-
teki szinthez mérten, kedden pedig további 0,13 szá-
zalékkal 4,7142 lejre ugrott az euró
referencia-árfolyama. Az európai fizetőeszköz árfo-
lyama január 15-én kezdett ismét emelkedni. A dollár
árfolyama szintén erőteljesen, 0,94 százalékot nőtt
szerdán, és elérte a 4,1883 lejes szintet. Az arany
ára szintén erősen nőtt: a keddi 171,2866 után szer-
dán 173,0400 lej/grammos referencia-árfolyamot
adott ki a BNR. (Mediafax)

Ötmillióhoz közelít 
a nyugdíjasok száma

A nyugdíjasok száma 4.690.199 volt Romániában
2018 decemberének végén – derül ki az Országos
Nyugdíjpénztár (CNPP) összesített adataiból. 2018
decemberében az átlagnyugdíj 1.180 lej volt. A hiva-
talos adatok szerint 3.567.418 személy vonult nyug-
állományba a törvény által előírt nyugdíjkorhatár
betöltésével. Előzetes nyugdíjban 20.445-en, rész-
leges előzetes nyugdíjban 87.463-en, rokkantsági
nyugdíjban 525.965-en részesültek. Utódlási nyug-
díjat 488.602 személy kapott decemberben (az át-
lagnyugdíj 615 lej). Az átlagban 290 lejes szociális
segélyben 306 nyugdíjas részesült. (Agerpres)

járvány. Míg a statisztikák készülnek és számigálják,
hogy az influenzaszerű tünetekkel orvoshoz forduló be-
tegek aránya mikor éri el a járványküszöböt, talán a
megelőzésre, a fertőzés terjedésének visszaszorítására
kellene ezerrel odafigyelni. Kórházakban látogatási ti-
lalmat elrendelni, jól felszerelt orvosi központokban fo-
gadni a betegeket, a túlzsúfoltságot megszüntetni, az
egészségügyi személyzetet megfelelő védőeszközökkel
ellátni, hogy ne fertőződjenek meg a betegektől, a tan-
intézetekben az influenzaszerű tünetekkel jelentkező
gyerekeket hazaküldeni, védőoltást adni a gondozást
nyújtó intézményekben, lakóotthonokban levő gondo-
zottaknak. Népszerűsíteni a megelőzést, a influenza tü-
neteinek felismerését elősegítő, illetve a vírusos
betegség lefolyását megkönnyítő tudnivalókat. Példa-
mutató lehetne a Közegészségügyi Intézet honlapja,
amelyet felkeresve az érdeklődő mindezekre kiugró he-
lyen pontos, fontos információkat kaphatna. Nyoma
sincs ilyennek, ha valahol találunk is tájékoztatást a
honlapjukon, jól meg kell keresni. A megyei közegész-
ségügy már jobban tájékoztat. Egy szó mint száz, egy
olyan járványos megbetegedésre, amely a szakemberek
szerint közvetlen vagy közvetett módon évente mintegy
félmillió ember halálát okozza világszerte, jobban fel
kellene készülni. 

Járvány nincs, 
halottak vannak 

(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Komoly biztonsági kockázatot rejte-
nek magukban az úgynevezett aranyút-
levél- és aranyvízumprogramok,
amelyek keretében egyes európai uniós
tagországok állampolgárságot vagy lete-
lepedési engedélyt kínálnak külföldiek-
nek pénzért vagy befektetésekért cserébe
– figyelmeztetett az Európai Bizottság
(EB) szerdán.

Állampolgárság kizárólag Bulgáriá-
ban, Cipruson és Máltán vásárolható. Bi-
zonyosféle letelepedési kötvény-
programot viszont jelenleg húsz EU-tag
működtet: Bulgária, Ciprus, Csehország,
Észtország, Franciaország, Görögország,
Hollandia, Horvátország, Írország, Len-
gyelország, Lettország és Litvánia, Lu-
xemburg, Málta, Nagy-Britannia,
Olaszország, Portugália, Románia, Spa-
nyolország és Szlovákia.

Az Európai Bizottság szerint ezek a
programok komoly biztonsági kockáza-
tokat jelentenek, aggályosak a pénzmo-
sás és az adóelkerülés elleni küzdelem
szempontjából, továbbá nem eléggé át-
láthatóak.

A brüsszeli testület kiemelte, hogy az
aranyútlevél-programokat működtető
három országban nem előírás az ottani
lakóhely vagy a valódi helyi kötelékek
megléte az állampolgárság megszerzésé-
hez.

„Nagyobb átláthatóságot akarunk,
hogy mi alapján adják meg az állampol-
gárságot, és szorosabb együttműködést
a tagállamok között. Nem lehet gyenge
láncszem az EU-ban” – jelentette ki Vera
Jourová uniós igazságügyi biztos.

Dimitrisz Avramopulosz, az EB uniós
belügyekért és polgárságért is felelős
tagja arról számolt be, hogy az aranyví-
zumprogramok elég különbözőek. Van-
nak, amelyek keretében állampapírt,
ingatlant kell vásárolni, munkahelyeket
teremteni vagy egyszeri hozzájárulást
tenni a költségvetéshez. Eltér az is, hogy
mekkora beruházást kell eszközölni,
egyes államokban már 100 ezer euró
alatti összeg is elegendő, máshol viszont
ötmillió eurót kell befektetni. A legtöbb
hasonló program keretében rövid távú, 6
hónapos vagy 1-2 éves letelepedési en-

gedélyt kínálnak, de van példa 3-4-5-10
évesre is, utóbbiak ráadásul gyakran
végül az állampolgárság megszerzésé-
hez vezetnek.

Tájékoztatása szerint az Európai Bi-
zottság szoros figyelemmel fogja kö-
vetni, hogy az érintett országok a
közösségi jognak megfelelően járnak-e
el.

A bolgár kormány előző nap bejelen-
tette, hogy februártól megszüntetik a ko-
moly bírálatokat kiváltó aranyútlevél-
programot.

Bulgáriában októberben állami tiszt-
ségviselők által működtetett irathamisí-
tói hálózatot számoltak fel a hatóságok.
A gyanúsítottak a vádak szerint külföl-
dieknek olyan hamis dokumentumokat
értékesítettek, amelyek azt voltak hiva-
tottak igazolni, hogy az irat tulajdonosá-
nak egyik felmenője bolgár állampolgár.
Az igazolások révén a külföldiek állam-
polgársághoz, illetve útlevelekhez tudtak
jutni, lehetővé téve számukra az Európai
Unió területén a lakhatást és a munka-
vállalást. (MTI)

Biztonsági kockázatot jelentenek 
az aranyútlevél- és aranyvízumprogramok

Summa summarum
Forrás:  Globoport



„Olimpusz alatt gémek tanyáztak.
Fölrikácsoltak, áztak és fáztak.
Nagy akaratú, lápgázló gémek,
Ifjak és vének.

Igazi dalra máig se kaptak,
De itt maradtak, de itt maradtak.
Zsombék-lakású, nagyétű gémek,
Sánták és vének.

(...)

Rajtatok ma sem fog még az átok,
Halászó, hizlalt, nagy nyakú gémek,
Sánták és vének.”

Az idézet a határtalan mélységek és ma-
gasságok költőjétől, Ady Endrétől származik,
és elhangzik a Tompa Miklós Társulat De
szeretnék gazdag lenni! című versműsorában.

Az összeállítás műsorra tűzésével a Maros-
vásárhelyi Nemzeti Színház annak a költőó-
riásnak az emléke előtt tiszteleg, aki 100 éve,
1919. január 27-én távozott az öröklétbe.

Ady életrajzának kevéssé ismert, viszont
számunkra igen jelentős részlete a Marosvá-
sárhelyhez való kötődése. Pomogáts Béla
Ady Endre erdélyisége című, a Várad folyó-
irat 2002. 1. évf. 1. számában megjelent ta-
nulmányában így értekezik:

Ady Endre valójában csak 1915 nyarán
utazta be első alkalommal a történelmi Erdély
belső vidékeit. (...) a székely körvasúton Ma-
rosvásárhelyre utaztak, ahol meglátogatták
Bernády Györgyöt, Maros-Torda megye fő-
ispánját, korábban hosszú időn át a város pol-
gármesterét, aki talán a legtöbbet tette a
„székely főváros” urbanizálása érdekében, ő
építette fel a magyar szecesszió nagyhírű
művét, a Kultúrpalotát is. Ennek a látogatás-

nak az élményét örökítette meg Ady A ma-
gyarság háza című írásában, amely a Nyugat
1915. augusztusi számában látott napvilágot.
Itt olvashatók Bernádyról és munkájáról a kö-
vetkezők: „Ide fogunk verssel, zenével, be-
széddel összevonulni, ha baj lesz. S minden,
képességes szeretetemmel néztem fel reá, ez
úrra, merthogy nagyon és dacos magyar va-
gyok s ő az én rokonom”.

A De szeretnék gazdag lenni! összeállítás-
ban Ady Endre versei mellett Arany János,
Babits Mihály, Csokonai Vitéz Mihály, Dsida
Jenő, Emőd Tamás, Erdős Virág, Faludy
György, Fekete Vince, Illyés Gyula, József
Attila, Kányádi Sándor, Karinthy Frigyes,
Kosztolányi Dezső, Kovács András Ferenc,
Lung Zsolt, Markó Béla, Nagy László, Petőfi
Sándor, Radnóti Miklós, Székely János, Szi-
lágyi Domokos, Vörösmarty Mihály és 
Weöres Sándor költeményei szerepelnek.

Előadók: Bartha László Zsolt, Berekméri
Katalin, Fodor Piroska, Henn János, Kiss
Bora, Kovács Botond, Meszesi Oszkár, Mol-
dován Orsolya, Lőrincz Ágnes, Sebestyén
Aba, Simon Boglárka-Katalin, Tollas Gábor
és Tompa Klára. Válogatta, szerkesztette, a
műsort vezeti: Gáspárik Attila.

Az előadás január 26-án, szombaton 19.30
órától tekinthető meg a színház Kistermében. 

Jegyek egységes 10 lejes áron kaphatók a
színház Kultúrpalotában működő jegyirodá-
jában (csütörtökön és pénteken 12.00-17.30
óra között, telefon: 0372-951-251), a színház-
ban működő jegypénztárban (csütörtökön és
pénteken 9.00-15.00 óra között, valamint elő-
adás előtt egy órával, telefon: 0365-806-865)
és online a www.biletmaster.ro honlapon.

Információk a színház honlapján:
www.nemzetiszinhaz.ro és Facebook-olda-
lán: www.facebook.com/tompamiklos.

A sötét kor ellenére is derűs
Palota-emlékek, a múlt szá-
zad Marosvásárhelyének szel-
lemi mozaikdarabjai, a
népzene és néptánc, a költé-
szet és a képzőművészet kin-
cseivel színesítve – egyetlen
mondatban talán így lehetne
összefoglalni a Himnusz szü-
letésnapján Vallomások a Kul-
túrpalotáról címmel szervezett
rendezvényt, amelyre kedd
este gyűltek egybe a maros-
vásárhelyiek.

A Maros megyei kulturális intéz-
mények – Marosvásárhelyi Nem-
zeti Színház, Maros Megyei
Múzeum, Maros Művészegyüttes,
Marosvásárhelyi Állami Filharmó-
nia, Marx József Fotóklub – közös
kultúra napi ünnepségének első per-
ceiben népviseletbe öltözött „nap-
sugaras” gyermekek és fiatalok
mutattak be fergeteges produkciót a
Kultúrpalota előcsarnokában. A
Maros Művészegyüttes utánpótlás-
csoportjának tánca után a Marx Jó-
zsef Fotóklub Értékeink című
fotókiállítása nyílt meg a zsúfolásig
telt előcsarnokban.

– Azé a föld, aki benépesíti. Azé
a Kultúrpalota, aki használja – üd-
vözölte a jelenlevőket Soós Zoltán
múzeumigazgató, és a kiállított
anyag tematikáját így összegezte:

– Számomra kedves erdélyi élet-
képek, hangulatok egy társadalom-
ról, amely részben letűnőben,
részben születőben van.

Az intézményvezető arra is fel-
hívta a figyelmet, hogy több mint
száz év után visszakerült a „népek
császáraként” emlegetett uralkodó és
felesége, Sissi mellszobra a Ferenc
József Közművelődési Házként szü-
letett Kultúrpalota előcsarnokába.  

Barabási Attila, a Maros Mű-
vészegyüttes igazgatója a Marx Jó-
zsef Fotóklub „szárnyai alá” vett
adatgyűjtő fotósként, a kiállított
anyag egyik alkotójaként szólt a
résztvevőkhöz.

– Pár napja a Gyimesben jártam.
Az ottani emberek tudják, mi az
érték. Ünnepelni is, de elsősorban
megélni, éltetni kell a kultúrát, és
akkor nem lesz baj.

A megnyitó Both Gyula, a fotó-
klub elnökének ünnepi gondolatai-
val zárult.
Amit nem örökölni, megszerezni kell

Az est a Palota nagytermében
folytatódott, ahol elsőként Péter Fe-
renc, a Maros Megyei Tanács el-
nöke szólt a nagyérdeműhöz.
Ünnepi beszédében kiemelte, hogy
a magyar kormány Nemzetpolitikai
Államtitkárságának közösségi olda-
lán egy, a Kultúrpalotában készült
vásárhelyi forgatagos fotóval és
Kodály Zoltán soraival emlékeznek
meg a magyar kultúra napjáról.
„Kultúrát nem lehet örökölni. Az

elődök kultúrája egykettőre elpáro-
log, ha minden nemzedék újra meg
újra meg nem szerzi magának” –
idézte Péter Ferenc a kodályi gon-
dolatot, majd hozzátette:

– Ez a két mondat mindent el-
mond arról, miért vagyunk ma itt
mindannyian. 

A tanácselnök hangsúlyozta: a
kultúra nemcsak a költészetről, dal-
ról, művészetekről szól, hanem a
ruháról is, amit az ünnepeken felöl-
tünk, a pillanatról, amikor a gyer-
mekünket fűzfa sípot faragni
tanítjuk, és amikor székely bácsis
vicceket mesélünk.

„Kitűnővé egy szerencsés perc
által is válhatunk; hasznos emberré
a fáradságos évek tesznek” – idézte
végül Kemény Zsigmondot Péter
Ferenc, majd azt kívánta a publi-
kumnak, hogy a kiváló művészek
produkcióitól feltöltődve az elkö-
vetkezőkben is maradjanak meg
hasznos embereknek.
Az „elszabadult” színpad

Egy város kulturális potenciálját
mindig az mutatja meg, hogy mi-
lyen hamar tud megtölteni egy ter-
met, és milyen hamar tud színpadra
„rittyenteni” egy műsort – hallhat-
tuk Gáspárik Attila színházigazga-
tótól, az est gerincét képező
Palota-emlékek előhívójától. Gás-
párik Csíky Boldizsár zeneszerzőt,
a Marosvásárhelyi Állami Filhar-
mónia egykori igazgatóját kérdezte
a Kultúrpalotához fűződő, maradan-
dóbb momentumokról, többek kö-
zött az első színházi élményről, a
második világháború utáni évek
nyüzsgéséről – amikor a lakáshiány
miatt az öltözők is otthonokká váltak
–, majd arról is, hogy mit jelentett
egy kulturális intézmény művészeti
titkáraként helytállni a kommunista
évtizedek Marosvásárhelyén.

A nézőtéren rettenetesen recsegő
székek sorakoztak, a színpadon
azonban csoda dolgok történtek –
tudtuk meg Csíky Boldizsártól, akit
gyermekként édesanyja vitt el a
Kultúrpalotában játszó Székely
Színház előadásaira. Az emlékező a
Gül Babát elevenítette fel, amely-
hez Lukács bácsi, a színház ezer-
mestere egy forgószínpadot is

kitalált. A szerkezet egy alkalom-
mal „elszabadult”, Csíky Boldizsár
még emlékszik a pillanatra, amikor
Kőszegi Margit belekapaszkodik a
pódiumba. Szó esett a  zeneiskolá-
ról is, amely a Palota első emeletén
működött, és ahol a későbbi zene-
szerzőt a Metz Albert utáni pedagó-
gusnemzedék, többek között Erkel
Sára és Trózner József tanította. 
Teremharc, elvtársi „villám”

A beszélgetés izgalmas mozzana-
tát képezte a Kultúrpalotán egykor
osztozó kulturális intézmények vi-
szonya, amelyet Csíky Boldizsár
már a filharmónia művészeti titká-
raként tapasztalt meg. A szerda volt
a koncertnap. A próbák idejére,
kedd este, szerda reggel a háromfős
műszaki személyzetnek mindig fel
kellett cipelnie a zongorát a Kiste-
rembe, a lépcsők csorbái is ennek
az emlékét őrzik. Amikor a Székely
Színház a hetvenes években kiköl-
tözött az épületből, örvendtek a fel-
szabaduló térnek, Csíky Boldizsár
még egy ünnepi kivonuló megírá-
sán is gondolkozott.

– De ezek nem voltak igazi konf-
liktusok, hiszen elismertük a szín-
ház és a Maros Művészegyüttes
értékét, csak féltettük a termet,
amelyet koncertteremnek terveztek
– jegyezte meg a zeneszerző.

Az anekdotáktól színes beszélge-
tésből természetesen a párttitkári el-
lenőrzések sem maradhattak ki, „a
szomszéd épületben” ugyanis évti-
zedeken át minden problémát „kie-
lemeztek” az elvtársak, külön
figyelmet fordítva a filharmónia
„morális helyzetére”, azon belül is
a szólampróbákra, amikor két éne-
kes bezárkózik. Ekkor mennydö-
rögte az illetékes elvtárs az
emlékezetes figyelmeztetést: „Eljött
az idő, hogy a felsőbb szervek meg-
mossák az alsóbb szerveiket!”

A Maros Magyar Autonóm Tarto-
mány időszakát Csíky Boldizsár két
szemszögből közelítette meg, egy-
részt mint szégyenletes ügyet, ami-
kor a sztálini elképzeléseket magyar
kezek – többek között a Csupor és
Bugyi elvtársé – valósítják meg,
másrészt mint egy lehetőséget a
város életét meghatározó számos
kulturális intézmény megszületésére. 

A beszélgetés utolsó mozzanatá-
ban a zeneszerző szakmai szem-
pontból értékelte az est ünnepeltjét,
a Himnuszt, amely a klasszikus har-
móniarend és a zenei prozódia sze-
rint is hibátlan mű.
Sok évszázados fohász

Az eszmecsere első szünetében
Soós Zoltán múzeumigazgató kihir-
dette, hogy két adománnyal bővült
a Kultúrpalota kincseinek sora: Bá-
lint Károly szobrászművész 1974-
ben készült Bartók-szobrával, Jakab
István vállalkozó egy Zsolnay-kerá-
miával ajándékozta meg a Palotát.
Az elkövetkezőkben Meszesi Osz-
kár színművész a 30 éve elhunyt
Weöres Sándor Hála-áldozat című
versét adta elő, később a Maros
Művészegyüttes mezőségi és szi-
lágysági táncokat mutatott be. Gás-
párik Attila többször is idézett a

román titkosszolgálat feljegyzései-
ből, ahol a Ciontea fedőnéven sze-
replő Csíky Boldizsár becsületes,
zárkózott emberként volt számon-
tartva, aki „érthetetlen” zongorada-
rabjaival gyakran megsérti a
csendórát, és akit egy jelentésben
Markó Bélával együtt mégis veszé-
lyes, irredenta személyként említ a
„szeku”. Mi sem volt természete-
sebb, mint hogy sok évtizeddel az
említett jelentés után a „bűntárs” is
megtisztelje jelenlétével a kultúra
napi rendezvénysorozatot. Markó a
huszadik század egyik legmegrendí-
tőbb magyarságverséről, Székely
János A veszteség című alkotásáról
értekezett, amely „nem ígér győzel-
met, ahogy a himnuszok szoktak”,
ugyanakkor már-már himnikus ma-
gasságokba emelkedve válik a túl-
élés jelképévé, majd a kultúra
közös folyamában Kölcsey Himnu-
száig jutott el, amely szintén nem a
diadalról szól, fohász és bocsánat-
kérés egyben. Más nemzetektől el-
térően a magyar himnuszt nem
cserélgetik, évszázadosan ragasz-
kodni tudtunk hozzá – hangzott el
Markó beszédében, amely így zá-
rult:

– Nincsenek jó és rossz nemze-
tek, kultúrák. Egyik kultúra sem he-
lyettesítheti a másikat, mindegyik
egyedi, szerethető. A politika össze-
ugrasztja a nemzeteket, a kultúra
közelebb hozza őket egymáshoz.
Ezért kell megbecsülni.

Az est utolsó perceiben a Maros-
vásárhelyi Állami Filharmónia ve-
gyes kórusának férfiszólamai Liszt
Magyar ünnepi dalát, majd a Him-
nuszt adták elő. A nemzeti imát fel-
emelkedve hallgató tömeg tagjaként
e sorok írója úgy érezte, beigazoló-
dott a Bernády vendégeként több
mint száz évvel ezelőtt Marosvásár-
helyen járó Ady Endre Kultúrpalo-
tára vonatkozó jóslata: „Ez lesz, ha
a Sors úgy akarja, a magyar mene-
dék, dús és takaró. Itt fogjuk őrizni
magunkat mi, magyarok...”
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A műszaki-szellemi újító jel-
legű alkotómunka elismeré-
sét jelentő díj 2018-as
kitüntetettjei között van dr.
Puskás László Géza biológus, a
Magyar Tudományos Akadé-
mia Szegedi Biológiai Kutató-
központjának tudományos
tanácsadója, az Avidin Kft.
ügyvezető igazgatója, az APE-
RUS Pharma Zrt. vezérigazga-
tója. A kitüntetett „a
gyógyításban ma még felbe-
csülhetetlen értékű találmá-
nyáért” vehette át a Novofer
Alapítványnak a Nobel-díjas
magyar fizikus nevét viselő
díját december 13-án Buda-
pesten, a Parlament felsőházi
termében. 

Nevét érdemes megjegyeznünk,
hiszen „az Alzheimer-kór kezelésé-
ben és a betegség hátterében hú-

zódó folyamatok befolyásolásában
végzett eredményeiért” tüntették ki.
Nemzetközi elismerésnek örvendő
csapata élén olyan molekulát talált
fel, amely forradalmi újítást jelent,
mert nemcsak egy támadásponton
kezeli a betegséget, ahogy a világ-
szerte eddig feltalált molekulák. A
Q 134RK nevű molekula sejtvédő,
azaz a neuronokat az elhalástól
védő hatása mellett gyulladáscsök-
kentő, és a memóriát, a gondolko-
dási képességeket javító hatással is
rendelkezik. Ami valójában azt je-
lenti, hogy meg tudja állítani a be-
tegség előrehaladását, és javítani
tudja a betegek szellemi teljesítmé-
nyét. Ennek fontosságát nem kell
bizonyítani, hiszen világszerte sok
millió embert érint a kór, amely
nagy terheket jelent a betegen és
családján kívül gazdasági, társa-
dalmi szempontból is.

„Elkötelezett kutató, vízióval
rendelkező feltaláló, és sikeres vál-
lalkozó egy személyben” – méltatta
dr. Puskás László Géza érdemeit
Luszcz Viktor. A Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatalának elnöke a to-
vábbiakban kiemelte, hogy miután
találmányát eljárási szabadalommal
védte meg, annak hasznosításában
is rendkívül tudatosan járt el, meg-
alapítva erre a célra az Aperus
Pharma Zrt.-t. A szegedi feltaláló-
nak ily módon sikerült elérnie, hogy
az Országos Gyógyszerészeti és
Élelmezésügyi Hatóság készítmé-
nyére egyediként adott humán 1. kí-
sérletre engedélyt. A molekula iránt
külföldről is nagy az érdeklődés, a

klinikai tesztek az Egyesült Álla-
mokban is előrehaladott állapotban
vannak. 

A rákkutatásban kiemelkedő
eredményéért Életműdíjat adtak át
dr. Kotschy András mérnöknek, a
Servier Gyógyszerkutató Intézet
igazgatójának, a tudományos kuta-
tócsoport vezetőjének. Szakmai irá-
nyításával elsőként fedezték fel az
MCL1 fehérje szelektív gátlószereit
mint innovatív rákterápiás ható-
anyagokat. Az eredmények új bio-
lógiai mechanizmussal bővítik a
rákterápia eszköztárát, amellyel
kapcsolatban több szabadalmat is
bejelentettek. „A kutatások eredmé-
nyeként onkológiai területen már
két, az intézetben felfedezett gyógy-
szerjelölt is klinikai kutatási fázisba
került, míg egy harmadik nemrég
lépett a preklinikai fejlesztés stádi-
umába” – nyilatkozta Budapesten

Olivier Laureau, a Servier-csoport
elnöke az MTA közleménye szerint.
A felfedezés gazdasági értékét jelzi,
hogy a vegyület fejlesztésébe az on-
kológia területén világviszonylat-
ban is vezetőnek számító Novartis
cég is bekapcsolódott.

Gábor Dénes-díjat kapott dr.
Barna László mérnök-fizikus, a
Magyar Tudományos Akadémia Kí-
sérleti Orvostudományi Kutatóinté-
zete Fénymikroszkópos Képalkotó
Központjának vezetője a szuperfel-
bontású mikroszkópia orvostudo-
mányi kutatási célokra történő
bevezetéséért, a Fénymikroszkópos
Képalkotó Központ világszerte el-
ismert kutató-fejlesztő mikroszkó-
pos műhellyé alakításában betöltött
szerepéért. A díjazott a szuperfel-
bontású fénymikroszkópia STORM
(Stochastic Optical Reconstruction
Microscopy) típusának és a konfo-
kális mikroszkópiának az úttörő öt-
vözésével a világon először volt
képes azonosított idegsejtnyúlvá-
nyokban a célfehérjék mennyiségé-
nek és helyzetének nanométeres
pontosságú meghatározására és a
molekuláris változások nyomon kö-
vetésére idegrendszeri beavatkozá-
sok után. 

A 2018-as díjazottak között van
dr. Varga Péter Pál ortopéd sebész,
a budapesti Országos Gerincgyó-
gyászati Központ igazgató főor-
vosa. Dr. Freund Tamás, az MTA
alelnöke méltatásában kiemelte,
hogy személyében harmonikus egy-
séget képez a kiemelkedő tehetségű
klinikai sebész, az iskolateremtő

oktató, az örökké újító, a tökéletes-
ségre törekvő kutató, aki nemzet-
közi színvonalra emelte a
mozgásszervi sebészetet. Saját fej-
lesztésű műtéti technikái és implan-
tátumai világszerte beépültek a
gerincsebészeti gyakorlatba, annak
kiemelkedő részét képviselve. Ilyen
a csigolyaközti porckorongok ma-
gasságát helyreállító implantátum,
amely alapvetően megváltoztatta a
csigolyaközti fúziók műtéti gyakor-
latát. Általánosan elterjedt a gya-
korlatban a csontritkulásos
gerincműtétek támogatására kidol-
gozott nonrigid transzpedikuláris
rögzítő rendszer (a gerincet csava-
rokkal és a hozzájuk erősített rudak-
kal rögzítő nem merev rendszer). A
szakirodalomban a gerincdaganatok
korszerű műtéti technikái között
említik a Varga-módszert. A teljes
keresztcsont-rekonstrukció mellett
még négy eredeti, világszerte ismert
módszer kötődik a nevéhez. 22 sza-
badalma jutott el a termék stádiu-

mig, ami az orvostudomány
területén egyedülálló. Meghatározó
szerepét a nemzetközi oktatási és
kutatási szervezetekben nagyszámú
díjjal és kitüntetéssel ismerték el.
Életművét azzal koronázta meg,
hogy egy egyedülálló, a köz- és ma-
gánellátást minden érintett fél szá-
mára kedvezően ötvöző intézmény-
rendszert alakított ki, amely példa-
ként szolgálhat a teljes magyar
egészségügyi ellátórendszer fejlesz-
téséhez – hangzott el a méltatásban. 

(A Novofer sajtóanyaga alapján)

Prof. dr. Németh Péter, a Pécsi
Tudományegyetem Klinikai
Központ Immunológiai és Bi-
otechnológiai Intézetének
egyetemi tanára az immuno-
lógia és a biotechno- lógia ki-
váló ismerőjeként és
művelőjeként az immunrend-
szerről azt hangsúlyozza,
hogy rendkívül pontosan ösz-
szerendezett gátló és aktiváló
folyamatok hálózata, ezért
nincs értelme – a manapság
egyre divatosabb – immun-
erősítésről beszélni. Arról vi-
szont sokkal többet kellene,
hogy az indokolatlanul sze-
dett antibiotikumok milyen
kárt tesznek a szervezetünk-
ben. Továbbá arról is, hogy az
immunológiai kutatási ered-
mények egy sor betegségben
újraírják mind a diagnoszti-
kát, mind a gyógyítást.

Németh Péter professzor egy cik-
luson át dékánként irányította az or-
vostudományi kar munkáját, és
olyan gazdag életművet mondhat
magáénak, amelynek állomásait, a
kapott elismeréseket szinte lehetet-
len egy interjú keretében felsorolni. 

1991-ben megalapította, majd 25
éven át irányította az egyetem ön-
álló Immunológia és Biotechnoló-

giai Intézetét. 1991-től bevezette az
immunológia tantárgy oktatását
orvos- és biológus hallgatóknak.
Miközben eljutott az egyetemi
ranglétra legmagasabb fokára, az
intézet technikai fejlesztése mellett
tehetséges kutatócsoportot szerve-
zett maga köré. Ennek tagjai a nem-
zetközi jelentőségű kutató- és
oktatómunka mellett magas színvo-
nalú immundiagnosztikai tevékeny-
séget is végeznek.

– Milyen induló szellemi tőke
kellett e pálya befutásához? – ér-
deklődöm a kezdetekről marosvá-
sárhelyi előadását követően.

– Szombathelyen születtem értel-
miségi családban, ahol szüleim azt

a világszemléletet
tudták átadni, hogy a
becsületes munka
meghozza a gyümöl-
csét. Utólag elmond-
hatom, hogy szellemi
téren sokkal többet
kaptam, mintha háza-
kat örököltem volna.
Édesapám okos jogász-
ként és közgazdászként
a mintát jelentette szá-
momra, bár korábbi
tisztségei miatt gyer-
mekkoromban a rend-
szer támadott és
megtűrt oldalai között
evickéltünk.

A premontreiek
Nagy Lajos Gimnáziumában (ame-
lyet Magyarország első vagy máso-
dik legjobb iskolájaként tartanak
számon) kemény munkát követel-
tek, ami jó kezdet volt. Egyetemi ta-
nulmányaim elvégzése után a XX.
század második felének legneve-
sebb és leghatékonyabb magyar or-
vosi iskolájába, a Romhányi
György professzor vezette Kór-
bonctani Intézetbe kerültem. Sajnos
csak hét évet, előbb tudományos di-
ákkörösként, majd a diploma után a
szakvizsga előtt tudtam vele dol-
gozni, ugyanis nyugdíjba ment.
Mivel érdeklődésem olyan irányba
változott, hogy immunológiai isme-

retekre volt szükségem, ösztöndíjjal
részt vettem egy UNESCO által tá-
mogatott tanfolyamon az MTA Sze-
gedi Biológiai Központjában, ami
meghatározta a további tevékenysé-
gem. Visszatérve Pécsre egy kis
munkacsoportot hoztam létre, ami
fokozatosan növekedett, és az 1980-
as évek végére komolyan felvető-
dött annak szükségessége, hogy
önállósodjunk. Végül Immunológiai
és Biotechnológiai Laboratórium,
majd Intézet néven váltunk le a kór-
bonctanról. Pályázati támogatások-
ból, ipari kapcsolatokból sikerült
egy saját épületet berendezni. Idő-
közben 1989-től két évig a dallasi
(Texas állam) Southwestern Medi-
cal Center biokémiai intézetben dol-
goztam vendégkutatóként. Ez idő
alatt munkatársam és barátom, Sze-
keres György irányította az intézetet.
Kiváló képességű szakemberként
felmérte, hogy a biotechnológiának
van egy üzleti oldala is, és hazatéré-
sem után ez iránt kötelezte el magát
Franciaországban. A biotechnológia
ipari hasznosításában később sikere-
sen működtünk együtt. 

Amikor kiderült, hogy már kinőt-
tük az intézetet, nemzetközi pályá-
zatok révén bővítettük, amíg
korszerű kutatóegységgé vált. Ma
három nyelven oktatjuk főtantárgy-
ként az immunológia alapjait, diák-
jaink több mint fele hallgatja
magyar és angol nyelven a népszerű
immunpatológia kurzust, és több
tárgyat oktatunk az általános or-
vos-, fogorvos- és gyógyszerész-
hallgatóknak, valamint a

biotechnológus mesterképzési sza-
kon. Az immunológiai diagnosztika
a régió intézményeit látja el. Ehhez
hasonló minőségbiztosítással ren-
delkező központ öt-hat van Európá-
ban, és ez a színvonal az intézetet
jelenleg vezető dr. Berki Tímea pro-
fesszor asszony érdeme. 

– A nemzetközi szintű kutató-
munkának mi a fő profilja?

– Kutatási témáink közül sok
iránt nagy a nemzetközi érdeklődés.
Vezetésemmel kezdtük el kutatni a
természetes immunrendszer és a pa-
tológiás immunológiai állapotok,
elsősorban az autoimmun betegsé-
gek kapcsolatát, szép eredményeket
érve el az elmúlt évek során. Berki
professzor asszony a glükokortikoid
receptor1 és annak megjelenése va-
lamint az endogén szteroidok2 im-
munválaszt befolyásoló hatása és
ezen belül a szabályzó T-sejtek mű-
ködése témakörnek a nemzetközi-
leg elismert szakembere.

Az intézet fő kutatási profilját
összefoglalva az immunrendszer
szerkezeti és funkcionális működé-
sét, evolúcióját, valamint mind-
ezeknek a betegségeknek –
elsősorban az autoimmun megbete-
gedéseknek – a kóroktanában ját-
szott szerepét tanulmányozzuk, ami
egyszerre alapimmunológiai és im-
munpatológiai kutatás, és az egyik
nélkül nagyon nehéz a másikat
megérteni. Az állatmodelleken 
történő vizsgálatoknak nagy fontos-
ságot tulajdonítunk, mert 
megismételhetők, precízek, 

Az immunrendszer precízebb megismerésével 
Új lehetőségek nyílnak a gyógyításban

Daganatsejtet támadó T-sejtek elektromikroszkóp-felvételen
Forrás: flick/NIH image ZGallery

2019. január 24., csütörtök ____________________________________________HARMÓNIA ____________________________________________________ NÉPÚJSÁG 5

Bodolai Gyöngyi

(Folytatás a 6. oldalon)

Szerkesztette: Bodolai Gyöngyi

Világraszóló kutatási eredmények 
az orvostudomány területén
A 2018. évi Gábor Dénes-díj kitüntetettjei 



segítenek mind a diagnosztikus, mind a ke-
zelési protokollok, ajánlások kialakításában.
Természetesen klinikusokkal is együttműkö-
dünk, nemcsak a rutin immundiagnosztika te-
rületén, hanem a kutatásban is.

– Miért fontosak az alap- és az alkalma-
zott kutatások?

– Pontosan azért, mert a klinikai kutatás
ezek nélkül nem tud előbbre lépni. A kóros
mechanizmusok megismerése érdekében a
betegen, az emberen nem lehet kísérletezni.
Ezért tartom nagyon fontosnak, hogy az alap-
és az alkalmazott kutatás együttműködjön a
klinikummal. Meg is tesszük, így például na-
gyon szoros a szakmai együttműködésünk
Czirják László professzorral, a Reumatoló-
giai és Immunológiai Klinika vezetőjével. A
két terület, a kutatás és a gyógyítás nem lé-
tezhet egymás nélkül. 

–  Azt gondolom, hogy az immunológiai
ismeretekről tájékoztatni kell a közvéle-
ményt, mert szinte minden országban van-
nak ellenzői a védőoltásoknak. Romániában
néhány éve a HPV (humán papilloma vírus)
elleni védőoltáskampány fulladt teljes
csődbe, miközben a méhnyakrákos betegek
száma továbbra is a legmagasabb a konti-
nensen.

– Tetszik vagy nem tetszik, az orvostudo-
mány eddigi legnagyobb teljesítményei – a
szervátültetést, a végtagvisszavarrást és a
génsebészetet is beleértve – az immunológia
terén valósultak meg. A védőoltásokkal, ame-
lyek közül az első a himlő elleni vakcina volt,
súlyos, pusztító járványos betegségeket lehe-
tett felszámolni. Az elméleti háttér nem túl-
ságosan bonyolult, azt már minden
középiskolás diák érti, hogy min alapszik a
védőoltás, ugyanakkor sokan meggondolat-
lanul a vakcinálás ellen lépnek fel. Nagyon
fontos a felvilágosítás, hiszen például Német-
országban, ahol korábban jónak mondható
volt az átoltottság, évekig egyetlen eset sem
fordult elő, a kanyaró elleni vakcinálást elha-
nyagolták, és egy külföldről érkezett kislány
olyan járványt okozott, amelyben több mint
hétszázan fertőződtek meg, és többen bele is
haltak.

– Romániában a vándorló életmódot foly-
tató és állandó lakhely hiányában a kötelező
védőoltásokat elmulasztó roma lakosság kö-
réből terjedt el az egész országban.

– A magyar közegészségügy az 1800-as
évek közepe óta a világ élvonalába tartozik,
és bízom abban, hogy ott is fog maradni.
Ennek ellenére nálunk is újra megjelent az el-
múlt évben a kanyaró, pedig évtizedekig
egyetlen megbetegedés sem fordult korábban
elő. Ezért fontosak a lakosság immunizáltsági
állapotának felmérésére szolgáló  új, haté-
kony – és nem elhanyagolhatóan költségkí-
mélő – módszertani fejlesztések. 

– Megkérem, részletezze, hogy mi min-
dennel foglalkozik az immunológia, és miért
lesznek egyre fontosabbak az immunológiai
ismeretek.

– Az immunológia sok mindennel foglal-
kozik, a már említett humán immunológián
kívül a marosvásárhelyi gyógyszerészeti
karon tanuló biotechnológusoknak egy olyan
alkalmazott immunológiai területről, az úgy-
nevezett kezelési célra használható monoklo-
nális ellenanyagokról3, és a hibridóma
technikáról4 tartottam előadást, amelyben
nagy tapasztalattal rendelkezünk. Az intéze-
tünkben az elmúlt évtizedekben több mint
kétszáz sejtvonalat fejlesztettünk ki elsősor-
ban kutatási célokra. A modern orvostudo-
mány már nem tud meglenni a diagnosztikus
és a terápiás célra használt ellenanyagok nél-
kül. 

A másik fontos része az immunológiának,
hogy az életkor hosszabbodásával, ami a fej-
lett ipari országokban több mint 15 évvel nőtt
meg mind a női, mind a férfilakosság köré-
ben, az elmúlt évszázadban új problémák me-
rültek fel, amelyeknek a megoldására új
válaszokat kell adni. Az immunrendszer pre-
cízebb megismerése hozhat új utakat. Csak
azt említeném, hogy az életkor előrehaladtá-
val megnő az autoimmun, a daganatos beteg-
ségek és a gyulladásos bélbetegségek száma.
Ezek megjelenését sok mindennel összefüg-
gésbe hozzuk, köztük az ellenőrizetlenül és
indokolatlanul adott antibiotikumokkal. Már
a harmadik nemzedék nő fel úgy, hogy kor-
látlanul hozzájut az antibiotikumokhoz, és
gyermekkorától kezdve nem megfelelő javal-

lattal szedi. Ez nem marad büntetlen, ugyanis
a bélflórát olyan mértékben átalakítja, hogy
megnő a vastagbélrákok, az autoimmun be-
tegségek, az allergiás betegségek előfordu-
lása, mert gondatlanul belenyúltunk egy
rendszerbe. Ha nem ismerjük az immunrend-
szer működését részleteiben is, akkor nagyon
rossz dolgokat tudunk tenni, a legjobb szán-
dék ellenére.

– Az immunológiában kevésbe járatos ol-
vasók számára hogyan lehet összefoglalni az
immunrendszer lényegét?

– Az immunrendszer nagyon precízen ösz-
szerendezett, oda-vissza szabályozott gátló és
aktiváló folyamatoknak az összessége. Való-
jában egy hálózat, amelyből nem lehet kie-
melni egyetlen olyan sejtet, sejttársaságot,
molekulát sem, amely fontosabb lenne, mint
a többi. Ugyanazok az elemek, amelyek egy
funkciót aktiválnak, egy másikat gátolnak.
Ezért nincs értelme arról beszélni, hogy egyik
vagy másik szer „erősíti” a rendszert. Ez le-
hetetlen, mivel egy hálózatot nem lehet erő-
síteni. Például: a szöveti hormonok egy részét
citokineknek nevezzük, nagyon konzervált
kis molekulák, már a gilisztában is megvan-
nak, és a törzsfejlődés során nem változott a

szerkezetük. Biológiai szabályozó hatásuk az,
hogy az egyik irányú sejtdifferenciálódást el-
indítják, ugyanakkor a másikat gátolják. A
sejtes immunválaszt elindítják, az immun-
globulin-termelést blokkolják. Egy másik az
immunglobulin-termelést indítja el, a sejtes
immunválaszt blokkolja. Nos, ennek ismere-
tében szélhámosság „immunerősítő” szerek-
ről beszélni, amikor az egyik funkció
erősítésével automatikusan egy másikat gá-
tolunk.

– Hol és minek a hatására dől el, hogy az
egyénnek milyen az immunrendszere, hi-
szen tudjuk, hogy vannak a betegségekkel
szemben ellenállóbb és kevésbé ellenálló
személyek.

–Az immungenetika régóta tudja, hogy
ugyanarra az antigénre a különböző egyedek
eltérően reagálnak, és ez örökletes tulajdon-
ság. Ugyanis amikor az immunrendszer kü-
lönböző elemei felismerik az antigént, az
információt átadják a végrehajtó sejteknek,
amelyek aztán vagy megtámadják és elpusz-
títják, vagy éppen tolerálják azt. Az egész fo-
lyamat az immunológiai felismeréssel
kezdődik, és hogy ezt mennyire jól végzi az
immunrendszer, az attól függ, hogy az egyén
milyen géneket örökölt a szüleitől és rajtuk
keresztül a nagyszüleitől. Az egyén önmagá-
ban hordozza azoknak a génkombinációknak
a termékeit, amelyek meghatározzák, hogy
egy adott kórokozót, például baktériumot, ví-
rust vagy gombát jól vagy rosszul ismer fel
az immunrendszere. Egy úgy alakult ki, hogy
az emberiség kiklónozódott, mert különböző
helyeken más és más külső faktorok érték
százezer évekkel ezelőtt. Aki olyan immun-
genetikai konstellációval (tudományosan
haplotípussal) rendelkezett, amelyik lehetővé
tette, hogy bizonyos kórokozókat jól felis-
merjen és azokkal szemben jól reagáljon, és
ezt a képességet tovább örökítette, annak az
utódai fennmaradtak. Minden egyénben
egyes immungenetikai tulajdonságok erőseb-
bek, mások gyengébbek, ezért beszélhetünk
arról, hogy családon belül halmozódnak bi-
zonyos betegségek, mert az eltérő antigé-

nekre (pl. kórokozókra) adott immunológiai
válasz eltérő lehet. 

Annak, hogy így jöttünk létre, vannak elő-
nyei, de van egy hátránya is, ez a szervátül-
tetésben mutatkozik meg pregnánsan. A
humán leukocita antigének (HLA) határoz-
zák meg, hogy kinek a szöveteit kibe lehet át-
ültetni. 

– A genetikai örökségre, amelyet magunk-
kal hozunk, milyen erősen hatnak életkörül-
ményeink, életmódunk?

– Ha az örökséget felelőtlenül tönkretesz-
szük azzal, hogy bekapdosunk antibiotiku-
mokat, netán szteroidokat is, azok módosítani
fogják az immunrendszer működését, és nem
mindig jó irányban. A normál életmód vi-
szont segít abban, hogy optimalizáljuk, ha
erősíteni nem is tudjuk. A kiegyensúlyozott
táplálkozás például biztosítja, hogy ne legyen
fehérje-, vitamin- és egyéb hiányunk. 

– És mégis egyre több olyan szert árusíta-
nak, amelyet immunerősítőként tüntetnek
fel.

– Ezeket felejtsük el, mert annak rendkívül
jók, aki pénzt keres velük, de a hatásuk leg-
feljebb egy kis placebohatás.

– Milyen következményei lehetnek annak,
ha szervezetünk védekező rendszerének a
működése megbomlik?

– Különböző okokból im-
munhiányos állapotok alakul-
hatnak ki, vagy éppen
autoimmun betegségek.
Ugyanis a rendkívül hatékony
és precíz immunrendszer sza-
bályozásában „félreértések”
történhetnek, valami elindítja,
hogy olyan saját struktúrákat
(autoantigéneket) is megtámad-
jon, amelyeket normál körül-
mények közt tolerál. Ha az
egyén immungenetikai háttere
olyan, hogy egy adott antigént
vagy nagyon erősen, vagy alig
ismer fel, az egyensúly megbo-
molhat, és a támadó típusú im-
munválasz hosszabb-rövidebb
időre uralkodóvá válik, gyulla-
dásos reakcióval járó szövetká-
rosodást okoz. A toleráló típusú
immunválasz ezt egy latencia-
idő után kijavítja, de addigra ki-
alakul a szövetkárosodás, és
beáll egy újabb egyensúly, de

már egy alacsonyabb fokon. Aztán megint ér-
kezik egy olyan jel a külvilágból (pl. egy fer-
tőzés), amely ismét elindítja a saját
struktúrákat támadó folyamatot. Emiatt jel-
lemző az autoimmun betegségekre a ciklikus-
ság. Mivel a szövetkárosodások egyre
nagyobbak, a kijavító hatás esélyei egyre
rosszabbak. Az első időszakban nincsen nagy
probléma, de a későbbiekben kiderül, hogy a
vese tönkrement, az ízületek elmerevedtek, a
szívizom elhegesedett, és a hegesedések
egyre nagyobbak. Ez azonban egy hosszú tör-
ténetnek a végállapota, aminek a köztes me-
chanizmusait jól ismerjük, de a kezdetét nem
tudjuk megállapítani. Ezért fontos az autoim-
mun betegségeknél a minél korábbi diagnó-
zis, a visszafordíthatatlan szövetkárosodások
előtt elindított kezelés és a folyamatos gon-
dozás. Ehhez viszont jól képzett, tapasztalt
szakemberek és megfelelő infrastruktúra
szükséges.

– Hogyan viszonyul a daganatsejtekhez az
immunrendszer? A daganat kialakulásakor
miért mond csődöt a védekezés?

– Az immunrendszer felismeri a daganat-
sejtet, mivel az nem más, mint egy mutáció
következtében el nem pusztult sejt. A normál
sejt az anyasejtből osztódás során jön létre,
differenciálódik, majd funkciójának a betöl-
tése után elpusztul. Ez az apoptózis, azaz a
programozott sejthalál. A daganatsejtben egy
olyan mutáció következik be, hogy a sejtha-
lált elfelejti, és pusztulás helyett folyamato-
san osztódni kezd. Naponta több tízezer
mutált sejt képződik a szervezetünkben, amit
az immunrendszer felismer, és nagyon pontos
mechanizmusokkal el is tüntet. 

A daganatsejtek klónozódnak, és amelye-
ket nem pusztított el az immunrendszer, azok
elkezdenek szaporodni. Mivel folyamatosan
változnak, megtanulják „kicselezni” az im-

munrendszert, ami jellemző tulajdonságuk.
Amikor megállapítják, hogy valakinek daga-
nata van, az akár már tíz-tizenöt évvel koráb-
ban képződött, ugyanis folyamatos az
oda-vissza hatás, amit daganatmenekülésnek
(tumor-escape-nek) hívunk. Nagyon hosszú
ideig egy egyensúlyi állapot áll fenn, az im-
munrendszer öli őket, de egy részük mindig
„kicsúszik” a felügyelete alól, és idővel ki-
alakul a klinikailag is észlelt daganatos álla-
pot.

Sajnos a nem elég körültekintő orvosi te-
vékenység is hozzá tud járulni a daganat ki-
fejlődéséhez („megszökéséhez” az
immunrendszer felügyelete alól), amikor a
daganat még nagyon kicsi, és nem okoz
egyértelmű tüneteket. Egy gyulladásos álla-
pot jön létre a szervezetben annak kapcsán,
hogy az immunrendszer igyekszik eltávolí-
tani a daganatsejteket, amiből a beteg annyit
érez, hogy például este fölment a láza, fájnak
az ízületei, megdagadt a térde, „nem érzi jól
magát”. A tünetek nagyon hasonlítanak az au-
toimmun betegségekre. Elmegy az orvoshoz
a panaszaival, a szakorvos megállapítja, hogy
nincsen szó autoimmun betegségről, és ke-
resni kezdik a gócot, rossz fogat, krónikus
arcüreggyulladást stb. Miután kiderül, hogy
egyik sincsen, fölvetődik, hogy vajon nincs-
e egy daganat a háttérben, ugyanis ezt a tü-
netegyüttest paraneoplasztikus (daganat
melletti) szindrómának nevezik. Eredmény
általában nincs, de a jó orvos tovább vizsgálja
a beteget, tovább keresi a daganatot, míg a
rossz doktor azt mondja, hogy adunk egy kis
szteroidot, ami enyhíti a tüneteket. A beteg
boldog, mert gyorsan elmúlnak az ízületi
problémái, ismét jól érzi magát, de három hét
múlva újrakezdődnek a tünetek. A rossz
orvos újra szteroidot ad, amitől a beteg ismét
jobban érzi magát, de később egyre gyakrab-
ban visszatérnek a problémák. Ugyanis az
egyensúlyi állapotot a daganat ellen harcoló
immunrendszer és az alóla kibújni akaró da-
ganat között a gyulladáscsökkentő kezelés el-
rontja, agyonüti azzal, hogy megszünteti az
immunológiai reakciókat, és esélyt ad a da-
ganatnak, hogy szaporodjon. Amikor a daganat
eléri az egy gramm körüli méretet, már kimu-
tatható, a képalkotó eljárásokkal is már látni
lehet, de a prognózis már sokkal rosszabb. Ez
is azt bizonyítja, hogy nagyon csúnyán bele
lehet nyúlni az immunrendszerbe, ezért kell
sokat tudni róla. Folyamatosan követni kell a
szakmát, és fejben újrarendezni ezeket a gon-
dolatokat. Nem hiszem, hogy lenne orvos, aki
naponta ne találkozna immunológiai problé-
mával. Ha nem elég stabilak az alapismere-
tek, a döntések is rosszak lesznek. 

– A mondottakat bizonyítja az is, hogy a
Nobel-díjak többségét az utóbbi időben im-
munológiával foglalkozó tudósok, orvosok
kapták.

–1960-tól kezdődően több orvosi-fizioló-
giai Nobel-díjat adtak ki az immunológiában
elért eredményekért, mint az összes többi te-
rületen együtt. A 2018-as Nobel díjat is a da-
ganatterápiában alkalmazott, kombinált
monoklonális ellenanyag-kezelésért adták.

Fontos követni ezt a rendkívül gyors fejlő-
dést, ami lecsapódik a beteg ágyánál is. Ko-
rábban azt lehetett mondani, hogy egy
hatóanyag felfedezése után 15-20 év kellett,
hogy gyógyszer legyen, és a patikákba kerül-
jön, ami mára már felgyorsult. Időközben
megjelent egy új tudomány, a biotechnológia,
ami az elméleti eredmények nagyon gyors
hasznosítását teszi lehetővé.

– Milyen területen várhatók kiugró ered-
mények?

– Erre egy példát mondok: 1989–98 között
14 terápiás monoklonális ellenanyagot ismert
el a legszigorúbb amerikai gyógyszerkönyv-
szabályozás (FDA). 2011-ben már 266 volt a
piacon, minden alapvizsgálaton túl. 2014-ben
több mint 4.000 terápiás célra használható
monoklonális ellenanyag volt 2. fázisú vizs-
gálaton, ami azt jelenti, hogy az immunoló-
giát pillanatokon belül meg kell tanulni, mert
egyszerűen újraírják a terápiát minden terü-
leten. Az emlőrák régen egy halálos diagnó-
zis volt, ma gyógyítják, bizonyos
leukémiákat száz százalékban, és még csak
az út elején vagyunk. A technika fejlődik,
lesznek még pozitív meglepetések.
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Új lehetőségek nyílnak a gyógyításban

1 A mellékvesekéreg által termelt hormonok, fő hatásukat a szénhidrát-anyagcserében fejtik ki. Csökkentik a szervezet
védekező jellegű gyulladásos reakcióit, az átültetett szervek kilökődését gátolják.
2 A test által előállított hormonok
3 Ellenanyagok, amelyek ugyanabban az immunsejttelepben termelődnek
4 Humanizált antitestek termelése sejtkultúrákban

Prof. dr. Németh Péter



A dzseki a sportos megjelenés egyik el-
engedhetetlen kelléke, ami egész évben
megállja a helyét ruhatárunkban.

2019 telén a dzsekiknek nem kell vastagnak
lenniük ahhoz, hogy melegek legyenek. Emellett
a divattervezők élénk színű tollpihe dzsekiket és
túlméretezett farmerdzsekiket is ajánlanak. A
természetes állatbundát ökologikus bunda he-
lyettesíti.

Az első helyen az immár klasszikussá vált
DENIM DZSEKIK állnak, viszont idén túlmé-
retezett változatban. Ha bundabélése és bunda-
díszítése van, még praktikusabb. Viselhetjük
ceruzaszoknyával, minivel, bő sportos vagy of-
fice típusú nadrággal, sportcipővel, csizmával
vagy klasszikus stylettóval (cipő) is.

Az egyik legmelegebb és legelegánsabb téli
viselet az IRHABUNDA formájú dzseki. Akár
rövidet, akár hosszút választunk, fontos, hogy
oversize, azaz túlméretezett legyen. Főleg a
rövid szőrű változatok divatosak bézsben, tejes-
kávészínben és feketében.

A BŐRDZSEKIK szintén klasszikus ruhada-
rabnak tekinthetők, mind a ’80-as évekre emlé-
keztető, egyenes, széles vállú változatok, mind
a ’90-es évekre jellemző, fémkiegészítőkkel el-
látott, túlméretezett darabok.

Egy grunge öltözetet például úgy állítsunk
össze, hogy válasszunk egy terjedelmes bőrdzse-
kit, mondjuk egy túlméretezett motorosdzsekit,
ezt viseljük egy kis fekete ruha fölött vastag fe-
kete harisnyával és styletto cipővel. A minden-
napokra pedig sportcipővel és hátitáskával
használjuk. Ha kockás (főleg skót kockás) ruha-
darabokkal társítjuk a bőrdzsekit, még trendib-
bek leszünk.

A RÖVIDÍTETT DZSEKIK, annak ellenére,
hogy nem praktikusak a hidegben, elegáns meg-
jelenést kölcsönöznek viselőjüknek. Magas de-
rekú szoknyák és nadrágok passzolnak hozzá.

A BUNDADZSEKI, mint említettük, idén
környezetbarát, ökologikus bundából a legdiva-
tosabb. Ennek szálai hasonlítanak a természetes-
hez, és ugyanúgy tartják a meleget. Előnye, hogy
bármilyen élénk színben készíthető, mint a ter-
rakotta, skarlátvörös, smaragdzöld, kék 
és fukszia. Társítsuk testhezálló „skinny” bőr-
nadrággal, sötét színű farmerrel vagy klasszikus
ceruzaszoknyával.

Akik a visszafogottabb darabokat kedvelik,
válasszanak BUNDAGALLÉROS dzsekit. A
bunda díszítheti a dzseki, hanorák vagy kabát
nyakrészét, gallérját, fazonját és mandzsettáját,
de más részeit is.

A MILITARY, azaz a katonai stílus továbbra

is divatos, ezúttal a
dzsekik is ebben a stíl-
ben készülnek – főleg
khaki színben –, legye-
nek azok katonai zub-
bony vagy bomber
dzseki formájúak. Ha
gazdagon díszítettek
(hímzésekkel, emblé-
mákkal, színes flitter-
ből készült, rátett
foltokkal), még divato-
sabbak.

Az idei télidzseki-
divat vesszőparipája a
TÉRFOGAT, azaz a
túlméretezés, minden
eddigit felülmúlva óri-
ási méreteket ölt. Kerek
vállak, irdatlan, hosszú
ujjak és formátlanság
jellemzi őket.

Ezúttal nemcsak a mindennapi viselethez
vesszük fel, hanem klasszikus nadrágkosztüm-
mel, szigorú trapéz nadrágokkal, overallokkal és
ceruzaruhákkal társítva is divatosak.

A TOLLPIHE DZSEKIK különleges darabok,
mivel nemcsak meleget tartanak, hanem stílusos
megjelenést is kölcsönöznek viselőiknek. Idén
felvehetjük őket nyugodtan estélyi ruha vagy
klasszikus fekete kosztüm fölé is, ha megfelelő
stílusú és anyagú darabot választunk, mint pél-
dául egy fényes, fémes hatású anyagból készült,
aszimmetrikus részletekkel ellátott, rövidített
aljú dzseki.

Az utóbbi években a SPORTOS STÍLUS a
mindennapi viselet részévé vált. A stilizált
síző-dzsekik és sokszínű szélkabátok ezúttal
komoly nadrágok, középhosszú szoknyák vagy
koktélruhák kiegészítőjeként szerepelnek a ki-
futókon.

Már Erdélyben is megjelentek a Diro-
filariák, azaz a szívférgek. Kétéves fi-
atal kutya rutin térdműtétének indult,
a gazdi két hónapja vásárolta Temes
megyében. Nem jeleztek semmilyen
rendellenességet, műtét közben a
szíve kétszer is leállt, azt követően
boncoltuk fel – mondta dr. Pálosi
Csaba, a Noé Bárkája kisállatklinika
vezetője.

Mint elöljáróban megtudtuk, a trópusokról
érkezett szívférgesség halálos kimenetelű
lehet. Tavaly volt még egy olaszországi páci-
ensük hasonló vastag vércsepp mikroszkó-
piás lelettel. 

– Mi okozza a szívférgességet? – kérdeztük
a szakembert

– A kutyák szívférgességét a Dirofilaria
immitis nevű fonálféregfaj okozza, az élős-
ködő szúnyogcsípés által terjed. Ez olyan pa-
razita, ami kutyákat, macskákat, görényeket
és más emlősöket fertőz meg. A betegség ku-
tyáról kutyára közvetlen érintkezéssel nem
terjed, a vemhes szuka azonban átadhatja
kölykeinek a parazitát. A féreg a tüdőbe ván-
dorol, és kerek, tumorszerű elváltozást okoz.
Ritka esetben emberek is megfertőződhetnek,
de a féreg ilyenkor nem fejlődik ki teljesen.
A kifejlett egyedek átlagosan 12–25 cm hosz-
szúak, főként a szívben és a tüdő nagyobb
ereiben élősködnek. A betegség korábban jel-
lemzően a trópusi, szubtrópusi területeken
volt elterjedt, Magyarországon 2009-ben szá-
moltak be első alkalommal fertőzésről, sajnos
a kórokozó már jelen van Romániában is. Az
elmúlt két-három évben az előfordulások
száma ugrásszerűen megnőtt a Bánságban és
Románia déli részén, de Marosvásárhelyen,
a Noé Bárkája kisállatklinikán is találkoztunk
ilyen esetekkel.

– Milyen szerepe van a szúnyognak a szív-
féreg fejlődésében?

– A fertőzött kutyában élősködő ivarérett
nőstény féreg, amennyiben kifejlett hím is
van az adott gazdában, 0,3 mm-es lárvákat,
úgynevezett mikrofiláriákat bocsát a vér-
áramba. Ezek önmagukban nem okoznak tü-
neteket, a kutyában még nem lesz belőlük
kifejlett féreg. Ha azonban a fertőzött állatot

egy szúnyog megcsípi, és vért szív a testéből,
azzal egyidejűleg mikrofiláriákat vesz fel, a
lárvák pedig a szúnyog szervezetében fejlő-
désnek indulnak. Számukra optimális hőmér-
sékleten két hét alatt két vedlésen esnek át, és
fertőzőképes, harmadik stádiumú lárvákká
fejlődnek. Ezt követően, ha a szúnyog vért
szív egy újabb gazdából vagy akár ugyanab-
ból, ezek a lárvák a szúnyog szájszervein ke-
resztül átvándorolnak az új gazda
szervezetébe. A bőr alatti szövetekben vagy
az izomszövetben 2-3 nap alatt negyedik,
majd két-három, netán több hónap után ötö-
dik stádiumú lárvává alakulnak. Ezek a vér-
árammal a szívbe és a tüdőartériákba jutnak,
és ott újabb három hónap alatt ivaréretté vál-
nak, szaporodni kezdenek. A szúnyogcsípés-
től az ivaréretté válásig átlagosan 6-9 hónap
telik el. A kifejlett férgek öt–hat, vagy akár
több évig is élhetnek, elsősorban a tüdő ve-
rőereiben. Nagyszámú féreg esetén a szív
jobb kamrájában, a jobb pitvarban, esetleg az
ide a test felől vért szállító gyűjtőérben rak-
tározódnak fel. Ezért játszik kulcsszerepet a
szúnyog a fejlődési ciklusban, mert nélküle a
mikrofiláriák fejlődése megakadna.

– Melyek a szívférgességre jellemző tüne-
tek?

– A fertőzött állatok gyakran tünetmente-
sek. Megtörténhet, hogy egy nagy testű kutya
élettartamát és életminőségét nem befolyá-
solja két vagy öt kifejlett szívféreg. Enyhébb
fertőzöttség esetén mérsékelt fáradékonyság,
lesoványodás, alkalmankénti száraz köhögés,
nehéz légzés, munka- és sportkutyáknál a tel-
jesítmény csökkenése fordulhat elő. Súlyo-
sabb esetben kifejezett nehézlégzés, makacs
száraz köhögés, sápadt nyálkahártyák, fára-
dékonyság, hasvízkór, a végtagok vizenyője
figyelmeztet a betegségre. Azok a kutyák,
amelyeknél súlyos tünetek jelentkeznek,
gyakran elpusztulnak.

– Az esetleges fertőzöttséget milyen mód-
szerrel lehet kimutatni?

– A kutyák fertőzöttségének megállapítá-
sára két módszert alkalmaznak. Egyrészt a
vérkenetben mikroszkópos vizsgálattal a ki-
fejlett, megtermékenyített nőstény által a vér-
áramba bocsátott első stádiumú lárvákat,
mikrofiláriákat kell keresni. Azokban a nap-
szakokban, amikor várhatóan nagyobb a szú-
nyogcsípés valószínűsége, ezek a lárvák a
hajszálerekbe vándorolnak, hogy minél több
esélyük legyen szúnyoggal találkozni, és
annak a testébe jutva tovább fejlődni. Ezek a
legnagyobb eséllyel az esti órákban vett, haj-
szálerekből származó vérmintában lelhetők
fel. A szívférgesség megállapítását gyors-
teszttel is hatékonyan ki lehet mutatni. Ez a
vizsgálat az állatorvosi laboratóriumok mel-
lett már a legtöbb rendelőben is elvégezhető.
A gyorstesztekhez a kutya egy-két csepp vére
szükséges, az eredmény tíz perc alatt meg-
van. Kétes esetben érdemes lehet másik
gyártó gyorstesztjét is igénybe venni, illetve
a szívféreg DNS-ét kimutató laboratóriumi
PCR-vizsgálatot végeztetni. Ez utóbbi az el-
érhető legpontosabb, ugyanakkor a legkölt-
ségesebb vizsgálati eljárás.

– Milyen káros hatásai lehetnek?
– A szívférges kutya szervezetében több

szerv is károsodik a férgek mechanikai és to-
xikus hatása következtében. Bár a betegség-
nek szívférgesség a neve, a legfőbb
problémát nem a szív üregében, hanem a tü-
dőartériákban tartózkodó férgek okozzák. A
tüdő keringése romlik, légzőfelülete csökken,
a szívbillentyűk elégtelenül záródnak, a jobb
szívfél kitágul, emellett szívbelhártya-gyul-
ladás, érelmeszesedés, érszűkület, vérrögkép-
ződés jelentkezhet. Gyakran károsodik a máj
és a vese is.

– Miként lehet megelőzni a fertőzést?

– A bizonyítottan szívférges kutyák keze-
lése meglehetősen korlátozott, ezért minden-
képpen ajánlott az egész éven át tartó,
havonkénti lárvaellenes kezelés. Akár spot-
onról (rácsepegtető oldat), akár tablettáról
van szó, az előírás szerint havonta ismételni
kell a kezelést. Ezzel megakadályozható,
hogy az esetleges későbbi, szúnyogcsípéssel
történő ismételt fertőződésből újabb felnőtt
férgek fejlődjenek ki az állat szervezetében.
Egyes szerek a mikrofiláriákra is hatással
vannak, ezzel a betegség továbbterjedésének
kockázata is csökkenthető, az, hogy a szú-
nyogok a kutyánkból vért szíva más kutyák-
nak átadhassák a parazitákat. Egy másik ok,
ami a folyamatos gyógyszerezés mellett szól,
hogy a mai szerek nagy része megelőzi a hen-
geresférgek, ostorférgek és galandférgek
megjelenését is. A megelőzésre alkalmazott
szerek biztonsággal alkalmazhatók a kutyá-
kon, azonban a szervezetben tömegesen
pusztuló féreglárvák akár a keringés össze-
omlását is okozhatják. Ezért a szűrővizsgá-
lattal szívférgességre pozitívnak bizonyuló
kutyák első lárvaellenes kezelését orvosi fel-
ügyelet mellett ajánlott végezni.

– Van-e hatékony gyógymód a szívférges-
ség kezelésére?

– Létezik ugyan olyan gyógyszer, mely a
kifejlett szívférgeket elpusztítja, a probléma
ezzel az, hogy a férgek nem tűnnek el 
varázsütésre a szervezetből. Az elpusztult fér-
gek 12-25 cm hosszú teste a vérárammal fog
sodródni, és komoly károkat okoz a szerve-
zetben. A kutyák kizárólag kórházi, intenzív
körülmények között kezelhetők ilyen szerrel,
sajnos a túlélési esélyük csekély. A másik le-
hetőség a felnőtt férgek eltávolítására egy
műtéti eljárás, mely során katéterrel mecha-
nikusan távolíthatók el a szívben található
férgek. A probléma az, hogy csak a szívfér-
gek száma csökkenthető az eljárással, a tüdő-
erekben tartózkodó férgeket nem lehet elérni.
Egyik eljárás sem rutinszerű, igen kockáza-
tosak és költségesek, ritkán alkalmazzák
őket. Nagyon fontos, hogy bizonyos meg-
előző gyógyszerkészítményeket sem szabad
a kutyának beadni, amíg nem vagyunk
100%-ig biztosak abban, hogy nincs szívfér-
gesség. Ugyanis olyan erős gyógyszerek is
forgalomban vannak, amelyek megölhetik a
kifejlett férgeket is, azok viszont eltömik az
ereket, és ezáltal állatunk trombózist kaphat
és elpusztulhat. Ezért, mielőtt bárki megkez-
dené a megelőzést, ki kell kérni a szakember
véleményét.

Casoni Szálasi Ibolya
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Szer Pálosy Piroska

Ember és állat harmóniája
A szívféreg és a szúnyog

Az örök dzseki Nő a légúti 
megbetegedések

száma 
29 halálos áldozata van országos

viszonylatban az influenzának – kö-
zölte a fertőző betegségek felügye-
letét ellátó központ. Jelentésük
szerint a jelzett időpontig a legutóbbi
áldozat egy 62 éves Bihar megyei
férfi volt, aki egyéb bántalmakban is
szenvedett.  Megyénkben egyetlen
influenzás eset sem fordult elő, vi-
szont az elmúlt héten 4.497 légúti
megbetegedésről kapott jelentést a
közegészségügyi hatóság. A betegek
közül 43-an szorultak kórházi keze-
lésre. Ugyanebben az időszakban
4.400 személynél állapítottak meg
tüdőgyulladást, közülük 60-at kór-
házban ápoltak. A légúti fertőzések
száma jóval magasabb volt, mint a
korábbi héten, akkor viszont légúti
megbetegedés miatt kétszer, illetve
tüdőgyulladás miatt háromszor any-
nyian igényeltek kórházi kezelést.
Védőoltást 20.842-en kaptak me-
gyénkben, még 200 adag oltóanyag
maradt, amit igényelni lehet. Az
egészségügyi miniszter asszony ki-
jelentette, hogy újabb 10.000 adag
oltóanyagot osztanak szét az ország-
ban.  Az egészségügyi tárca vezetője
szerint a tanintézményekben a gyer-
mekek egészségi állapotát a pedagó-
gusok is felmérhetik, és olyan
osztályokban, ahol háromnál több a
beteg gyermek, fel lehet függesz-
teni a tanítást. Csakhogy a valóság-
ban az nem olyan egyszerű, ahogy
a miniszter gondolja. (b.gy.)

Fotó: Pálosi Csaba
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Mottó:„Élet és halál közt nincs más,
Csak egy tanulmányutazás.”
Kedves Olvasók!
Idén január 21-től február 18-ig

tartózkodik a Nap a Vízöntő jegyé-
ben. Ebben az időszakban valame-
lyest stabilizálódik a tél,
statisztikailag ilyenkor van a leghi-
degebb felénk. Bár sokan lemonda-
nának erről az évszakról, külső
szemlélőként van benne valami va-
rázslatos szépség, mely rabul ejtheti
lelkünket. A téli sportok többé-ke-
vésbé mindenki számára elérhetőek, a
szánkózástól a korcsolyázásig, a sí-
eléstől a jégkorongig. 

Az előző hónap Bak emberének
a kitartása megvan a Vízöntőben
is, csak más megközelítésben. A
Vízöntő maximálisan feszegeti a
korlátait, és csak az a kérdés, hogy
mit bír el az a bizonyos korlát. Az
igazi fanatikus hegymászók szeretik
a telet, már csak azért is, mert bizo-
nyos tengerszint feletti magasság fö-
lött nyáron is tél van. A Himalája
megigéző, eget ostromló csúcsain
sosem olvad el a hó. Manapság nem
számítanak extrémnek azok az expe-
díciók, melyek a 7-8000 méteres csú-
csok meghódítását célozzák. A
Vízöntő planétája az Uránusz, mely-
nek fényes oldala oly sok embert el-
vakít, ha önmaga egót támadó
analógiájába fordul át, gyakorta meg-
tanítja az embernek az igazi kiszol-
gáltatottságot. Azt a pillanatot vagy
periódust, mely egy villanás időtar-
tamával operál és borít fel minden
olyan helyzetet, melyre az ego kép-
telen felkészülni. Gondoljunk csak
arra, ha valakinek időben kell leérnie
egy hegycsúcsról, de hóviharba ke-
veredik, vagy szakadékba zuhan,
esetleg elsodorja egy lavina. Ilyenkor
az élete, a sorsa már nem az ő kezé-

ben van. Láttunk már ilyen filme-
ket. Talán sokakat sokkolt Erős
Zsolt története, mint ahogy engem
is. Bár aki ismeri a szimbolikus
üzeneteket, tudja, hogy az ő eseté-
ben is egyetlen döntésen múlott
minden. A többi csak következ-
mény volt. Nem szabad sajnál-
kozni, még kevésbé ítélkezni.
Tiszteletben kellene tartanunk egy-
más döntéseit akkor is, ha ez ellen
az énünk tiltakozik.

A Vízöntő minden olyat képvi-
sel, ami nem hétköznapi, ami nem
tradicionális. Különleges vagy kü-
lönc, nézőpont kérdése. Szebbé,
jobbá, élhetőbbé szeretné változtatni
a világot. Harcol minden olyan
struktúra ellen, amit ő korlátnak gon-
dol. Vajon ez a megoldás? Ha a ke-
retek szétverésében gondolkodunk,
akkor mégis mi lesz az, ami megtart
bennünket? Elérkezett-e az a tejjel-
mézzel folyó Kánaán, amikor nincs
szükségünk védelemre? Mindenki a
fehér oldalon áll? Ugyan már! Ne le-
gyünk ilyenek! A fizikai világ bipo-
láris, mint azt annyiszor hang-
súlyoztam. Én nem választanám az
öngyilkosság politikailag korrekt
megfogalmazásban a „demokrácia
és az emberi jogok” totális félreér-
telmezett és háttérből manipulált
ezen formáját. Sovány vigasz szerin-
tem, ha a súlyos beteg immunrend-
szerét tönkretéve és felemelt kézzel
halálba küldve úgy okoskodunk,
hogy a megbetegedést okozó mikro-
bák vagy módosult sejtek is elpusz-
tulnak vele együtt. 

A Vízöntő az újító. Ő viszi
előbbre a világot. Lásd a tudomá-
nyos élet forradalmi vívmányait:
repülés, űrkutatás, robottechnoló-
gia, vegyipar, informatika. Sajnos
meg kell állapítanunk, hogy min-
den fejlődés fő motiválója a hadi
technika fejlesztése. Mert nem csak

civil repülők cikáznak az égen, ez az
Enola Gay rémtette óta beleégett az
emberi faj kollektív tudattalanjába.
Nem csak holdra szállás volt, és
nem csak Naprendszert kutató űr-
szondák vannak, hanem katonai
műholdak ezrei kémlelik a földlakó-
kat. A gyógyszeripar tevékenységé-
ről és etikájáról is olvashattunk már
ezt-azt. Egyes vegyészek újabb és
újabb drogokat állítanak elő, melyek
által emberek tízmilliói szenvednek.
Jobbak lettek-e az emberi kapcsola-
tok az okostelefon megjelenésével?
Biztos láttak már olyan fiatalokat is
sörözni, akiknek a kezében ott volt
a csodakütyü, és gyakorlatilag nem
voltak jelen egymás számára. 

A Vízöntő korszak nem jobbá
tette a világot, hanem felkínálta a le-
hetőséget, hogy időt spóroljunk arra,
hogy többet lehessünk együtt. Mi
pedig, úgy nézem, ehelyett belesé-
táltunk a függőség, a személytelen-
ség és az elmagányosodás
csapdájába, mely a kiszolgáltatottság
sötét fellegeit sodorja az életünkbe.
Pedig, higgyék el, minden egyes
napfelkelte egy újabb esélyt jelent a
változtatásra. Tedd magad jobbá,
mert ez az egyetlen esély arra, hogy
emeld a világ fényét!

Észrevételeiket, véleményüket
elküldhetik az asztros@yahoo.com
e-mail-címre.

Az asztrológus üzenetei

Január 17-i rejtvényünk megfejtése: na és? Hiszen éppen azért járatom iskolába, hogy megtanuljon valamit.

Katona József egyik 
pedagógiai észrevételét 
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A közösen tartott egyetemes imahét
közepén aktuális téma ez a marosvá-
sárhelyieknek, és egyben elgondol-
koztató is, főleg elhelyezkedésük
miatt, mert a jelkép mögött a történe-
lem itteni útja is megjelenik velük
együtt. Erdélyben egykor – ha nem is
éppen minden településen – a temp-
lomok jelentették a főteret, a közpon-
tot. Az utolsó alsóidecsi szászok
egyike nem kis büszkeséggel mesélte
nekem a szájhagyomány útján meg-
őrzött falukezdetet: az ideérkezők elő-
ször kijelölték a templom, a papi
lakás, az iskola helyét, s utána a falu
körbeépítette házakkal, hogy megvéd-
jék a hitet és szellemet.

Valamikor ugyanúgy alakult e me-
zőváros (1616 előtt) központja is a
várdomb nagy ferences templomával
és szegényebb társával, a Szent Miklós
egyházzal. A lassan növekedő város a
két dombról leköltözött a mai főtérre,
ahol épült is két templom: a Keresztelő
Szent János római katolikus plébánia-
templom és a Kultúrpalota szomszéd-
ságában a lutheránusoké. Utóbbit a
kommunista városrendezés elköltöz-
tette a főtérről. Jó hír, hogy a múlt
héten végre az egykori németváros
határában otthonra talált evangéli-
kus-lutheránus templom falára felke-
rülhetett a reformátorról elnevezett
utca táblája. (Az unitárius egyházala-
pító Dávid Ferenc, a római katolikus
püspök, Márton Áron és a görögkeleti
Andrei Şaguna utcák után már csak a
város egyharmadát jelentő reformá-
tusok püspökéről kellene egy utcát el-
nevezni.) 

Amikor az unitáriusok Marosszent-
király után a városban is egyházköz-
séggé alakultak, és Náznánfalva
felől érkezve a Mózes-vallású zsidók
is hivatalos polgárjogot nyertek Ma-
rosvásárhelyen, a főtér már foglalt
volt, így az unitárius templomot a
Bolyai tetőn, a zsidók zsinagógáját
a Tyúkszer utcából addigra átke-
resztelt Iskola utcában kezdték el
építeni.

A nemrég lezárult 20. század itt a
mi városunkban újfajta templomépí-
tési stratégiát honosított meg: nem a
régi szép és értékes főtéri épületek so-
rába, hanem az azok által közrezárt
főtér közepébe építették be bizánci stí-
lusú vagy római utánzatú új templo-
maikat. Azok pedig így árnyékot
vetnek a régi, szép főtér alacsonyabb
épületeire, s ezért egyetlen szögből
sem tudunk egyszerre gyönyörködni
az egymástól nem nagy távolságra
lévő Apolló-palota, a Köpeczi–Teleki-
ház és a Görög-ház alkotta hármas
szépségben.

Elcsépelt igazság: templomaink
történelmet hordoznak magukban, s
épülésük ideje ittlétünk kitörölhetet-
len, dacos dokumentumai, amint a
főtér fölötti dombon álló Vártemplom
a 16. századi reformációra emlékez-
tet, a főtéri katolikus templom a 18.
századi Marosvásárhely lenyomata,
az unitárius és a zsidó egyház a 19.
század krónikája, a főtéri két román
templom a megpróbáló és szomorú
20. századról mesél. Ma el sem tudom
képzelni, milyen lesz egy évszázad
múlva Marosvásárhely főtere a régi,
az új és a még újabb templomok gyű-
rűjében.

Kilencvenkettedik nyelvlecke
Templomok a főtéren

Ötvös József

Tóth Sándor



Megnyerte az Alexandria elleni,
a középszakasz 3. fordulójából el-
halasztott mérkőzést a Marosvásár-
helyi CSM női kosárlabdacsapata,
és ezzel átvette a vezetést a Sárga
csoportban. Ennek első helyezettje
elvileg jogot szerez arra, hogy részt
vegyen a bajnokság rájátszásában,
a CSM esetében azonban ez nincs
így. Ha a marosvásárhelyi alakulat
nyeri a Sárga csoportot, akkor a kö-
vetkező helyezett veszi át a helyét a
play-offban, a szabály ugyanis
tiltja, hogy a szövetséghez ideigle-
nesen csatlakozott klub a bajnoki
címért küzdjön. Márpedig a csat-
lakozás mindaddig ideiglenesnek
tekintendő, amíg a közgyűlés meg
nem erősíti, utóbbira pedig min-
den évben csak májusban kerül
sor.

Persze a marosvásárhelyi játéko-
sokat, szakvezetést nem kell érde-
kelje ez a részlet, ha a végén
legfeljebb csak a 9. helyért játszhat,
akkor is fontos minden pont, hiszen
az alsóházban tornákkal fejezik be
a bajnokságot, és az eredményeket

magukkal viszik a csapatok. A ma-
ximális célkitűzés, a 9. hely teljesí-
tése pedig jó alapot képezhet a
következő idény előtt.

Az Alexandria elleni mérkőzést
gyakorlatilag végig a házigazda
uralta, sokkal pontosabb dobásai-
nak köszönhetően. Ha a vendégek
leginkább néhány távoli dobóra tá-
maszkodtak, és pontjaik zömét trip-
lákból szerezték, a CSM elsősorban
a három másodperces zónában bi-
zonyult jobbnak, ahol 52%-ban
szórta a pontokat, ez kiváló arány a
női bajnokságban. Segítette a ma-
rosvásárhelyieket az is, hogy a le-
pattanókat nagyobb arányban
szerezték meg.

A mérkőzésen visszatért a pá-
lyára Alina Pop, aki fél évet volt
kénytelen betegség miatt kihagyni.
Az első mérkőzésén a visszatérése
után 10 percet töltött a pályán, és
két dobásából egyet értékesített.

A Marosvásárhelyi CSM a hét
végén a Bukaresti Agronomiához
látogat, és minden esélye megvan
arra, hogy megmaradjon a rangsor
élén a középszakasz első felének
utolsó fordulója után is.

Egy gálamérkőzés erejéig a Ma-
rosvásárhelyi Apollo Old Boys ge-
rincére épülő, hajdani
labdarúgókból álló öregfiúcsapat is
részt vett a – Roseal Rt. igazgató-
jának, Borbáth Istvánnak köszön-
hetően – tizenötödik alkalommal
megrendezett Roseal-kupáért kiírt
labdarúgótornán, Székelyudvarhe-
lyen, amelyet a városi sportcsar-
nokban rendeztek meg. 

Az összecsapáson a vásárhelyi
alakulat 2-2-es döntetlent ért el a
helyi öregfiúk ellen. 

A marosvásárhelyi öregfiúcsa-
pat színeiben a következő egykori
labdarúgók léptek pályára: Biró II.
Levente és Czimbalmos Ferenc –
kapusok; Daróczi László (csapatka-
pitány), Csizmás Jenő, dr. Butiurca

Sándor, Gábor Ákos, Fodor János,
Fodor Levente, Márton Levente,
Tamási Ferenc, Ördögh Attila, Pet-
roleon Sándor, Gheorghe Vasiu,
Trandafir László, Szilágyi Dezső,
Marinică Ormenişan és Hajnal
Gyula – mezőnyjátékosok. Edző:
Márton Géza.

A székelyudvarhelyi öregfiúk
csapata: Ioan Emil Vârlan – kapus;
Bozodi Árpád, Borbáth István,
Dénes Jenő, Mihály Imre (csapat-
kapitány), Sepsi Árpád, Borsos
Kálmán, Fodor József, Jenei
Csaba, Mircea Surtea, Petre Chi-
ratcu, Nagy András, Gál Győző,
Jere Ferenc, Mihály Lehel, Kovács
Barna és Tófalvi Sámuel – me-
zőnyjátékosok. Edző: Bokor
György.

Érdekességként említhető meg,
hogy a székelyudvarhelyi öregfiúk
együttesének edzője, a jelenleg 79

éves Bokor György (aki hajdanán
másodedzője volt az udvarhelyi
Textil együttesének, a néhai Bóné
Tibor edzősége alatt) 1952-ben
lett leigazolt labdarúgó, egykoron
a Szászrégeni Avântult is erősí-
tette, sőt csak 76 éves korában
hagyta abba a futballt, akkor még
vállalt epizódszerepet öregfiú-mér-
kőzéseken és a megyei bajnokság-
ban is!

Egyébként a Roseal-kupáért
kiírt tornán tizenhat csapat harcolt
az első helyért, a négy csoportból
az első két-két helyezett jutott to-
vább az egyenes kieséses sza-
kaszba. A döntőben az Ilyés
Róbertet is soraiban tudó Csíksze-
redai Imperial Wet II 4-0-ra verte a
címvédő Kacsaszát, míg a kisdön-
tőben a Marosvásárhelyi Manches-
ter 5-3-ra győzte le a fiatalokból
álló Korond U19 gárdáját. 
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Czimbalmos Ferenc-Attila

Európai focikörkép
* Angol Premier Liga, 23. forduló: Arsenal – Chelsea 2-0, Bournemo-

uth – West Ham United 2-0, Fulham – Tottenham 1-2, Huddersfield –
Manchester City 0-3, Liverpool – Crystal Palace 4-3, Manchester United
– Brighton & Hove Albion 2-1, Newcastle United – Cardiff 3-0, Sout-
hampton – Everton 2-1, Watford – Burnley 0-0, Wolverhampton – Lei-
cester 4-3. Az élcsoport: 1. Liverpool 60 pont, 2. Manchester City 56, 3.
Tottenham 51.

* Spanyol Primera División, 20. forduló: FC Barcelona – Leganés 
3-1, Betis – Girona 3-2, Celta Vigo – Valencia 1-2, Eibar – Espanyol 3-0,
Levante – Valladolid 2-0, Rayo Vallecano – Real Sociedad 2-2, Real Mad-
rid – Sevilla 2-0, Getafe – Alavés 4-0, Villarreal – Athletic Bilbao 1-1,
Huesca – Atlético Madrid 0-3. Az élcsoport: 1. Barcelona 46 pont, 2. At-
lético Madrid 41, 3. Real Madrid 36.

* Olasz Serie A, 20. forduló: Frosinone – Atalanta 0-5, SPAL – Bologna
1-1, Juventus – Chievo 3-0, Cagliari – Empoli 2-2, Napoli – Lazio 2-1,
Genoa – AC Milan 0-2, Udinese – Parma 1-2, Fiorentina – Sampdoria 
3-3, Inter – Sassuolo 0-0, AS Roma – Torino 3-2. Az élcsoport: 1. Juventus
56 pont, 2. Napoli 47, 3. Inter 40.

* Német Bundesliga, 18. forduló: Hoffenheim – Bayern München 1-3,
Lipcsei RB – Borussia Dortmund 0-1, Bayer Leverkusen – Möncheng-
ladbach 0-1, FC Nürnberg – Hertha BSC 1-3, Hannover 96 – Werder Bre-
men 0-1, Eintracht Frankfurt – Freiburg 3-1, VfB Stuttgart – Mainz 2-3,
Schalke 04 – Wolfsburg 2-1, Augsburg – Fortuna Düsseldorf 1-2. Az él-
csoport: 1. Borussia Dortmund 45 pont, 2. Bayern München 39, 3. Mön-
chengladbach 36.

* Francia Ligue 1, 21. forduló: Angers – Nantes 1-0, Bordeaux – Dijon
1-0, Caen – Olympique Marseille 0-1, Lille – Amiens SC 2-1, AS Monaco
– Strasbourg 1-5, Nimes – Toulouse 0-1, Paris St. Germain – Guingamp
9-0, Reims – Nice 1-1, Stade Rennes – Montpellier HSC 0-0, St. Etienne
– Lyon 1-2. Az élcsoport: 1. Paris St. Germain 53 pont, 2. Lille 40, 
3. Lyon 37.

Az Európai Labdarúgó-szövet-
ség (UEFA) azt szeretné, ha a ma-
gyar szövetség (MLSZ)
segítségével a jövő évi Európa-baj-
nokság négy budapesti mérkőzé-
sére az összes, vagyis mind a 240
ezer jegyet értékesítené.

David Farrelly, a kontinenstorna
kommunikációs vezetője a magyar
sportújságíróknak szervezett hát-
térbeszélgetésen elmondta, több
mint hárommillió jegyet vásárol-
hatnak meg a szurkolók, ami rekor-
dot jelent az Európa-bajnokságok
történetében. Már csak azért is,
mert ez lesz az eddigi legnagyobb
torna, amelyet az UEFA valaha
szervezett. Az eddigi legtöbb
jegyet – 2,4 milliót – a 2016-os
franciaországi Eb-re adták el. Hoz-
zátette, azt szeretnék, hogy minden
rendező városban az adott ország
lakosai juthassanak hozzá a jegyek
70 százalékához.

Az ír sportvezető emlékeztetett
arra, hogy a 12 helyszín közül
nyolc főváros, 11 stadion pedig 50
ezer feletti befogadóképességgel
rendelkezik – az egyetlen kivételt
a koppenhágai létesítmény jelenti
–, továbbá hét rendező ország, így
Magyarország (és Románia – a
szerk.) is újoncnak számít, azaz
még nem volt házigazdája Eb-nek.
A tornára egyetlen új stadion épül,
az éppen a budapesti lesz.

Farrelly jelezte, a jegyértékesítés
első fázisa még idén, az Eb-selej-
tezők zárása előtt elindul, ezzel is
elősegítve, hogy a rendező orszá-
gok lakosai nagy számban vásárol-
janak belépőt.

Szabó Vilmos, az MLSZ szerve-
zési osztályának vezetője el-
mondta, hogy nagyjából 240 ezer
jegy eladásában szeretnének majd

segíteni az UEFA-nak a négy bu-
dapesti összecsapásra, azaz a jú-
nius 16-i, 20-i és 24-i
csoportmérkőzésre és a 28-i nyol-
caddöntőre. Kijelentette, a cél az,
hogy telt ház legyen az új Puskás
Ferenc stadionban, amelynek befo-
gadóképessége 67 ezer fős lesz.

„Jól halad az építés. Minden ki-
szolgáló helyiségnek találtunk he-
lyet a stadion területén belül vagy
közvetlen környezetében” – kö-
zölte a sportvezető. Elmondta: ja-
nuár 29-én, 500 nappal az Eb rajtja
előtt több fontos bejelentést tesz-
nek, így például, hogy hol lesz a
szurkolói zóna helyszíne Budapes-
ten, ám annyit már most elárult,
hogy a fővárossal közösen ideális
helyszínt találtak.

Beszámolójából az is kiderült,
ezer önkéntest fognak foglalkoz-
tatni, a jelentkezők regisztrációja
májusban kezdődik majd. Három
helyszín, Telki, a felcsúti Pancho
Aréna és a Vasas Fáy utcai köz-

pontja lesz kiajánlva a részt vevő
csapatok számára mint választható
bázis.

A 2020-as Eb-nek 12 ország 12
városa ad otthont, köztük Budapest
is. A rendezők részvétel esetén a
csoportkörben legalább két mecs-
cset hazai pályán játszhatnak, de a
kieséses szakaszban már nem.

A május 18-án a Ferencváros
stadionjában 18 órától tartandó női
BL-döntő kapcsán Forgács István
projektvezető arról számolt be,
hogy a minél nagyobb közönség
reményében kifejezetten alacsony
lesz a belépők ára, a legdrágább is
nagyjából 1000 forintba fog ke-
rülni. Összehasonlításként el-
mondta, hogy néhány éve
Münchenben 50 ezer szurkoló
nézte a női BL-döntőt, míg tavaly
Kijevben 14 ezren látták a helyszí-
nen a találkozót. A jegyértékesítés
március 8-án, a nemzetközi nőna-
pon kezdődik majd. 

A tornára egyetlen új sportaréna épül, az éppen a budapesti Puskás Ferenc lesz. 
Fotó: Nemzeti Sportközpontok

Székelyudvarhelyi gálameccsen 
a marosvásárhelyi öregfiúk

Telt házat szeretnének 
a 2020-as Eb budapesti mérkőzésein

„Tiltott” helyen 
a CSM női kosárlabdacsapata

Bálint Zsombor

A Sárga csoport állása
1. Marosvásárhely 11/5 27
2. Nagyvárad 11/5 27
3. Rapid 9/7 25
4. Kézdivásárhely 6/9 21
5. Alexandria 3/13 19
6. Agronomia 2/13 17

Jegyzőkönyv
Női kosárlabda Nemzeti Liga, középszakasz, Sárga csoport, 3.

forduló: Marosvásárhelyi CSM – CSM Alexandria 69:45 (18-15, 13-
3, 24-16, 14-11)

Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 250 néző. Vezette: Tudor
Crişan (Kolozsvár), Eugen Lăzărescu (Kolozsvár), Faluvégi István
(Szászrégen). Ellenőr: Marius Hurgoi (Kolozsvár).

Marosvásárhely: Robinson 19 pont (1), Radu 13, Mészáros 12,
Maxim 8 (1), Nagy-Voica 7 (1), Bobar 4, Bokor 3 (1), A. Pop 2, Bor-
şan 1, Feiseş.

Alexandria: Mihai 18 (3), Crăciunescu 12 (3), Mazilu 11 (1), Fi-
ereşteanu 4, Cucu, Horlea, Bota, Botorogeanu, Biet, Lungu.



ADÁSVÉTEL

BÚZÁT vásárolok. Tel. 0722-396-

107. (2/766-I)

MINDENFÉLE

TETŐJAVÍTÁS, festés, padló-

csempe-lerakás. Tel. 0747-816-052.

(14/885)

VÁLLALUNK: tetőjavítást, tetőkészí-

tést, csatornakészítést, csatornatisz-

títást, festést, gipszkartonozást. Tel.

0759-467-356. (29/812-I)

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.

0755-825-502. (3/823)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk január
24-én drága férjemre, FARCZÁDI
FERENCZRE halálának kilence-
dik évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugodalma csendes! Fe-
lesége, Erzsike és két leánytest-
vére, valamint családjuk. (18/839)

Egy pillanat és mindennek vége,
olyan gyorsan távoztál a végte-
lenségbe. Maradt a bánat, egy
csendes sírhalom, szerető szí-
vünkben az örök fájdalom.
Fájó szívvel emlékezünk BÁLINT
JUSZTINÁRA halálának 15. évfor-
dulóján. Emléked örökké élni fog
szívünkben. A gyászoló család:
férje, Gáspár, fia, Gáspár, lánya,
Enikő, testvérei, unokái, az egsz
rokonság. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! (2/936) 

Szomorúan emlékezünk január
24-én a szerető feleség, édes-
anya és nagymama, ORBÁN 
ROZÁLIA elmentére. Már 11 éve,
hogy itthagyott minket, de szép
emléke és hiánya szívünkben
örökké megmarad. Akik ismerték
és szerették, gondoljanak rá ke-
gyelettel! Bánatos családja.
(12/833)

Szomorú szívvel emlékezünk a
havadtői születésű BOKOR 
ILONÁRA szül. Mitra, aki decem-
ber 16-án múlt 25 éve, hogy itt-
hagyta szeretteit, úgyszintén
emlékezünk BOKOR JÁNOSRA,
aki január 24-én 25 éve hagyta itt
szeretteit. Emlékük legyen áldott,
nyugalmuk csendes! Szeretteik.
(4/875)

Szívünkben örökké tartó szeretet-
tel emlékezünk január 24-én a
nyárádszentbenedeki MORÉH
GYULÁRA halálának 10. évfordu-
lóján. Szép emlékét szívünkben
őrizzük. Lánya, veje és két uno-
kája családjukkal együtt. Nyugodj
békében! Szerettei. (5/900)

ELHALÁLOZÁS

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
retett édesapa, nagytata, déd-
nagytata, testvér, rokon, jó
szomszéd, a székelyvajai szüle-
tésű 

özv. ORBÁN VIKTOR 
ákosfalvi lakos 

életének 96. évében visszaadta
lelkét Teremtőjének. Drága halot-
tunk  temetése 2019. január 24-
én 14 órakor lesz az ákosfalvi
családi háztól. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (mp.-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
özv. dr. GYÖRGY PÁLNÉ 

szül. MÁTHÉ MÁRIA 
2019. január 22-én életének 98.
évében elhunyt. Január 24-én
12 órakor helyezzük örök nyu-
galomra a marosvásárhelyi
római katolikus temető felső ká-
polnájából, római katolikus
szertartás szerint. Nyugodjék
békében! 

A gyászoló család. (6/940-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Megtört szívvel búcsúzunk a
szeretett unokatestvértől, 
KILYÉN ATTILÁTÓL, aki hirte-
len elhunyt, örök nyugalomra
tért. Ezúton osztozunk édes-
anyja és családja fájdal-
mában. 

A Gazda család. (sz.-I)

Szomorú szívvel vettük a hírt,
hogy GYÖRFFY ANDRÁS
presbitertársunk a földi ott-
honból a mennyei hazába köl-
tözött. Kívánunk családjának
vigasztalást és nagy fájdal-
mukra gyógyírt.
„Jól vagyon jó és hű szolgám,
kevesen voltál hű, többre bíz-
lak ezután, menj be a te Urad-
nak örömébe.” (Mt. 25:21)
Együttérző szeretettel a Ma-
rosvásárhelyi V. Egyházköz-
ség presbitériuma és
munkaközössége. (20907-I)

A Friedrich Schiller Gimná-
zium munkaközössége
őszinte részvétét fejezi ki
Györffy Andrea tanítónőnek
ÉDESAPJA elhunyta miatt. Vi-
gasztalást kívánunk fájdalmá-
ban. (4/938-I)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!
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a hulladékgyűjtés odaítélé-
sére, és elmondhatjuk,
hogy minden övezet eseté-
ben nyújtottak be ajánlato-
kat. Vegyes kiértékelő
bizottságokat hoztunk létre
a megyei tanács szakembe-
reivel és az egyesületünk
alkalmazottaival, hogy
minél hamarabb sikerüljön
ezeket a pályázatokat elbí-
rálni. 

A hét övezetből kettőnél
két pályázó, egynél három
pályázó van. Ezek a pályá-
zatok nyilvánosak, a
SICAP-on megtalálhatók. 

– Mi a helyzet Marosvá-
sárhelyen, lévén, hogy 
megyeközpontként, számottevő la-
kossággal, ez a legnagyobb
„falat”?

– Tudni kell, hogy a rendszerbe
kerülő teljes hulladékmennyiség
felét Marosvásárhely és körzete ter-
meli. A marosvásárhelyi hulladék-
gyűjtésre három ajánlattevő
jelentkezett. Vannak olyan cégek,
amelyek partnerségben jelentkeztek
más megyéből származó cégekkel,
illetve van egy bukaresti cég is. 

– Mikorra várható a projekt vég-
leges beindítása?

– Mivel különböző akadályok
merültek fel, sőt olyan is volt, hogy
három övezet esetében újra meg
kellett hirdetnünk a közbeszerzési
pályázati eljárást, más-más leadási
határidőkkel számolunk. Az utolsó
közbeszerzési eljárás a marosvásár-
helyi, amelynél a pályázat benyúj-
tásának határideje január 7-e volt.
Annak függvényében, hogy milyen
ütemben tudjuk a pályázatokat elbí-
rálni, remélhetőleg legkésőbb már-
cius végéig befejezzük. Van olyan
régió, amely esetében az elbírálási
folyamat végénél tartunk, itt legké-
sőbb február elején aláírjuk a szer-
ződést. 

– Tekintettel arra, hogy kitolódott
a közbeszerzési procedúra, s ezzel
az egész rendszer beindítása, mi-
lyen következményeket vonhat
maga után, illetve nem veszélyezteti
a pályázat pénzügyi részét?

– A Maros megyei önkormány-
zatnak a december 31-i határidőt
szabták meg, addig be kellett volna
fejezni az egész rendszer gyakor-
latba ültetését. A pályázat megvaló-
sításáról szóló év végi jelentést
december 31-ig el kellett küldeni a
minisztériumba. Január-február fo-
lyamán ellenőrzések várhatók, ami-
kor megnézik, hogy pontosan
mennyit sikerült megvalósítani a
tervből, és hol tartunk jelenleg. Bi-
zonyítanunk kell, hogy a legna-
gyobb részt véghezvittük, és
reméljük, hogy az elbírálás kedvező
lesz.

– Szankciókra, visszafizetési kö-
telezettségre kell-e számítani?

– Kormányzati egyeztetések
nyomán születhet erről döntés, de
amint említettem, arra számítunk,
hogy pozitív lesz az elbírálás. 

– Az olvasókat kevésbé érdeklik
ezek a procedurális kérdések, in-
kább arra várják a választ, hogy
mikor helyezik ki azokat a konténe-
reket, amelyekbe szelektíven gyűjt-
hető a hulladék, a papír, a
pillepalack, a fém, az üveg. 

– Ahogy sor kerül a szerződések
aláírására, utána ez következik. A
feladatfüzeteink tartalmazzák azo-
kat a kritériumokat, amelyeknek
meg kell feleljen ezen a téren a pá-
lyázó cég. Vannak az ország által
vállalt célok, amelyeket teljesíte-
nünk kell, ellenkező esetben óriási
büntetéseket kell fizetni. Annak ér-
dekében, hogy minél több hulladé-

kot gyűjtsünk szelektíven, bevezet-
ték a körgazdaságos, 30 lejes adót
is, ami azt jelenti, hogy a hulladék-
tárolóba juttatott, nem szelektíven
gyűjtött minden tonna szemétre 30
lejt kell fizetni a lerakási díj mellett.
Az erre vonatkozó jogszabály 2018
júliusában jelent meg, és 2019 ja-
nuárjától alkalmazzák. 

– Ki kinek fizeti ezt a 30 lejes
adót?

– A törvény úgy fogalmaz, hogy
a szolgáltató kell fizesse a környe-
zetvédelmi alapba. Ez azt jelenti,
hogy a lakosságtól a szemétdíj mel-
lett bevételezett összeg nem a szol-
gáltató jövedelme lesz, hanem
tovább kell adja. Annak érdekében,
hogy minél kevesebbet kelljen
pluszban fizetni, minél nagyobb
mennyiségben kell szelektíven hul-
ladékot gyűjteni. Ki fizeti? A szol-
gáltatóra hárul ez a kötelezettség,
azonban a szemetelő fizet elve alap-
ján bizonyos mértékben a lakossá-
got fogja terhelni ez a költség. A
lakosságnak és a köztisztasági cég-
nek egyaránt érdeke lesz, hogy
minél több szemetet gyűjtsön sze-
lektíven. Hogy elérjük azokat a cé-
lokat, amelyeket különböző
jogszabályok megszabtak, a cége-
ket ösztönöznünk kell, hogy minél
többet gyűjtsenek szelektíven. Ha
nem érik el ezeket a célokat, ők fi-
zetnek büntetést az el nem ért cé-
lokkal arányosan. 

– Ez a lakosságra rótt újabb te-
herként fogható fel.

– Gyakorlatilag ösztönző előírás,
amellyel azt szeretnék elérni, hogy
minél több hulladékot gyűjtsenek
szelektíven. 

– Mi lesz akkor, ha a lakosság
szelektíven gyűjti a hulladékot, a
kukázók pedig nap mint nap kivá-
lasztják a tárolókból, amire szüksé-
gük van, a szemetet pedig
otthagyják a konténerek, a süllyesz-
tett tárolók mellett?

– Ha nem lépnek közbe a helyi
hatóságok, a helyi rendőrség, akkor
hiába teremtjük meg az infrastruk-
túrát, továbbra is folytatódik a sze-
métben való kotorászás és a
szemetelés. Pedig az a cél, hogy
rendet teremtsünk végre. 

– Szó esett az infrastrukturális
üzemrészek beindításáról; kik üze-
meltetik ezeket? 

– A kerelőszentpáli lerakót 2017
februárjától az Iridex működteti.
2018 folyamán több mint 160 ezer
tonna szemét került a lerakóba. Ta-
valy szeptemberben kötöttük meg a
szerződést a szentpáli mechanikai-
biológiai kezelőállomás, valamint a
kakasdi átrakó-, válogató-, kom-
posztálóállomás üzemeltetésére.
Utóbbi kettő tavaly december
végén kezdett működni. Kakasd
esetében az Iridex, a szentpáli me-
chanikai-biológiai kezelőállomás
esetében a Salubris Waste Manage-
ment az üzemeltető – tájékoztatott
Tóth Andrea ügyvezető igazgató. 

Nemsokára eldől, 
kik lesznek a szolgáltatók

Fotó: Nagy Tibor

(Folytatás az 1. oldalról)



Az IMATEX RT. sürgősen alkalmaz személyzetet a következő szakmákba: tapasztalattal rendelkező
PROGRAMOZÓ MÉRNÖKÖT számvezérlésű (CNC-) gépekre; MARÓSOKAT – tapasztalattal rendelkező
operátorokat számvezérlésű (CNC-) marógépekre; ESZTERGÁLYOSOKAT – tapasztalattal rendelkező
operátorokat számvezérlésű (CNC-) gépekre. Amit ajánlunk: rendkívüli bérezés. Az önéletrajzokat a cég
székhelyén kérjük benyújtani: Marosszentanna (Sântana de Mureş), Malom – Morii utca 49J szám alatt
(ami a marosvásárhelyi Mureşului utca meghosszabbításában van), vagy e-mailben a resurseumane@imatex.ro
címre; vagy faxon: 0265/268-032. Bővebb felvilágosítás a 0265/260-805-ös telefonszámon. (63224)
Az IMATEX RT. alkalmaz tapasztalattal rendelkező szakmunkásokat a következő szakmákba (NYUGDÍ-
JASOKAT is): UNIVERZÁLIS MARÓSOKAT, ESZTERGÁLYOST, MARÓST BOHRWERKRE, GÉP-
KARBANTARTÓ LAKATOST, SZERELŐLAKATOSOKAT, LAKATOSOKAT,
MINŐSÉGELLENŐRZŐ TECHNIKUSOKAT, MIG/MAG HEGESZTŐKET, IPARI FESTŐKET, VÍZ-
GÁZ SZERELŐT, BÁDOGOST. Amit ajánlunk: versenyképes bérezés, ami növekedhet a cég követelmé-
nyeinek megfelelő teljesítés esetén. Az önéletrajzokat a cég székhelyén kérjük benyújtani:  Marosszentanna
(Sântana de Mureş), Malom – Morii utca 49J szám alatt (ami a marosvásárhelyi Mureşului utca meghosszab-
bításában van), vagy e-mailben a resurseumane@imatex.ro címre; vagy faxon: 0265/268-032. Bővebb fel-
világosítás a 0265/260-805-ös telefonszámon. (63224)
ALKALMAZUNK stabil munkahelyet óhajtó személyeket RAKTÁROSI állás betöltésére. Ajánlatunk:
munkaszerződés meghatározatlan időre, fix fizetés, teljesítményarányos bónuszok és étkezési jegyek. Mun-
kaprogram: hétfőtől péntekig 10-19 óra között. Feltétel: számítógép-kezelési ismeret. Az érdekeltek küldjék
el önéletrajzukat a https://www.renania.ro/cariere/ honlapra, vagy hívjanak a 0372-759-230-as telefonszá-
mon. (sz.-I)
A PC HOUSE MUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Ha érdekel a számítástechnika és szeretnél csapatunk tagja
lenni, jelentkezz most! Amit kínálunk: biztos és kiemelkedő jövedelem. Az önéletrajzokat kérjük e-mailben
a jobs@multiplan.ro címre elküldeni, vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá be-
nyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (63229-I) 
A PC HOUSE RAKTÁRI DOLGOZÓT alkalmaz áru előkészítésére és csomagolására.  Az átlagosnál jobb
kereseti lehetőség!  Az önéletrajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy szemé-
lyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszá-
mon. (63229-I)
A POMADENT FOGÁSZATON RECEPCIÓS munkatársat keresünk szuper csapatunkba, jó munkakö-
rülmények közé, fogászati klinikánkra. Önálló és pontos munkára képes emberek jelentkezését várjuk, akik
egyszerre legalább három dologra tudnak figyelni, tucatnyi tennivalójukból semmit nem felejtenek el; ha-
tékony és kedves kommunikációt tudnak folytatni magas szinten románul, magyarul és angolul; mindemel-
lett empátiával is rendelkeznek, szeretik megoldani az emberek problémáit. Önéletrajzukat a
pomadentclinic@gmail.com e-mail-címre várjuk. (20903-I)
ALKALMAZUNK ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZT-TECHNIKUST számítógépes ismeretekkel. Biz-
tosítunk szolgálati autót, mobiltelefont és kiemelt bérezést. Tel. 0758-047-614. (1/821-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
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Szováta Város Polgármesteri Hivatala
Álláshirdetés

A 286/2011-es számú módosított és utólagosan kiegészített kormányhatározat alkalmazási  keret-
szabályzatának 7. számú cikkelye első bekezdésében a meghatározott, valamint a meghatározatlan
időtartamra meghirdetett szerződéses állások esetében előírt általános feltételeket  teljesítő jelentke-
zőknek Szováta Város Polgármesteri Hivatala versenyvizsgát hirdet megüresedett szerződéses állás
betöltésére, a polgármester szakapparátusa keretében:

– egy gondozói állás a bölcsődébe  

A pályázati iratcsomót a hivatal székhelyén – Szováta, Fő út 155. szám, 4-es iroda –  lehet benyújtani
a hirdetés Hivatalos Közlöny III. részében való megjelenésétől számított 10 munkanapon belül,  és a
következőket kell tartalmaznia:

a) beiratkozási kérvény, az intézmény vezetőjének címezve;
b) a személyazonossági igazolvány másolata;
c) a tanulmányokat és az esetleges szakképesítést igazoló oklevelek, iratok másolata;
d) a munkakönyv és/vagy esetenként annak az iratnak a másolata, amelyből kiderül a szolgálati

idő, a szakmai gyakorlat;
e) erkölcsi bizonyítvány;
f) a háziorvos által kibocsátott egészségügyi bizonylat, melyből kiderül, hogy a jelentkező alkalmas

a betöltendő állásra;
g) a keresztlevél és házasságlevél (esetenként) másolata
h) a katonakönyv másolata (esetenként)
j) önéletrajz.
A versenyvizsgán való részvételhez  a jelentkezőknek  meg kell felelniük a 2011. évi 286-os kormány-

határozat 3-as bekezdésében előírtaknak. 
Részvételi feltételek: 
– középfokú végzettség érettségi diplomával
– szakmai tapasztalat nem szükséges. 
A versenyvizsga három részből áll:
1. dossziéválogatás, legtöbb két munkanappal a jelentkezési határidő lejárta után;
2. írásbeli vizsga 2019. február 18-án 11 órakor a polgármesteri hivatal székhelyén
3. állásinterjú február 19-én 10 órakor, ugyancsak a hivatalban.
A végleges eredményt az állásinterjú után három munkanappal függesztik ki a hivatal hirdetőtáb-

láján. 
A könyvészetet a hivatal székhelyén függesztik ki. 
Bővebb felvilágosítás a 0265/570-218-as telefonszámon, 127-es mellékállomás.

Fülöp László Zsolt polgármester

FONTOS  TELEFONSZÁMOK
• Romtelecom-tudakozó

- információ - 118-932
- általános - 118-800

• Központosított ügyelet 
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD, 
Csendőrség, Mentőállomás): 112
• Rendőrség - 0265/202-305  
• SMURD (betegekkel 
kapcsolatos információk) - 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:

- gyermekeknek - 0265/210-177
• Optika-Optofarm   - 0265/212-304

- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351 

• Optolens szemsebészet - 0265/263-351
•  Marmed - 0265/250-344

járóbeteg-rendelő: - 0756-468-658
- 0729-024-380

Labor - 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,

www.marmed.ro
• Dora Optics - 0733-553-976
• Dora Medicals - 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr.  Jeremiás István - 0265/222- 446

•  Lézerakupunktúra - 0722-885-851
• Emma vendéglő, - 0740-083-077
hidegtálak készítése - 0365/404-664

• Prefektúra - 0265/266-801
• RDS–RCS - 0365/400-401

- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-801-929
- vidék - 0265/269-667

• Delgaz Grid - 0265/200-928
- 0800/800 928

• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna - 0265/215-702 
- közönségszolgálat - 0265/208-888
- központ - 0265/208-800

- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625
• Vasútállomás - 0265/236-284
• Távolsági buszállomás - 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés 
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119 

- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek, - 0745-606-215  
koszorúk - 0745-606-269 
és halottszállítás - 0758-047-604
• Melinda temetkezés - 0741-615-661
Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
teljes körű szolgáltatás - 0740-263-907

- 0265/311-862
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442

- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola - 0741-235-239, 

- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése, 
házhoz szállítás - 0265/248-430

Utazási irodák
- MAORI turisztikai iroda - 0365/440-528

www.maori.ro        e-mail: info@maori.ro
- Transervice - 0265/216-242
- World  Travel Shop - 0265/216-768

turisztikai iroda - 0265/269-900
- Bálint-Trans - 0745-611-999

9–17 ó. - 0265/255-092
- Intertours - 0265/264-011
Royal GTS - 0265/269-308

0731-898-989
Hu 0036-306-053-753

- Family Holiday - 0365/449-833,
- 0749-922-887

-Thomas Hux utazási iroda - 0365/882-842
- 0772-068-684

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.
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