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Kétszázzal több daganatos kórt diagnosztizáltak Maros megyében

Terjed a tüdő- és a mellrák
Jelentősen emelkedett 

tavaly Maros megyé-

ben a tüdő- és mellrák-

kal diagnosztizált bete-

gek száma. A szakembe-

rek a megelőzés, illetve a 

szűrővizsgála tok fontos-

ságát hangsúlyozzák.

Aggasztó adatokat hozott nyil-
vánosságra a Maros megyei 
közegészségügyi igazgatóság: 

tavaly 2016-hoz képest 200-zal több 
új daganatos megbetegedést diag-
nosztizáltak a megyében, így össze-
sen immár 17 600 esetet tartottak 
nyilván 2017-ben. Stelian Caraghiur 
szóvivő azt is közölte: az onkológiai 
megbetegedések közül első helyen 
szerepel a tüdőrák, amelyet az em-
lőrák követ, de számottevő a prosz-
tata- és a vastagbélrákkal kezelt be-
tegek száma is.

Hosszú távú megelőző stratégiára 
lenne szükség

Ábrám Zoltán, a Marosvásárhelyi 
Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem 
(MOGYE) közegészségtani tanszék-

ének professzora elmondta: ismert 
tény, hogy a daganatos kórokat ci-
vilizációs betegségnek is nevezik, 
amely szorosan összefügg az élet-
móddal, mindezek türkében szerin-
te nem meglepő az aggasztó Maros 
megyei tendencia. A szakember sze-
rint sokkal nagyobb hangsúlyt kelle-
ne fektetni a megelőzésre és a rend-
szeres szűrővizsgálatokra. Példa-
ként azt hozta fel, hogy noha üdvöz-
lendő a dohányzást korlátozó, azaz 
nyilvános, zárt helyen megtiltó tör-
vény, ezzel párhuzamosan nagyobb 
figyelmet és pénzt kellene szentelni 
a megelőzésre és a leszoktató prog-
ramokra. „Míg Európa fejlettebb or-
szágaiban a dohányzásról való le-
szokást célzó programokra jelent-
kezők 50 százaléka sikeresen le-
mond a cigarettázásról, nálunk ez 
az arány 10 százalék körül mozog” 
– hívta fel a figyelmet. Ábrám azt is 
elmondta: hosszú távú stratégiára 
lenne szükség, hiszen egy leszokta-
tó programról 10–15 éven belül de-
rül ki, hogy sikeres-e, például csök-
ken-e általa a tüdőrákos megbetege-
dések száma.

A nyugtalanító statisztika Dorin 
Florea marosvásárhelyi polgármes-
tert is aggasztja, aki nemrég sajtótá-
jékoztatón beszélt arról, hogy ismeri 
a legújabb számadatokat, és alapos 
tanulmányra lenne szükség ahhoz, 
hogy kiderüljön, miért éppen a tü-
dőrák válik egyre elterjedtebbé. Az 

elöljáró azt ígérte: Marosvásárhely 
be fog kapcsolódni abba az országos 
kutatásba, amelynek keretében a 
középületekben és a lakóházakban 
fogják mérni a radon gáz jelenlétét. 
A szakemberek egyértelműen állít-
ják, hogy a tüdőrákos megbetegedé-
sek túlnyomó többségét a dohányzás 
okozza, a legújabb kutatási eredmé-
nyek ugyanakkor már a légszennye-
zést is felelőssé teszik. A tüdőrákra 
elsősorban a tartósan jelenlévő szá-
raz köhögés, dohányosoknál pedig 
a köhögés jellegének megváltozása 
hívhatja fel a figyelmet. A kór gyako-
ri tünete még a véres köpet, ezt ta-
pasztalva ajánlott azonnal orvoshoz 
fordulni. Az elhúzódó és az ugyan-
ott visszatérő tüdőgyulladás ugyan-
csak figyelmeztető jel lehet.

Életeket menthet a szűrővizsgálat

Ajánlott továbbá a mellrák megelő-
zésére is nagyobb hangsúlyt fektet-
ni, ugyanis ez a betegség is egyre el-
terjedtebb, Maros megyében tavaly 
227 nőt diagnosztizáltak ezzel. Egy, 
a lapcsaládunknak nyilatkozó helyi 
fiatal édesanya, Matild nemrég tudta 
meg, hogy egykori barátnője 33 éve-
sen mellrákban hunyt el, és két kis-
gyermeket hagyott hátra. Ezzel kap-
csolatban elmondta: sokan hajlamo-
sak azt hinni, hogy csak az időseb-
bek betegszenek meg, és halnak meg 
rákban, ez az eset viszont rádöbben-
tette, hogy ez egyáltalán nem igaz. 
A tragédia nyomán ő és ismeretségi 
köréből többen is jelentkeztek szűrő-
vizsgálatokra. „Rájöttem, hogy míg a 
méhnyakrákkal kapcsolatos szűré-
sek és ellenőrzések fontosságát töb-
ben ismerik, és elég sokan el is vé-
geztetik, jóval kevesebben figyelnek 
oda a melldaganatokkal kapcsolatos 
információkra. Azt sem tudjuk, hova 
kell fordulni, mit kell tenni, ha szűrő-
vizsgálatot szeretnénk. Nekem a nő-
gyógyászom javasolta, hogy fordul-
jak endokrinológushoz, a családor-
vosom adott oda küldőpapírt. A kon-
zultáció így ingyenes volt, de az ult-
rahangos vizsgálatért 100 lejt kellett 
fizetni” – osztotta meg tapasztalatait 
Matild, aki minden hölgyet arra biz-
tat, hogy rendszeresen végeztesse el 
a szűrővizsgálatokat, hiszen életek 
múlhatnak ezen.

Simon Virág

Tőkés László európai parlamen-
ti képviselő szerint a törvényes ma-
gyar jogvédelem és a székely autonó-
mia elleni megtorló intézkedésnek 
számít Dabis Attilának, az SZNT 
külügyi megbízottjának Romániából 
való önkényes kiutasítása. Az Erdé-
lyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) 
elnöke az uniós törvényhozás hét-
fő esti strasbourgi ülésén szólalt fel 
a magyarországi jogvédő kitiltása 
ügyében. Tőkés rámutatott: Dabis 
Attilának a Ceauşescu-idők módsze-
reire emlékeztető kiutasítása nem 
egyedi eset, amint ugyanis az Eu-
rópai Bizottságnál már 2015-ben is 
panaszt tett, Marosvásárhelyen már 
kezdettől fogva hatósági zaklatás-
nak, retorzióknak és szankcióknak 
vannak kitéve a székely autonómia-
mozgalom képviselői a székely sza-
badság napjának rendezvénye miatt. 
Az EP-képviselő kifogásolta, hogy 
Dabisnak a magyar–román ország-

határon egy konkrét indoklás nél-
küli iratot nyomtak a kezébe, mely 
a 2005/102. számú sürgősségi kor-
mányrendeletre való hivatkozással 
vonja meg tőle az országba való be-
lépés jogát. A hivatkozott jogszabály 
egyébként azon személyek „nem hi-
vatalossá” nyilvánításáról rendelke-
zik, akik „veszélyt jelentenek a köz-
rendre, a nemzeti biztonságra vagy 
a közegészségügyre”.

Az erdélyi EP-képviselő jogfosz-
tónak ítélte a hatósági eljárást, mely 
szerinte ellentmond Románia törvé-
nyeinek s magának az idézett kor-
mányrendeletnek, ami bírósági vég-
zéshez köti az érintett személyek ki-
utasítását. Tőkés úgy véli, az intézke-
dés az Európai Unió négy szabadság-
elvének egyikét is megsérti, mely az 
európai állampolgárok szabad moz-
gását szavatolja az Unió országaiban. 
„Dabis Attila semmi törvénytelensé-
get nem követett el, hanem csak a ro-

mániai magyar nemzeti közösség jo-
gait és érdekeit védelmezi” – zárta 
tiltakozó felszólalását Tőkés Lász-
ló. Szerinte az SZNT külügyi meg-
bízottjának egyetlen „bűne” az volt, 
hogy Székelyföld területi autonómi-
ájának nagyköveteként képviseli az 
ügyet a nagyvilágban; legutóbb pedig 
az EMNT és az SZNT azon közös ár-
nyékjelentésének volt az egyik meg-
fogalmazója, melynek nyomán az 
Európa Tanács illetékes bizottsága – 
egyebek mellett – az erdélyi magya-
rok jogainak a tiszteletben tartására 
szólította fel Romániát. Tőkés úgy vé-
li, Dabis Attila önkényes kiutasítása 
tulajdonképpen a törvényes magyar 
jogvédelem és a székely autonómia 
elleni megtorló intézkedésnek szá-
mít, ami ellen az EP-képviselő szerint 
határozottan tiltakozni kell az euró-
pai fórumokon.

KróniKa

Elhalálozás

„Számunkra Te sosem leszel halott,
örökké élni fogsz, mint a csillagok.
Drága jó szívét, két dolgos kezét,

áldd meg Atyánk, s mi köszönjük, hogy Ő lehetett a mi édesapánk.”

Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó 
édesapa, élettárs, testvér, barát, rokon, szomszéd és jó ismerős,

Orbán Levente Zsolt

életének 42. évében, 2018. március 11-én váratlanul elhunyt.

Őrizzétek meg szívetekben halványuló mosolyom,
csak a jóra emlékezzetek, ha rám gondoltok.

Drága halottunkat 2018. március 14-én du. 1 órakor helyezzük örök nyugalomra a római 
katolikus egyház szertartása szerint a Szent Miklós-hegyi ravatalozóból a helyi temetőbe.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott! Részvétnyilvánítás a temetés előtt egy órával.
Kérjük a végtisztességtevőket, hogy kegyeletüket pár szál virággal róják le.

A gyászoló család – Székelyudvarhely

„Amikor Isten látta, hogy az út túl hosszú,
a domb túl meredek, a lélegzés túl nehéz lett,

átölelt és mondta: gyere haza.” /
„Olyan csend van így nélküled, hogy szinte hallani,
Amit még utoljára akartál mondani.” (Váci Mihály)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, anyós, testvér, 
rokon, szomszéd és barát,

Miklós Ildikó

életének 65. évében, türelemmel viselt, hosszas betegség után, váratlanul eltávozott közülünk.

„Életünknek egén fénylő csillag voltál,
Itt hagytál bennünket, még csak nem is szóltál.

Most, hogy már kialudt az az áldott fényed,
pótolhatatlan lesz a te drága lényed.”

Drága halottunktól 2018. március 14-én, délután 3 órakor veszünk végső búcsút 
a bethlenfalvi temető ravatalozójában, a római katolikus egyház szertartása szerint.

Emlékét szívünkben örökké őrízzük! Részvétnyilvánítást a szertartás előtt egy órával 
fogadnak hozzátartozói. A gyászoló család – Székelyudvarhely

Strasbourgi felszólalás Dabis kitiltása ügyében

Péntektől újráznak a nyolcadikosok

Március 16. és 26. között szervezik meg a nyolcadik osztályosok képesség-
felmérő próbavizsgáját azokban a Hargita megyei iskolákban, ahol a tanárok 
bojkottálták a megmérettetést. A tételeket megyei szinten, a szaktanfelügye-
lők dolgozzák ki – írja az Agerpres hírügynökség. Hodgyai László tanfelügye-
lő tájékoztatása szerint a román nyelv és irodalom vizsgát a megye 14 iskolá-
jában szervezik meg. Matematikából 10 tanintézet diákjainak kell vizsgázniuk, 
míg anyanyelvből négy oktatási intézetben szerveznek próbavizsgát. A nyolca-
dikosok március 16-án román nyelv és irodalomból, március 23-án matemati-
kából vizsgáznak, március 26-án pedig anyanyelvi képességeiket mérik fel. A 
Hargita megyei tanfelügyelőség tájékoztatása szerint a pedagógusok márci-
us 5. és 7. között csatlakoztak a bojkotthoz, így azoknak a diákoknak a dolgo-
zatait kijavítják, akik részt vettek a próbavizsgán. Mint ismeretes, a tiltakozást 
a Tanügyi Szabad Szakszervezetek Szövetsége (FSLI) szervezte. Eredetileg 
1100 iskola jelezte, hogy csatlakozik az akcióhoz, de végül csak 25-ben tartot-
ták meg ténylegesen a bojkottot, ezek többsége Hargita megyei iskola.

Nem vonzó a tanári szakma

Utolsó helyen áll Románia Európában a pedagógusokba vetett bizalom és az 
őket érő tisztelet tekintetében a vállalkozókat, menedzsereket és különbö-
ző szakembereket tömörítő Romanian Business Leader egyesület, valamint a 
D&D Research közvélemény-kutató intézet közös felmérése szerint. Dragoş 
Neacşu, az egyesület vezetőtanácsának tagja a Mediafax hírügynökségnek 
azt nyilatkozta: a felmérés szerint sokan úgy tekintenek a pedagógusokra, 
mint a különböző szolgáltatást nyújtó közhivatalnokokra, nem gondolják úgy, 
hogy a tanári pálya elhivatottságot feltételez, mint például az orvosi szakma. 
A megkérdezett pedagógusok fele nem javasolná gyermekének, hogy a tanári 
pályára lépjen, illetve a tanulmányban részt vevő szülők harmada nem ajánlja 
gyermekének ezt a szakmát. A megkérdezetteknek ugyanakkor 86 százaléka 
kevesli a tanügyi béreket, és támogatná, hogy a kezdő fizetések 70–100 szá-
zalékkal emelkedjenek, ez havi nettó 2500–3000 lejt jelentene. A felmérésből 
az is kiderült, hogy az oktatási rendszerre fordított közpénz 1990 óta mind-
össze kétszer haladta meg – akkor is csak alig – a bruttó hazai termék (GDP) 
4 százalékát, holott a 2011-es tanügyi törvény legalább 6 százalékos finanszí-
rozást ír elő. Az ország 2018-as költségvetésében ráadásul alig 3 százalék van 
előirányozva, az Eurostat (az EU hivatalos statisztikai hivatala) szerint ezzel az 
ország utolsó helyen van az Unióban a tanügyre költött összeg tekintetében.

Interpelláció Csíksomlyó vonatkozásában

Interpellációban kért tájékoztatást a kulturális minisztertől Novák Csaba Zol-
tán RMDSZ-szenátor a csíksomlyói búcsú szellemi világörökséggé nyilvánítá-
sának helyzetéről, illetve arról, milyen lépéseket tervez a szaktárca a pünkös-
di zarándoklat UNESCO-listára való felvételéért – írja az Agerpres hírügynök-
ség a szövetség közleményére hivatkozva. A közlemény emlékeztet, a szená-
tor – aki a felsőház UNESCO-bizottságának is tagja – decemberben levélben 
is számonkérte a minisztériumon, miért nem szerepelt a búcsú világöröksé-
gi listára való felterjesztése a világszervezet december elején tartott ülésének 
napirendjén, kérdésére azonban azóta sem kapott választ. „Reméljük, a jelen-
legi miniszter nem követi elődei példáját az erdélyi kulturális értékek mellőzé-
sével.” – idézi a közlemény Novák Csaba Zoltánt. A szenátor kifejtette, Közép-
Kelet-Európa legnagyobb katolikus zarándoklata számos hasonlóságot mutat 
a nyugat-európai fatimai, valamint a lourdes-i zarándoklatokkal.

Megelőzéssel és rendszeres szűréssel fékeznék meg a betegséget

Fotó: KriStó róbert/archíV




