
Ma kezdődik 
a filmszemle!
A vasárnapig tartó eseménysorozat-
nak ez évben is a Kultúrpalota ad ott-
hont, a hagyományos kiegészítő
rendezvényeket ezúttal a Sörház
utcai Jazz&Blues Club, a Bolyai
utcai B5 Stúdió, valamint a Marosvá-
sárhelyi Művészeti Egyetem látja
vendégül. 

____________5.
Több mint három-
millió romániai 
dolgozik külföldön
A Világbank adatai arra utalnak, hogy
1990-től 2015 végéig mintegy négy-
millió romániai személy költözött vég-
legesen külföldre, az általuk
Romániába küldött pénz összege eléri
a 3,2 milliárd dollárt.

____________6.
500 éves 
a reformáció
Marosvásárhely protestáns gyüleke-
zeteinek bemutatásakor ezt a refor-
mációbeli időrendi fejlődést
követjük: a lutheránus, református,
unitárius és baptista közösségek is-
mertetését. 

____________7.
Nagy lehetőség 
a Maros HK 
jégkorongozói előtt!
Csatlakozott a Székelyföld Jégkorong-
akadémiához a marosvásárhelyi
Maros Hockey Klub.  Arról, hogy mit
jelent ez, a csapat edzője, Nagy Árpád
(Kuksi) mesélt, aki az elmúlt időszak
eseményeit is ismertette.

____________9.

Bércsapdák
Jókora vita körvonalazódik ismét az állami béremelések

kapcsán. A kormányfő szerint a törékeny költségvetési
egyensúlyt veszélyeztetik a parlament béremeléseket jóvá-
hagyó intézkedései, míg a felmérések alapján a választási
győzelemre készülő balliberális oldal szerint semmi gond
a kampány előtt emelt bérekkel, mert a gazdasági növeke-
dés fedezi a kiadást. Mintha a válság előtti, 2008-as vá-
lasztási kampány visszajátszását látnánk.

Akkoriban ült a kormánypalotában az a liberális politi-
kus, aki ellen most hamis vallomástétel miatt folyik eljárás.
Kisebbségi kormányát az évek során a szocdem ellenzék
árnyékbeli támogatása tartotta életben, mandátuma idején
pedig csaknem megduplázódtak az állami intézményrend-
szer kiadásai, jelentős részben a béremelések miatt, mely
témában az akkori kormány húsz sürgősségi rendeletet
adott ki. Az javára írható, hogy az akkori kampányhajrá-
ban elfogadott béremelések ellen az utolsó pillanatban szót
emelt, de már így sem lehetett elkerülni a krízist, ami nagy
mértékben a világgazdasági események miatt ütött be, de
távolról sem lett volna annyira súlyos, ha a bővülés éveiben
a hasznot értékteremtő beruházásokra is fordították volna,
nem csak állami bérekre. Ilyen gazdaságpolitikai 

(Folytatás a 3. oldalon)

Köszönjük azoknak az olvasóknak a megértését, akik aggo-
dalommal telefonáltak be a szerkesztőségbe azért, hogy az
elmúlt napokban nem kapták kézhez mindennap a Népújsá-
got. A postások sztrájkja munkatársainkat is hasonlóan érin-
tette, így az újságot kiadó cég vezetősége folyamatosan
tárgyalásokat folytatott Maros megyei szinten a posta alkal-
mazottainak képviselőjével, Neagu Viorel szakszervezeti ve-
zetővel, aki végül értesített bennünket, hogy kedden
hajnaltól kézbesítik az újságokat. S annak ellenére, hogy fel-
gyűltek a kihordani való küldemények, azt ígérte a szakszer-
vezeti elnök, hogy estig az elmaradt lapokat is kézbesítik 
a megrendelőknek. 

Ez annak is köszönhető, hogy hétfőn este sikerült a Román Posta köz-
ponti vezérigazgatóságának megegyeznie az országos szakszervezeti tö-
mörülés képviselőivel abban, hogy 2017. január elsejétől kiegészítik a
postások bérét. Az étkezési utalványok darabonkénti névértékét 9-ről
11,50 lejre emelték, ugyanakkor minden alkalmazott bruttó havi jövedel-
mét 80 lejjel növelik az említett dátumtól. 

A posta vezetősége által nyilvánosságra hozott közleményben az áll,
hogy az intézkedés meghozatalakor „figyelembe vették a társadalmi
egyenlőtlenségeket, így a kis jövedelműek esetében alkalmazzák, ugyan-
akkor optimizálják a személyzeti struktúrát az adminisztratív osztályon”.
Ennek következtében lezárták a munkakonfliktust, és a Román Posta 

(Folytatás a 4. oldalon)
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Tegnaptól kézbesítik a Népújságot



November 7-én, hétfőn megkez-
dik Marosvásárhelyen az őszi
nagytakarítást. A polgármesteri
hivatal illetékesei ezúttal is arra
kérik a lakosságot, hogy a sajtó-
ban előre meghirdetett időpont-
ban helyezzék ki a hulladékot a
járda szélére. 

Több olvasónk érdeklődött már afe-
lől, hogy mikor kezdi a Marosvásárhe-
lyi Polgármesteri Hivatal az őszi
nagytakarítást, ugyanis az utóbbi idő-
szak szeles időjárása folytán a város
utcái tele vannak lehullott falevéllel. A
városháza honlapján közzétett közle-
mény szerint a köztisztasági vállalat
munkacsoportjai november 7-én kez-
dik a hulladékelszállítást, ezúttal is a
November 7. negyedben. 

Florian Moldovan, a Marosvásárhe-
lyi Polgármesteri Hivatal közterülete-
kért felelős osztályának igazgatója
lapunknak elmondta: fontos, hogy a
lakók betartsák a meghirdetett progra-
mot, és csak azelőtt egy nappal helyez-
zék ki a járda szélére a hulladékot,
amikorra az adott utca be van üte-
mezve. Gyakran előfordul, hogy egyes
lakók nem szereznek tudomást a lom-
talanítás időpontjáról, és utólag helye-
zik ki a hulladékot, viszont egy utcába
nem térhet vissza több alkalommal a
csapat, ugyanis ez, amellett hogy idő-
veszteség, pluszköltséggel jár. 

A zöldövezet-karbantartásból szár-
mazó növényi hulladékot külön ku-
pacba kell gyűjteni, nem pedig együtt
a más típusú szeméttel. Jó tudni, hogy
nemcsak növényi hulladékot szállíta-
nak el, hanem a fölöslegessé vált bú-
tordaraboktól is meg lehet szabadulni.

Ezeket külön viszik el és a rászorulók-
nak adják majd, hogy tűzifaként hasz-
nosítsák. Azt viszont minden
alkalommal hangsúlyozzák az illetéke-
sek, hogy építkezésből származó hul-
ladékot ne tegyenek ki a lakók,
ugyanis ezt nem viszik el. 

Az előző években az őszi nagytaka-
rítás kapcsán több panasz is érkezett ol-
vasóinktól, sokan azt nehezményezték,
hogy a kisebb, keskeny utcákban, ahová
a teherjármű nehezen vagy az út szélén
leparkolt gépkocsik miatt egyáltalán nem
tudott behajtani, nem vitték el a házak elé
kihelyezett hulladékot. Az igazgató kifej-
tette, egyeztettek a közlekedésrendészet-
tel, valamint a helyi rendőrséggel, és a
szóban forgó utcákban ideiglenes forga-
lomkorlátozásokat vezetnek be arra az
időszakra, amikor a hulladékelszállítás
be van ütemezve. Például nem lesz
szabad leparkolni az út szélén. 

Embercsempészt tartóztattak le 
Nádason 

A Maros Megyei Törvényszék mellett működő ügyészség
tájékoztatása szerint október 30-án a segesvári rendőrök
Nádason egy közúti ellenőrzés nyomán megállítottak egy
Bulgáriában bejegyzett mikrobuszt, amelyben arabokat
(31 felnőttet és öt gyereket) szállított S. S. román és mol-
dovai állampolgár. Kiderült, hogy a migránsokat a román–
bolgár határ közelében vette át, és Németországba akarta
szállítani. A gépkocsivezetőt 30 napos vizsgálati fogságba
helyezték embercsempészet vádjával, ugyanakkor a gép-
kocsiban levőkkel szemben tanúsított embertelen bánás-
mód miatt folyik a kivizsgálás, ugyanis Románia területén
a 36 személy több mint 8 órát utazott ablak nélküli gépko-
csiba zsúfolva. Az öt kiskorú között egy másfél éves gye-
rek is volt. 

Világversenyen részt vevő mentőket
tüntettek ki

Tegnap délelőtt a marosvásárhelyi Horea Katasztrófavé-
delmi Felügyelőségen kitüntették azt a mentőcsapatot,
amely részt vett a Mentők Világszervezete (World Rescue
Organization) által október 19–23-a között a brazíliai Cu-
ritibában szervezett világversenyen (World Rescue Chal-
lenge). A vetélkedőn 40 ország – köztük Románia –
különleges mentőcsapatai vettek részt. A versenyzőknek
10 perc alatt gyors beavatkozást, egy 20 percben megha-
tározott standard mentést és két áldozattal járó, komplex,
30 percet tartó mentésgyakorlatot kellett végrehajtaniuk. A
Maros megyei csapat a 15. lett, a gyors mentést vezető
csapat parancsnoka a 11., míg a komplex mentésben részt
vevők az 5. helyezést érték el. A csapat tagjai: Cotea Ser-
giu, Sima Ioan, Pop Alin, Miheşan Claudiu, Săcărean Ad-
rian és Anca Eugen, akiket elkísért Moldovan Alin és dr.
Dorin Oltean mérnök, utóbbi a katasztrófavédelmi felügye-
lőség parancsnoka. 

A Verskoncert együttes fellépései 
November 4-én, pénteken 16 órától a Szabadság utcai re-
formátus templomban (Vihar utca 3.) a magyarországi
Verskoncert együttes bemutatja a Ha a világ rigó lenne…
című gyermekműsorát. 5-én, szombaton 18 órától a Va-
lami szép című, felnőtteknek szóló előadásra is sor kerül.
Mindkét előadáson magyar költők megzenésített verseit
hallhatják az érdeklődők. A belépés ingyenes. 

„Ennyi a kép, csak ennyi…” 
Ezzel a címmel nyitja meg egyéni fotókiállítását Kerekes
Péter Pál fotóművész, a marosvásárhelyi Marx József Fo-
tóklub tagja november 3-án, csütörtökön 18 órától a ma-
rosvásárhelyi Bernády Házban. A mintegy 60 fényképen
gyerekekről, felnőttekről, idősekről készült portrék és szo-
ciofotók, makrofelvételek és tájak láthatók. 

Hírszerkesztő: Vajda György 

Ma ACHILLES, 
holnap GYŐZŐ napja. 
GYŐZŐ: a Viktor név magya-
rosító fordításaként keletkezett a
XIX. században.

2., szerda
A Nap kel 

7 óra 6 perckor, 
lenyugszik 

17 óra 4 perckor. 
Az év 307. napja, 
hátravan 59 nap.

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

Szakmai felkészítő 
anyakönyvvezetőknek 

A Maros Megyei Lakosság-nyilvántartó Hivatal novem-
ber 3-án, csütörtökön a régi Városháza (megyei ta-
nács épülete) nagytermében képzést tart a megye 102
közigazgatási egysége anyakönyvezéssel megbízott
munkatársainak (jegyzők, polgármesterek, anyakönyvi
hivatalt vezető köztisztviselők). A szakmai tanácskozá-
son a Maros megyei hivatal képviselőin kívül részt
vesznek a bukaresti lakosság-nyilvántartó és adatke-
zelő igazgatóság küldöttei is. Szó lesz a szakterületi
jogszabály módosításáról (33/2016-os sürgősségi kor-
mányrendelet), valamint az anyakönyvezéssel kap-
csolatos újdonságokról, többek között az anyanyelven
történő bejegyzésekről (ékezetek használata), a ve-
gyes házasságok kötéséről, a válás nyilvántartásba
vételéről, a névcseréről stb. 

Levezényelt visszacsatolás
November 9-én, szerdán 18 órakor a Bolyai téri unitá-
rius egyházközség tanácstermében – a Borsos Tamás
Egyesület és a Pro-Print Könyvkiadó szervezésében –
bemutatják Sárándi Tamás Levezényelt visszacsato-
lás. A magyar katonai közigazgatás Észak-Erdélyben,
1940 című könyvét, amelyet Novák Csaba Zoltán tör-
ténész ismertet. 

Iskola másként 
a Maros Művészegyüttesnél 

November 3-án, csütörtökön 10 órától az Iskola más-
ként program keretében a Maros Művészegyüttes
székházában a marosvásárhelyi Művészeti Szaklí-
ceum 9–12.-es diákjai, valamint a Liviu Rebreanu Álta-
lános Iskola 7. és 8. osztályos tanulói megtekinthetik
az együttes Most múlik című előadását, amelyet októ-
ber 7-én mutattak be először nagyközönség előtt. Az
előadás után táncház lesz. 

Bemutatkoznak az elsőkönyvesek 
November 11-én, pénteken du. 2 órától a marosvásár-
helyi G kávézóban a Látó szépirodalmi folyóirat szer-
kesztői öt elsőkönyvest mutatnak be a 22.
Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár keretében.
Az olvasók megismerhetik Tamás Dénes: Minden
egész (Lector Kiadó – beszélgetőtársa: Láng Zsolt),
Láng Orsolya: Bordaköz (Erdélyi Híradó – beszélgető-
társa: Kovács András Ferenc), Kántor Péter: Egy kö-
téltáncos feljegyzéseiből (Magvető – beszélgetőtársa:
Kovács András Ferenc), Tamás Kincső: A Csinált-
patak állatkertje (Mentor Könyvek – beszélgetőtársa:
Vida Gábor) és Lokodi Imre: Nekuláj almája (Mentor
Könyvek – beszélgetőtársa: Demény Péter) köteteit és
a szerzőket. 

Az első aradi vértanú 
November 2-án, ma 18 órától a Bolyai téri unitárius
egyházközség Dersi János termében a Borsos Tamás
Egyesület vendége dr. Süli Attila őrnagy, kutató, a bu-
dapesti Hadtörténeti Intézet és Múzeum munkatársa,
akinek Ormai Norbert, az első aradi vértanú című 
legújabb könyvét dr. Tamási Zsolt történész és Pál-
Antal Sándor akadémikus, történész ismerteti. 

Kárpát-medencei Magyar Gazdák
Egyeztető Fóruma (KEF)

November 2-4. között Gyergyószentmiklóson tartja
soron következő ülését a Kárpát-medencei Magyar
Gazdák Egyeztető Fóruma, amely mintegy húsz, a
magyarországi mellett horvátországi, romániai, szer-
biai, szlovákiai, szlovéniai és ukrajnai magyar agrár-
szervezetet tömörít. A szövetség célja a
Kárpát-medencei magyar gazdaszervezetek kapcso-
lattartásának elősegítése, tevékenységeik összehan-
golása, közösségi képviseletük ellátása. Feladata
továbbá a tagszervezetek szakmai támogatása, illetve
a Kárpát-medencei közös vidékfejlesztési stratégia
megfogalmazása és kivitelezésének összehangolása.
A rendezvényen Maros megyei gazdák képviselői is
részt vesznek.

RENDEZVÉNYEK
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VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2016. november 1.

1 EUR 4,5056
1 USD 4,0954

100 HUF 1,4648
1 g ARANY 169,0287

IDŐJÁRÁS
Változó idő
Hőmérséklet:
max. 140C
min. 40C

Megyei hírek

Jövő héten kezdődik az őszi nagytakarítás 

Amióta térfigyelő kamerákat szereltek fel a község terü-
letén, javult a közbiztonság, nyilatkozta a minap Sagyebó
István, Balavásár község polgármestere. Kisebb problémák
azonban még vannak. Például az, hogy a helyi rendőrség
csak három személlyel működik. Egyik egykori munkatár-
suk egy jobban fizető munkahelyet talált, a helyi rendőrség
korábbi vezetője pedig sikeresen versenyvizsgázott a jegy-
zői állásra. A községvezető szerint az a gond – ami egyéb-
ként általános –, hogy nagyon alacsonyak a bérek a
közigazgatásban, felsőfokú végzettséggel sok alkalmazott
a minimálbért kapja. Emiatt jó képességű, felkészült sze-
mély nem marad meg a közigazgatásban.

Az, hogy térfigyelő kamerákat szereltek fel, nagyban
hozzájárult a közbiztonság javulásához. Jelenleg rendszám-
leolvasó kamerákat próbálnak beszerezni, ugyanis a jelen-
legi rendszer csak megfelelő fényviszonyok mellett olvassa
le azokat. 

Kérdésünkre elmondta, hogy az útkereszteződésben,
ahol sok a közúti baleset, körforgalmat szeretnének kiala-
kítani. Az ügyben tárgyaltak az országos útügyi vállalat ve-
zetőségével, azonban ez hosszasabb folyamat.  Ugyanakkor
SMURD-központot is szeretnének kiépíteni, ám meg kell

találni a székhelynek megfelelő ingatlant. A volt gabona-
raktár épületeit és udvarát vásárolták volna meg. Kiírták a
versenytárgyalást is, amit aztán nem tartottak meg. Volt egy
másik terület is a faluvégen, ott is beszéltek a tulajdonossal,
de egyelőre az is meggondolta magát. Keresik a megoldást
a rohammentős alakulat ügyében.

A polgármester elmondta, hogy egy újabb testvértelepü-
lési kapcsolat van ki-
alakulóban, a helyi
tanács is jóváhagyta. A
magyarországi Gerjen
községről van szó. A
gerjeni polgármester
rendőr, a településen
intelligens kamera-
rendszereket szereltek
fel, azóta nincs náluk
lopás. Megtörtént,
hogy elvitték valaki-
nek a biciklijét része-
gen, de másnap
visszavitték. (mózes)

Javult a közbiztonság Balavásáron

Menyhárt Borbála

Fotó: Nagy Tibor
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Felfüggesztették a sztrájkot 
az egészségügyben

Ideiglenesen felfüggesztik a Sanitas szakszervezet
által szervezett tiltakozó akciókat – jelentette be a
parlamentben Marius Sepi, a szövetség elnökhelyet-
tese. A szakszervezeti bizalmi szerint az intézkedést
elsősorban a páciensekkel való szolidaritásból hoz-
ták. A Sanitas elnökhelyettese hozzátette: ha a par-
lament mégsem szavazza meg jövő héten a
módosításokat, újrakezdik a sztrájkot. A képviselő-
ház állandó bizottságának döntése értelmében a
plénum jövő hétfőn tárgyalja a 20-as kormányrende-
letet jóváhagyó törvénytervezetet, és ugyanaznap
szavaz is róla – közölte Marcel Ciolacu alsóházi tit-
kár. (Agerpres)

Földrengés-szimulációs 
gyakorlatot tartottak

Kedd reggel 8 óra 4 perckor országos szimulációs
gyakorlatot kezdtek el egy Richter-skála szerinti 7-
es erősségű földrengés esetére – jelentette be Dra-
goş Tudorache belügyminiszter. A szimulációban a
mentőegységek reakcióidejét és mozgósítási kapa-
citását ellenőrzik. (Agerpres)

Elmarad a fuvarozók 
demonstrációja

A Romániai Engedélyezett Fuvarozók és Szállítók
Szövetsége (COTAR) a kormány képviselőivel foly-
tatott tárgyalásai után bejelentette, hogy elhalasztja
a mára bejelentett tiltakozó akcióját. A COTAR arra
számít, hogy a kormány szerdai ülésén döntés szü-
letik az általuk ‘országúti kalóztevékenységnek’ mi-
nősített törvénytelen fuvarozások visszaszorítása
érdekében. A COTAR tagjai kérik többek között a ta-
xistörvény módosítását, a törvénytelenségekre és
adócsalásra használt kiskapuk megszüntetését, az
engedély nélküli taxizás szigorúbb büntetését. A
COTAR október 24-én jelentette be, hogy november
2-án hatezer járművel vonul a kormány elé. 
(Agerpres)

Változhat a napszámostörvény
Az eddigi 90 nap helyett évi 180 napot dolgozhatnak
egy munkáltatónál az állattenyésztésben munkát
vállaló napszámosok – erről szóló törvénytervezetet
fogadott el kedden a szenátus. A 2011/52-es, úgy-
nevezett napszámostörvény módosítását Tánczos
Barna RMDSZ-es szenátor kezdeményezte. A mó-
dosítás indoklásában Tánczos Barna kifejti, az állat-
tartásban nem gyakorlat az, hogy csak néhány
napra alkalmazzanak napszámosokat, „a pásztoro-
kat általában egy egész legeltetési idényre alkalmaz-
zák, amely nagyjából 180 napot tesz ki”. A 90 napos
határ személyzeti fluktuációt okozott a farmokon és
esztenákon, és jelentősen megnehezítette a mun-
káltató dolgát, sok esetben ellehetetlenítette a tör-
vény betartását – áll még az indoklásban. A
szenátus első házként szavazott a tervezetről, ame-
lyet 56 támogató szavazattal és egy tartózkodással
fogadott el. (Agerpres)

teljesítménnyel inkább hallgatnia kellene, nem a szak-
értői kormányt bírálnia, amely az előző szocdem kabi-
net osztogató rendeletei költségvonzatának faragásán
kívül egyébbel alig tudott foglalkozni.

Az egykori kormányfő liberálisai ma is a szociálde-
mokratákkal egy csapatban játszanak, akik, ha hinni
lehet a felméréseknek, meg is nyerik a választásokat.
Csakhogy a kampánybeli osztogatási láz a következő
kormányt fogja nehéz helyzetbe hozni, amihez most még
egy gazdasági világválság sem kell. Elég akkora hi-
ányba hajszolni a költségvetést, hogy azért a brüsszeli
bürokraták bírságot vessenek ki. Idén a deficitcél túllé-
pése miatt a közel egy éve kormány nélkül álló spanyo-
lok és a gazdasági bajaikkal nehezen boldoguló
portugálok voltak gondban, rájuk az Európai Bizottság
végül nem szabott ki bírságot, ami elérhette volna a
bruttó nemzeti össztermék 0,2 százalékát is. Nálunk vi-
szont az uniós szinten kiemelkedő gazdasági bővülés
mellett is – ezt mindig hangosan emlegetik azok, akik
nem sokat tettek érte – sikerül sokkal messzebbre nyúj-
tózni a takaró szélénél, amit nem biztos, hogy elnéznek
a brüsszeli bürokraták. A bírságot és más büntetőintéz-
kedéseket legfeljebb úgy lehet elkerülni, hogy beruhá-
zásokra szánt pénzt irányítanak át a bérekre. Ez is
működik addig, amíg kedvezőek a világgazdasági sze-
lek, csakhogy ha egyszer baj üt be, mindig az ilyen esz-
telenül gazdálkodó országok, pontosabban az
adófizetőik szenvedik meg a leginkább.

Bércsapdák
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Németországban újabb menekült-
ügyi szigorításokat kezdeményez
a Kereszténydemokrata Unió
(CDU), a párt a többi között ke-
ményebb fellépést szorgalmaz az
irataikat szándékosan megsem-
misítő menedékkérőkkel szem-
ben, és biztonságos származási
országgá minősítene számos afri-
kai államot.

A testvérpárt bajor Keresztényszociá-
lis Unióval (CSU) és a szociáldemokra-
tákkal (SPD) kormányzó párt egyik
alelnöke, Thomas Strobl baden-württem-
bergi tartományi belügyminiszter a
Frankfurter Allgemeine Zeitung című
lapban hétfőn közölt interjúban kiemelte,
hogy „mennie kell, akinek nincs joga a
maradásra”, ezért a „kellő keménység-
gel” kell végrehajtani a kitoloncolásokat.
A baden-württembergi hatóságok így is
tesznek, az idén 65 százalékkal több el-
utasított menedékkérőt szállítottak vissza
hazájukba, mint tavaly, de csak akkor le-
hetnek eredményesebbek, ha szélesítik
jogi lehetőségeiket.

Mindenekelőtt a menedékjogot csalás-
sal, hamis személyi adatok megadásával
megszerezni igyekvő és a papírjaikat
szándékosan megsemmisítő kérelmezők
ellen kell szigorúbban fellépni. A párt

decemberi kongresszusára „nagyon
konkrét” javaslatok készülnek – mondta
Thomas Strobl, utalva a CDU-s vezetésű
szövetségi belügyminisztériumban for-
málódó jogszabálytervezetre, amelyben
a várakozások szerint a többi között sze-
repel majd, hogy az elrejtőzés megelő-
zése céljából megszüntetik azt a
szabályt, hogy előre közölni kell a kito-
loncolás időpontját, és szélesítik a kito-
loncolási őrizetbe vétel lehetőségét.

Az elutasított menedékkérőket na-
gyobb hatékonysággal kell visszajuttatni
hazájukba. Bővíteni kell a biztonságos
származási országok körét is – aminek
révén a menekültügyi hatóság gyorsab-
ban bírálhatja el menedékjogi kérelme-
ket –, ide kell sorolni az észak-afrikai
Maghreb-térség államait és más afrikai
országokat. Például Gambiát, amelynek
Németországban tartózkodó állampolgá-
rai közül  nagyon kevesen kapnak mene-
dékjogot, a bűnözés viszont körükben
aránytalanul magas. Az ilyen jelensége-
ket az állam nem nézheti tétlenül, külön-
ben „nevetségessé válunk és a
lakosságban aláássuk a védelemre szo-
rulók integrációjának sikerébe vetett
hitet” – mondta a CDU alelnöke.

Azzal kapcsolatban, hogy a CSU a
menekültügy körüli viták miatt nem

hívja meg pénteken kezdődő kongresz-
szusára Angela Merkel kancellárt, a
CDU elnökét, Thomas Strobl aláhúzta,
hogy a testvérpártok „98 százalékban”
egyetértenek a menekültpolitikában.

A CSU elnöke, Horst Seehofer bajor
kormányfő pártja elnökségének hétfői
müncheni ülésén jelentette be hivatalo-
san, hogy Angela Merkel nem vesz részt
a kongresszuson. Résztvevők beszámo-
lói szerint hangoztatta, hogy Angela
Merkellel közösen, egyetértésben hatá-
roztak erről. A vizit elmaradását azzal in-
dokolta, hogy még nem készült el a
testvérpártok közös migrációs politikai
koncepciója, és nem szabad „megját-
szani az egyetértést”.

Elmondta: „nem söprünk semmit a
szőnyeg alá a harmónia kedvéért”, és a
több mint egy éve húzódó konfliktusra
„őszinte megoldást” kell találni. Kie-
melte, hogy ha végül maradnak elemek,
amelyekben feloldhatatlannak bizonyul
az ellentét, akkor „azt majd elmondjuk a
nyilvánosságnak”.

A CSU ragaszkodik ahhoz, hogy évi
200 ezer főben korlátozzák a befogad-
ható menekültek számát. Angela Merkel
ezt elutasítja, mert szerinte a menekültek
áramlását nem lehet egyoldalú, „nem-
zeti” intézkedésekkel szabályozni. (MTI)

A német CDU újabb menekültügyi szigorításokat 
kezdeményez

A terroristák aleppói fellépése miatt határozatlan
ideig halasztódik a politikai rendezési folyamat kez-
dete Szíriában – jelentette ki Szergej Sojgu orosz
védelmi miniszter kedden Moszkvában.

„A terroristák megsemmisítéséhez együttesen kell fellépni,
nem pedig botot dugni a partnerek küllői közé. Mert a fegy-
veresek ezt a saját érdeküknek megfelelően használják fel.
Ennek következményeképpen a politikai rendezési folyamat
kezdetének és annak a perspektívája, hogy a szíriai nép vissza-
térhessen a békés élethez, határozatlan időre elhalasztódik” –
mondta.

Sojgu szerint a nyugati államoknak el kell dönteniük, hogy
a terroristák avagy Oroszország ellen akarnak-e küzdeni. Rá-
mutatott, hogy az orosz harci gépek már 16. napja nem hajta-
nak végre légicsapásokat Aleppó környékén, eközben pedig
több mint 2 ezer úgynevezett mérsékelt ellenzéki 22 „mérsé-
kelt” tank, 15 páncélozott harcjármű, 8 öngyilkos merénylő
vezette „dzsihádmobil” és rakéta-sorozatvetők támogatásával
masszív támadás és tűz alá vett lakónegyedeket, iskolákat és
kórházakat.

Kijelentette, hogy ennek a haditechnikának a nagy részét
már megsemmisítették.

A miniszter meglepetését fejezte ki, hogy több ország (Spa-
nyolország és Málta) „az Egyesült Államok és a NATO nyo-
mására” nyíltan megtagadta, hogy a Szíria partjai felé tartó, a
Pjotr Velikij (Nagy Péter) atommeghajtású rakétahordozó ne-
hézcirkáló vezette orosz csapásmérő flottakötelék hajói felke-

reshessék kikötőit. A döntés Sojgu szerint rávilágított arra,
hogy „hogyan értelmezik partnereink hozzájárulásukat a nem-
zetközi terrorizmus ellen Szíriában folytatott küzdelemhez”.

Bejelentette, hogy az elutasítás nem befolyásolta a flotta-
kötelék haladási ütemét és az a múlt héten eljutott a Földközi-
tengerre. Az orosz hadihajók készleteit október 27. és 29.
között kiszolgáló hajókról töltötték fel. Az orosz Északi Flotta
sajtószolgálata szerint a kötelékhez tartozik egyebek között az
Admiral Kuznyecov repülőgép-hordozó nehézcirkáló, vala-
mint a Szeveromorszk és a Vice-admiral Kulakov nagy ten-
geralattjáró-elhárító hajó.

Szíria légiereje Oroszország támogatásával szeptemberben
kezdte el támadni Aleppó kormányellenes erők által uralt ke-
leti negyedeit. A BBC orosz nyelvű szolgálata közölte, hogy
a katonai kampány során civil szervezetek szerint több mint
2700 ember halt meg vagy szenvedett sebesülést. Moszkva és
Damaszkusz október 18-án függesztette fel a légicsapásokat,
hogy lehetővé tegye a lakosság távozását, de ezzel csak keve-
sek tudtak élni. Orosz és szíriai források szerint azért, mert a
terroristák akadályozták és lőtték a menekülni szándékozókat.

Október 25-én Oroszország és a szíriai kormány meghosz-
szabbította a légicsapásokra vonatkozó moratóriumot, ám ak-
tivisták beszámolója szerint szíriai harci gépek támadásokat
hajtottak végre Aleppóban. Az orosz vezérkar október 28-án
engedélyt kért Vlagyimir Putyintól a légitámadások felújítá-
sára, ám az orosz elnök ezt akkor nem tartotta célszerűnek és
meghosszabbíttatta a „humanitárius szünetet”. (MTI)

Halasztódik a politikai rendezés Szíriában

Az iraki erők kelet felől megindították kedden a régóta ter-
vezett ostromot az Iszlám Állam dzsihadista szervezet kezén
lévő északi Moszul ellen. A különleges erők egyik parancs-
noka szerint emberei már be is hatoltak a városba. Az orosz
tévé azt ígéri, hamarosan élőben jelentkezik a helyszínről. A
tüzérségi fegyverekkel, harckocsikkal és géppuskákkal meg-
indított támadást harckocsi-elhárító rakétákkal és kézifegyve-
rekkel viszonozták a dzsihadisták – jelentette az AP
hírügynökség egyik tudósítója a közeli Bazvaja faluból.

Az iraki erők támogatására az amerikai vezetésű nemzet-
közi koalíció harci gépei a levegőből támadták az Iszlám
Állam állásait. Az Iszlám Állam több mint két évvel ezelőtt
foglalta el Irak második legnagyobb városát, további nagy te-
rületekkel együtt, de mostanra Moszul maradt az egyetlen bás-
tyája az országban. Ha ezt is elveszíti, akkor az lesz az egyik

legnagyobb vesztesége a Szíriára is kiterjedő háborúban. Az
iraki különleges erők egyik parancsnoka, Számi el-Aridi a tu-
dósítónak azt mondta, hogy emberei már be is hatoltak 
Gogdzsali negyedbe. A beljebb lévő Karama negyedbe 
vezető utakat a dzsihadisták elaknásították és eltorlaszolták
betontömbökkel. Gogdzsaliban heves harcok folynak – tette
hozzá.

A Moszul elleni ostromhoz, a város alatt az utóbbi két hét-
ben csatlakoztak az iraki hadsereghez a vele szövetséges kurd
erők, bizonyos szunnita törzsek és az Irán támogatta síita mi-
líciák. Az amerikai erők becslése szerint Moszulban 3-5 ezer
dzsihadista lehet, és további 1500-2500 egy külső védőgyűrűt
alkot. Összesen ezer külföldi harcos lehet közöttük. Az ellenük
felvonuló iraki erőknek és szövetségeseiknek a létszáma több
mint 40 ezer. (MTI)

Ostromolják az Iszlám Állam utolsó iraki bástyáját

Szláv testvériség 2016 fedőnévvel kéthetes közös
hadgyakorlatot kezd Szerbia, Oroszország és Fehér-
oroszország szerdán Belgrád közelében.

Az akcióban – a Vecernje Novosti című szerb napilap keddi
beszámolója szerint – a szerb és a fehérorosz katonák mellett
az orosz légierő különleges egységének mintegy 150 katonája
vesz részt. Az oroszok emellett három páncélozott járművet,
egy pilóta nélküli repülőgépet és négy quadot is Szerbiába
szállítanak a gyakorlat idejére.

A szerb, az orosz és a fehérorosz katonák az akciók kereté-
ben terrorelhárítási gyakorlatokban vesznek részt, valamint
egy esetleges nagy erejű légitámadás elhárítását gyakorolják
– közölte a szerb hadsereg.

A gyakorlat az egy évvel korábbi akció folytatása, amelyet
Oroszországban tartottak, és ahol szárazföldi, légideszantos
és légelhárító egységek vettek részt. Szerbiában két éve volt
hasonló, szerb-orosz hadgyakorlat.

Szerbiának mintegy hatvan országgal van katonai együtt-
működési megállapodása. Szerbia részese a NATO Partnerség
a békéért programjának, ugyanakkor az ország vezetői több-
ször is hangsúlyozták, hogy Belgrád katonailag semleges akar
maradni, azaz sem a keleti, sem a nyugati katonai tömbhöz
nem akar csatlakozni. 

Az uniós tagjelölt Szerbiát ugyanakkor történelmi, val-
lási és kulturális kapcsolatok fűzik Oroszországhoz. 
(MTI)

Közös szerb, orosz és fehérorosz hadgyakorlat



alkalmazottai hétfőtől – gyakorlatilag
kedd hajnaltól – munkába álltak. Az ál-
lami vállalat arról is biztosítja ügyfe-
leit, hogy a törvénynek megfelelően
eleget tesz a szolgáltatói szerződések-
nek. 

Alexandru Petrescu, a Román Posta
Rt. vezérigazgatója szerint az október
27-én, csütörtökön kirobbantott spon-
tán sztrájk nyomán a vállalatot mintegy
napi 4,5 millió lej veszteség érte, ezen-

kívül továbbra is fennáll a veszély,
hogy az olyan komoly partnerek, mint
az Igazságügyi Minisztérium, a pénz-
ügyi igazgatóság, az állami protokoll
önálló ügyvitelű vállalat az útlevé-
losztállyal, valamint az Avon, a Bak-
ker és az eMAG cégek vissza-
mondják a szerződéseiket, ami újabb
veszteséget jelenthet a postának. Az
igazgató reményét fejezte ki, hogy a
sztrájk beszüntetésével minden visz-
szatér a régi kerékvágásba. (vajda) 

A jövőt Erdélyben képzeli el,
külföldön élt és tanult, 2009-
ben költözött haza Erdélybe,
Maros megyébe. Családot ala-
pított, és itthon szeretné ka-
matoztatni azt a tudást, amit
külföldi szakmai tapasztalatai
során, illetve tanulmányai
alatt szerzett. Kozma Mónika
jelenleg Péter Ferenc megyei
tanácselnök tanácsadója, de
dolgozott már Budapesten,
Londonban és Bukarestben is,
számos környezetvédelmi in-
tézmény élén tevékenyke-
dett. A december 11-i
parlamenti választásokon a
szövetség színeiben szenátor-
nak indul, úgy gondolja, hogy
Maros megye csak akkor
lehet erős, ha erős csapattal
vág neki ennek megmérette-
tésnek.

1. Mi késztette Önt arra, hogy
2008-ben hazaköltözzön és ott
hagyja a budapesti jól fizető

munkahelyét? Mitől vonzó egy
olyan Erdély, amely nem nyújt
olyan anyagi és megélhetőségi
lehetőségeket, mint egy nyugat-
európai főváros?

– Mindig is erdélyinek vallottam
magam, és bárhol éltem vagy dol-
goztam, ezen az érzésemen semmi
sem változtatott. Elsősorban azért
költöztem haza, mert meggyőződé-
sem, hogy Erdélyben van jövő!
Azonban ezt a jövőt nekünk kell
megálmodnunk és valóra válta-
nunk. Ez a mi feladatunk! Erdély-
nek egy olyan gazdasági stabilitásra
van szüksége, amely minden állam-
polgárnak jólétet biztosít. A gazda-
sági egyensúly megteremtéséhez
mindenkire szükség van kicsitől na-
gyig. Első körben vissza kell tér-
nünk ahhoz az alapgondolathoz,
hogy miben vagyunk mi egyediek,
mi a mi erősségünk. Ezekre kell
építeni, erre kell jövőt tervezni. Pél-
dául Maros megye gazdasági fellen-
dülésén sokat segítene a turizmus,

illetve történelmi örökségünk be-
mutatása, de ugyancsak ezt a célt
szolgálná a külföldi befektetők ide
vonzása.

2. Ha a Maros megyei magyar
lakosságot nézzük és azt, hogy Ön a
harmadik a szövetség megyei szená-
tori jelöltlistáján, elmondhatjuk,
hogy nagyon kicsi a valószínűsége
annak, hogy bejusson a parlament
felsőházába. Mégis vállalja a mun-
kát, és dolgozik… Mi készteti mun-
kára?

– Amikor eldöntöttem, hogy erre
vállalkozom és jelöltetem magam,
akkor feladatokra és nem funkci-
ókra, tisztségekre vállalkoztam.
Ezen feladatokat és vállalásaimat
nem attól tettem függővé, hogy be-
futó vagy nem befutó helyre kerü-
lök. Azt gondolom, hogy Maros
megyének erős csapatra van szük-
sége, történelmi pillanatoknak lehe-
tünk részesei, amikor minden kéz
elkel. Elmondhatjuk, hogy egy kor-
szak zárul le éppen, és egy új kez-

dődik. Ebben az átmenetben min-
denkire szükség van, aki konstruk-
tívan gondolkodik a jövőről.

3. Melyek lennének az első intéz-
kedései környezetvédelmi szakem-
berként egy esetleges szenátori
mandátum elnyerése során?

– Románia a hulladékgazdálko-
dás terén nagyon rosszul áll. A mos-
tani, nem működő hulladék-
gazdálkodás helyébe gyakorlatilag
egy teljesen új rendszert kell kiala-
kítani. Egy olyan országos integrált
rendszerre lenne szükség, amely
mindamellett, hogy megoldaná a
hulladékgyűjtési és -kezelési prob-
lémákat, közben maximálisan te-
kintetbe venné a környezetvédelmi
elveket is és felszámolná az ország-
ban mindenhol jelen lévő illegális
hulladéklerakókat, amelyre jó meg-
oldás lehet a hulladék feldolgozása
és hasznosítása, elsődleges erőfor-
rásként. Ehhez – véleményem sze-
rint – már az iskolai oktatás során
tudatosítani kell a gyerekekben a

környezettudatos életmódot és meg
kell tanítani nekik konkrét hétköz-
napi helyzetekben alkalmazni a kör-
nyezetvédelmi elveket. Ez csak
többéves stratégia keretében kép-
zelhető el, és társadalmi szemlélet-
váltásra van szükség, nem lehet
egyik napról a másikra eredményt
elérni. Szükség lenne mind a keret-
törvény, mind a vonatkozó végre-
hajtási szabályok módosítására. Az
lenne az első kezdeményezésem,
hogy a hulladékgazdálkodásra vo-
natkozó jogszabályokat ne toldoz-
zuk-foltozzuk, hanem keret-
törvényt dolgozzunk ki erre,
amelynek megalkotásába a társa-
dalom minden szegmensét vonjuk
be. Sokat elmond rólunk az a tény,
hogy milyen környezetben élünk. 
A gazdasági fellendülést is a 
fenntartható fejlődés elve mentén
kell elérni, és élhető környezetet
kell biztosítanunk gyermekeink-
nek is.

Kérdezett: Stefan Renáta
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Vig Emese: Haza a magasban 
– Tempfli József

(november 5., vasárnap 22:30 óra)
Tempfli József nagyváradi római katolikus me-

gyés püspökről szól a Vig Emese rendezte Haza a
magasban sorozat következő része. 

A püspök 1931-ben született Csanáloson. Tanul-
mányait a nagyváradi Szent László Líceumban vé-
gezte. Ezután a gyulafehérvári Római Katolikus
Teológiai Intézet (jelenleg Hittudományi Főiskola

és Papnevelő Intézet) hallgatója volt. 1962. május
31-én szentelték pappá. 1990-ben nevezte ki II.
János Pál pápa Nagyvárad 81. püspökévé. 2008-
ban vonult nyugdíjba, utódjául Böcskei Lászlót ne-
vezte ki XVI. Benedek pápa.

Püspöksége alatt 20.000 fiatalt bérmált meg, 46
papot szentelt fel. 

Munkássága elismeréseként 2007. augusztus 20-
án a Magyar Köztársasági Érdemrend nagyke-
resztje kitüntetésben részesült. 

Erdély TV-ajánló (Folytatás az 1. oldalról)

Kozma Mónika: a szenátorjelöltség számomra nem egy tisztséget, 
hanem kőkemény munkát jelent

Németországban hétfőn el-
kezdődött a reformáció kez-
detének tiszteletére
szervezett emlékév, amely
Luther Márton német szer-
zetes egyházi megújulást
követelő tézisei 1517. októ-
ber 31-i meghirdetésének
500. évfordulójáig tart. A
rendezvénysorozatot Joa-
chim Gauck államfő nyitotta
meg Berlinben.

Az egykori keletnémet polgár-
jogi harcos és evangélikus lel-
kész a Konzerthausban tartott
ünnepségen elmondott beszédé-
ben kiemelte: a reformáció kez-
detének egyik eddigi jubileuma
idején sem élt Németországban
olyan sok nem keresztény vagy
nem is vallásos ember, mint
most. Ők immár vitathatatlanul
Németországhoz tartoznak, ren-
delkeznek a vallás és a lelkiisme-
ret szabadságával, olyan
elidegeníthetetlen alapvető jo-
gokkal, amelyek a reformáció
nélkül nem alakultak volna ki.

A kereszténység átment a re-
formáció, a felvilágosodás és a
valláskritika „hármas tüzén”, és a
szekularizációval, valamint az
oly természetesnek gondolt „nép-
egyház” megszűnésével ugyan
nagy árat fizetett, de „megérke-
zett a modernitásba, legalábbis
nagyrészt” – mondta Joachim
Gauck.

A reformáció révén kialakult
„kritikusan reflektív hit” alterna-
tívája könnyen a vallási funda-
mentalizmus lehet, amely
gyűlöletet és erőszakot szül, ezért
a reformáció a közös ügye min-
denkinek, máig nagyban megha-
tározza sok európai és Európán
kívüli ország történelmét. Nem is
véletlen, hogy a 95 lutheri tézis
meghirdetésének napja az első
történelmi dátum, amelynek 100.
évfordulóján nagyszabású állami

megemlékezést szerveztek – mu-
tatott rá Joachim Gauck.

Az 1617-es megemlékezéssel
fejlődött ki az „emlékezetkul-
túra”, és az esemény – mint
ahogy az utána következő jubile-
umi ünnepségek sora is – meg-
mutatta, hogy ez akarva-
akaratlanul mindig „identitáspo-
litika” is; 1617-ben a „protestáns
győzelmi-antikatolikus” súlypont
volt a meghatározó, 1717-ben
pedig a korai felvilágosodás esz-
meköre, 1817-ben, a napóleoni
háborúk után a nemzeti önrendel-
kezés „előharcosai” voltak a
hangadók, 1917-ben, az első vi-
lágháború viharában pedig a „po-
rosz-nacionalista” érzület volt az
uralkodó.

Mindez megannyi különböző
„Luther-képet” jelent, amelyek
ugyan mind-mind egyoldalúak
voltak, de Luther Márton életmű-
vének valós, bár nem mindig
központi fontosságú elemeire
épültek. Így még az antiszemiták
is hivatkozhattak Lutherre –
emelte ki a német államfő, hang-
súlyozva, hogy a reformátornak
az utóbbi években alapos tudo-
mányos kutatás alá vett zsidóel-
lenességét nem szabad „sem
túlértékelni, sem elhallgatni”.

A visszatekintés a lutheri esz-
mék „hatástörténetére” önkriti-
kus óvatosságra int; „mi is
korunk gyermekei vagyunk”, és
az utókor felismeri majd a jelen-
kor gondolkodását jellemző
„meghatározottságokat és vakfol-
tokat”. Azonban ezzel együtt „ne-
künk is fel kell tennünk a kérdést,
hogy mit jelent számunkra ma a
reformáció” – húzta alá Joachim
Gauck.

A német államfő szerint a je-
lenkorban a szabadság, a demok-
ratikus részvétel, az igazság, a
nyíltság, az őszinteség és az „ön-
álló, felelős és lelkiismeretes

élet” iránti vágy a legfon-
tosabb elem Luther Márton örök-
ségéből.

Hangsúlyozta: a reformáció az
igazság és a szabadság iránti
szenvedélyével ma is „aktuális
kihívás gondolkodásunk és tette-
ink számára”, arra int, hogy em-
berként, keresztényként és
polgárként „folytonosan készen
kell állnunk a megújulásra”.

Az ünnepségen – amelyen a
német politikai és társadalmi élet
vezető képviselői, köztük minisz-
terek, tartományi miniszterelnö-
kök és egyházi vezetők vettek
részt –  beszédet mondott mások
mellett Monika Grütters szövet-
ségi kulturális államminiszter, aki
kiemelte, hogy az emlékévben
országszerte több mint ezer ren-
dezvényen foglalkoznak a refor-
mációval és hatásaival, és az
évfordulóra felújították a refor-
máció történelmi helyszíneit, így
a többi között helyreállították a
wittenbergi kastélytemplomot,
amelynek kapujára a hagyomány
szerint Luther Márton 499 éve ki-
szögezte téziseit.

Az ünnepségen a Konzerthaus
zenekara (Konzerthausorchester)
adott elő darabokat a vezető kar-
mester Fischer Iván vezényleté-
vel, számos vendég, köztük egy
zsidó kántor és egy szíriai mene-
kült lantművész közreműködésé-
vel. Az ünnepség végén a színpad
előtt felállítottak egy ajtót,
amelyre a karmester kiszögezett
egy 95 zeneművet tartalmazó lis-
tát, és felkérte a közönséget,
döntsék el, mely alkotással zárul-
jék az esemény. Azok jelölhettek
műveket, akik október 31-én szü-
lettek, a közönség pedig kézfel-
tartással szavazott. A választás
Robert Schumann III., „Rajnai”
szimfóniájára esett, a zenekar
végül ebből adott elő részleteket.
(MTI)

Németországban elkezdődött 
a reformáció emlékéve

Tegnaptól kézbesítik 
a Népújságot

Továbbra is hadiállapot van a ma-
rosvásárhelyi vasútállomáson. Szom-
bat este legalábbis az volt. Kihalt,
bezárt, sötét épület, valóságos kísér-
tetház. Eligazító üzenet, ember sehol.
Ha volna, se látszana. Háborús elsö-
tétítés benyomását kelti az egész. Sze-
rencsére nincs ilyen tapasztalatom,
nem emlékszem, hogy a II. világhá-
ború végén csecsemőként miket élhet-
tem át, ha utaztam egyáltalán, de
baljós atmoszférájú filmeket láttam, ez
olyan képzeteket keltett bennem. Per-
sze egy sokat tapasztalt újságíró egy-
könnyen nem adja fel, a sínek mentén
Keresztúr felé a távolban pislákolt egy
halovány lámpafény, felmerészkedtem
hát az egykorvolt raktárak rozoga fo-
lyosójára, és majdnem a barakksor
legvégén, ott, ahol a gyenge égő szo-
morkodott kísértetiesen és reménytele-
nül, bemerészkedtem a falak közé.
Kellett némi bátorság, de végül is volt
ott egy állomási helyiséggé nyilvání-
tott kis terem, abban pénztárablak,
mögötte kedves, készséges hölgy, meg-
nyugodhattam, jó helyen járok. Bátor-
ság dolgában neki se kell a
szomszédba mennie, ha ott mer ülni
órákon át egyedül. Tőle megtudhat-
tam, tényleg érkezik majd Pest felől
egy kétvagonos vonatocska, valószínű-
leg késni fog, ki tudja mennyit. Ez este
hétkor volt, akit vártam, az reggel hét-
kor ült fel Debrecenben a vonatra.
Aztán berobogott a gyors, pár perccel
hamarabb a beharangozottnál. Kere-
ken körbe karikázott az országban,
amíg elérkezett Vásárhelyre. Jó tizen-
két óra kell a román államvasutaknak,
hogy a háromszáz kilométernyi távot a
szerelvény megtegye. Elég jó. Vagy in-
kább elég! Jó?! De ebbe most ne men-
jünk bele. Maradjunk az állomásnál.
Elméletileg az a város kapuja. Ezen
még a borjú is joggal ámulna, bá-
mulna. Este ő sem látna semmit. A
gyanútlan utas biztos, hogy nem. Le-
száll az aránylag tűrhetően kivilágított
vagonból, és egyből a sötét semmi kö-
zepén találja magát. Ha idegen és nem

várja senki, vége van. Ha várja, akkor
is kevés az esélye, hogy felismerik.
Mire mégis felismernék, valószínűleg
már rég lelépett a magasított peronról
a mélybe. Nem folytatom, aki járt az
utóbbi időben az állomásunkon, mind-
ezt tapasztalhatta. Különbeket is, és
nem csak sötétedés után. Én rég nem
voltam ott, talán ezért is döbbentem
meg annyira. Na meg azért, mert leg-
utóbbi vasúti élményeimet a francia
Riviérán szereztem. Nem a világhíres
TGV-gyorson utazgattam egy héten át,
csak regionális vonatok szállítgattak
ide-oda, de azok is száz fényévnyire
vannak a mi körülményeinktől. Húsz-
percenként követik egymást mindkét
irányba, halálpontosan, kényelmes,
párnás ülésű, tiszta stb. vagonokkal.
Minden hely mellett konnektor, ha az
utasok esetleg laptopot akarnának
használni vagy lemerülő maroktelefont
feltölteni. Mindenkinek a legtermésze-
tesebb dolog mindez. És sokan megte-
szik, akkor is, ha húsz perc alatt
megteszik az utat Nizzától Monacóig
vagy a másik irányba, Cannes-ig. Az
állomásokról most nem beszélek, azok
külön jegyzetet érdemelnének. Akár-
csak a miénk, amelyről most írok ugye-
bár. Mióta is tart itt ez az állapot?
Nem is tudom. Meddig tart? Azt sem
sejtem. Nálunk képlékenyek a határ-
idők. És nyilván azzal is tisztában va-
gyok, hogy egy állomás általános
felújítása rengeteg bajjal jár. Különö-
sen mifelénk. De attól még elvárható
lenne, hogy a munkálatok meg egye-
bek dacára igyekezzenek elfogadhatóbb
körülményeket teremteni. Érezze az utas,
hogy őt is megpróbálják emberszámba
venni. Egyelőre roppant nehéz erre gon-
dolnia. Vajon az államvasutak illetéke-
sei kipróbálták, milyen Vásárhelyről
valahova vonattal utazni, netán ide ér-
kezni? Vagy a városatyáknak van-e
erről tudomása, saját tapasztalata?
Ugye milyen badarságokat tudok kér-
dezni? Pedig az állomás körüli tényál-
lásokat teljes egészükben nem is
részleteztem. (N.M.K.)

Erről jut eszembe



Gergő telefonszáma körbejárt a la-
kótelepen. Megbízható, kiváló
munkát végző villanyszerelőként

ismerte mindenki, de sokszor elromlott víz-
vezetékhez, csepegő csaphoz is hívták, és
akkor is rá gondoltak – főleg a férfisegítsé-
get nélkülöző kliensek –, ha leszakadt egy
polc vagy új lakásba kellett szállítani a bú-
torokat. Igaz, egy szeg beverésének is meg-
kérte az árát, de tisztán dolgozott, mindig
eltakarította maga után a törmeléket, min-
dent a helyére tett, ráadásul kellemes beszél-
getőtársnak is bizonyult. Mégsem ez volt a
legfőbb erénye. Bármikor, bármilyen órában
mozgósítani lehetett, egy régi ügyfeléhez
például karácsony estéjén szállt ki, hogy le-
szigeteljen egy füstölő konnektort, és „visz-
szahozza” a sötét lakásba az áramot.

– Nem ez volt az eredeti szakmám – árulta
el beszélgetésünk elején az ötvenes éveiben
járó magas, sovány férfi. – Miután befejez-
tem az iskolát, sokáig a vendéglátóiparban
dolgoztam. Ott ismerkedtem meg a volt fe-
leségemmel is. Munkatársak voltunk, ő a
konyhán ügyeskedett, én felszolgáltam.
Három évig udvaroltam, csak azután kértem
meg a kezét. Már a kapcsolatunk elején ösz-
szebarátkoztam az öccsével, gyakran jár-
tunk együtt szórakozni. Én aztán lassan
visszavettem a tempóból, de a sógorom, aki
megrögzött agglegény volt, egyre kicsapon-
góbb életet élt. Gyakran ment haza ittasan,
a játékgépekre is sok pénzt költött. Fűnek-
fának tartozott, de erről sem nekem, sem a

nővérének nem beszélt. A furcsa telefonhívá-
sokra figyeltem fel legelőször. Ha együtt vol-
tunk, mindig félrevonult, amikor csörgött a
telefonja, és miután befejezte a beszélgetést,
úgy viselkedett, mint aki egy másik bolygóról
jött vissza. Egy este nálunk felejtette a mobil-
ját. Üzenete érkezett, és én elolvastam. Talán
nem kellett volna, a
házasságom ment rá
erre a döntésre.

– Mi állt az üzenet-
ben?

– Most is kiráz a hideg, ha visszagondo-
lok rá. Egy öt számjegyű összeg azonnali
törlesztését követelte tőle valaki, és azt
ígérte, ha nem fizet, maradéktalanul meg-
történik vele mindaz, amitől tart. Akkor már
tudtam, hogy egy uzsorás útjába keveredett
a sógorom. Mindenképpen segítenem kellett
neki, hiszen tudtam, hogy nem rossz ember,
csak nagyon gyenge és hiszékeny. Emlék-
szem, a feleségem a konyhában mosogatott.
Azt mondtam neki, lemegyek egy kicsit leve-
gőzni, aztán vettem a kabátom, és indultam
is az öccse lakására. Nem tudtam, otthon ta-
lálom-e, de már kintről láttam, hogy ég a
villany a nagyszobában. Nagyon maga alatt
volt, szeszszag azonban nem érződött rajta.
Felajánlottam neki, hogy segítek, ha meg-
változik. Elsírta magát, és mindent meg-
ígért. Volt egy kis megtakarított pénzem, azt

már másnap odaadtam neki, hogy lecsilla-
pítsa a fenyegetőzőt, aztán elmentem a
bankba. Jelzáloghitelt vettem fel a laká-
sunkra. A feleségemet nem avattam be az
ügybe, csak annyit mondtam, hogy kölcsön-
adtam az öccsének valamennyit a spórolt
pénzünkből. Úgy képzeltem, titokban fizet-

getem majd a részle-
tet, és idővel a
sógorom leveszi
rólam ezt a terhet,
de nem így lett. 

– Mi történt?
– Egyre gyengébbnek, fáradékonyabbnak

éreztem magam, egyszer rosszul is lettem
munka közben. Azt hittem, csak a stressz
okozta, de kiderült, hogy többről van szó.
Kezdődő szívelégtelenséggel diagnosztizál-
tak. Ezután felgyorsultak az események kö-
rülöttem. Egyik napról a másikra megszűnt
az állásom, betegnyugdíjaztak. Így már nem
tudtam rendesen fizetni a hitelt, mindegyre
elmaradtam a havi törlesztenivalóval, egyre
sűrűbben érkeztek a banktól a felszólítások.
Nem titkolhattam a végtelenségig az asszony
előtt ezt az egészet. Igaz, csak akkor vallot-
tam színt, amikor már a lakásunk is ve-
szélybe került. Nem számítottam rá, hogy
azonnal kiadja az utam. Az sem érdekelte,
hogy mindent a testvére érdekében tettem.
Végül a szülei segítségével sikerült megmen-

tenie a lakást, de a kettőnk kapcsolatának
befellegzett. 

– A sógora egyébként betartotta az ígére-
tét?

– Dehogy. Újabb adósságokat halmozott
fel, aztán összeállt egy idősebb nővel. Végül
kimentek Németországba a nő egyik rokoná-
hoz, aki szállást és munkát adott nekik.
Azóta teljesen megszakadt közöttünk a kap-
csolat. Soha egy szóval sem mondta, hogy
visszaad valamit abból az összegből, amit rá
áldoztam. Saját magammal toltam ki, de
ezen hiába is rágódom. Megpróbáltam to-
vábblépni.

– Hogyan?
– Amikor tönkrement a házasságom, még

élt édesanyám, hozzá költöztem. Az utolsó
éveit együtt töltöttük, támogattuk, erősítettük
egymást. Biztatott, hogy tanuljak ki valami
új mesterséget. Azt mondta, az majd betölti
az életem. Az ő noszogatására iratkoztam be
egy villanyszerelői tanfolyamra, aztán napi
négy órában dolgozni kezdtem. Kezdetben
anyám ismerőseihez jártam, majd lassan bő-
vült a kör. Megszerettem nagyon ezt a mun-
kát, teljesen kikapcsol, felfrissíti a
gondolataim. Meg aztán mióta egyedül élek,
kimondottan jól jön, hogy mindig van kivel
elbeszélgetni. Megfigyeltem, hogy a legtöbb
ember magába zárkózik, még akkor is, ha
népes család veszi körül. Azt hiszem, leg-
alább olyan fontos nekik az, hogy megoszt-
hassák valakivel a gondolataikat, mint az,
hogy a lakásukban újra fény legyen.
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Fényhozó

Ma délután kezdetét veszi az
egyik legrangosabb és legnagyobb
múlttal rendelkező marosvásárhelyi
szemle, az immár 24. alkalommal
megszervezett Alter-Native Nemzet-
közi Rövidfilmfesztivál. A vasárna-
pig tartó eseménysorozatnak ez
évben is a Kultúrpalota ad otthont, a
hagyományos kiegészítő rendezvé-
nyeket ezúttal a Sörház utcai
Jazz&Blues Club, a Bolyai utcai B5
Stúdió, valamint a Marosvásárhelyi
Művészeti Egyetem látja vendégül.
A filmszemle versenyprogramjáról,
az azon vetítendő nagyjátékfilmekről
és a koncertprogramról már koráb-
ban hírt adtunk, az alábbiakban a
fesztivál részletes programjáról ol-
vashatnak. 

November 2., szerda: Kultúrpa-
lota, nagyterem. 17:00 – 18:30 óra:
játékfilm – Gárdos Péter: Szamárkö-
högés (HUN). 18:45 – 20:20 óra: já-
tékfilm – Horváth Lili: Szerdai
gyerek (HUN/GER). 20:40 – 23:25
óra: játékfilm – Maren Ade: Toni
Erdmann (GER/AUT). 

Kultúrpalota, kisterem – 18:00 –
19:30 óra: játékfilm – Fábri Zoltán:
Hannibál tanár úr (HUN). 19:45 –
21:10 óra: játékfilm – Makk Károly:
Szerelem (HUN). 

Jazz&Blues Club – 20:00 óra:
koncert – Bende Zsolt Quartet
(HUN). 

November 3., csütörtök: B5 Stu-
dió Asociaţia Jumătatea plină / Sâm-
băta Sonoră –11:00 – 15:00 óra:
SEMI / SILENT – Field recording-
műhely Mara Mărăci-
nescu vezetésével. 19:00 óra: SEMI
/ SILENT – Bemutatás és audíció.

Kultúrpalota, nagyterem: 14:00
– 15:10 óra – versenyprogram (I.).
15:25 – 16:35 óra: versenyprogram
(II.). 16:50 – 18:00 óra: versenyprog-
ram (III.). 18:15 – 19:05 óra: O!PLA
Határok nélkül #4 – Part 1. 19:20 –
20:10 óra: játékfilm – Tolnai Sza-
bolcs: Minotaurusz (SRB/HUN).
20:10 – 20:20 óra: közönségtalál-
kozó. 20:30 – 21:00 óra: fesztivál-
megnyitó. 21:00 – 22:30 óra: játék-
film – Igor & Ivan Buharov: Az itt
élő lelkek nagy része (HUN). 22:30
– 22:45 óra: közönségtalálkozó.

Kultúrpalota, kisterem: 17:00 –
18:25 óra – Best of 13. Jameson Ci-
nefest Miskolci Nemzetközi Film-
fesztivál. 18:45 – 20:00 óra: Best of
Mediawave 2016. 21:00 – 22:55 óra:
dokumentumfilm – Marcel Gisler:
Electroboy (SUI). 

Jazz&Blues Club – 21:00 óra:
koncert – Gentry Sultan (HUN).

November 4., péntek: Marosvásár-
helyi Művészeti Egyetem – 11:00
óra: a Filmtett Alkotótábor 2016
filmjei. 

Kultúrpalota, nagyterem: 14:00
– 15:10 óra: versenyprogram (IV.).
15:25 – 16:35 óra: versenyprogram
(V.). 16:50 – 18:00 óra: versenyprog-
ram (VI.). 18:15 – 21:10 óra: játék-
film – Cristi Puiu: Sieranevada
(ROM). 21:10 – 21:20 óra: közön-
ségtalálkozó. 21:30 – 22:50 óra: kon-
cert – David Yengibarian Trio
(HUN). 

Kultúrpalota, kisterem: 18:30 –
20:10 óra – játékfilm – Roy Anders-
son: Egy galamb leült egy ágra, hogy
tűnődjön a létezésről
(SWE/GER/NOR/FRA). 20:30 –
22:20 óra: játékfilm – Simon Jaque-
met: Háború (SUI). 

November 5., szombat: Marosvá-
sárhelyi Művészeti Egyetem: 11:00
óra – szakmai beszélgetés Hegedűs
Bálinttal, a Magyar Nemzeti Film-
alap forgatókönyv-fejlesztési igazga-
tójával 

Kultúrpalota, nagyterem: 10:00
– 11:05 óra – versenyprogram (VII.).
11:20 – 12:30 óra: versenyprogram
(VIII.). 12:45 – 14:00 óra: verseny-
program (IX.). 14:15 – 15:50 óra: já-
tékfilm – Fekete Ibolya: Anyám és
más futóbolondok a családból
(HUN/GER/BUL). 16:10 – 17:30
óra: játékfilm – Hajdu Szabolcs: Er-
nelláék Farkaséknál (HUN). 17:30 –
17:45 óra: közönségtalálkozó. 18:00
– 19:15 óra: koncert – Bartók és a
jazz – Teodora Enache (ROM), Káel
Norbert és Fejes Krisztina (HUN).
19:30 – 21:50 óra: játékfilm – 
Radu Jude: Sebhelyes szívek
(ROM/GER). 21:50 – 22:00 óra: kö-
zönségtalálkozó. 22:15 – 22:45 óra:
díjkiosztás. 

Kultúrpalota, kisterem: 15:15 –
16:00 óra – O!PLA Határok nélkül
#4 – Part 2. 16:30 – 17:25 óra: doku-
mentumfilm – Mispál Attila: Csillag-
hálóban (HUN). 18:00 – 19:15 óra:
dokumentumfilm – Muhi András
Pires: Magyar csapat – „…még 50
perc…” (HUN). 

November 6., vasárnap: Kultúr-
palota, nagyterem: 11:00 – 12:30
óra – Díjnyertes filmek vetítése.
12:45 – 14:25 óra: játékfilm – 
Kern András: Gondolj rám (HUN).
14:40 – 16:10 óra: játékfilm – 
Ruxandra Zenide: A tekiri csoda
(SUI/ROM). 

Kultúrpalota, kisterem: 11:00 –
12:00 óra – animációs filmek gyer-
mekeknek. (Knb.) 

24. Alter-Native Nemzetközi Rövidfilmfesztivál
Ma kezdődik a filmszemle!

Október 29-én, szombaton tizenegyedik al-
kalommal szerveztek hagyományőrző hu-
szárbált Marossárpatakon. A rendezvény
programja hasonló volt az elmúlt évekbeli
„menetrendhez”, idén is megemlékeztek az
1848 októberében vívott marossárpataki
csatáról, aztán a helyi sportcsarnokban
táncmulatsággal folytatódott a huszárok
újabb találkozója.

A megjelent huszárcsapatok, meghívott vendégek
néhány helyi hagyományőrző jelenlétében, a telepü-
lés történelmi szoborparkjában, megemlékeztek az
1848-49-es szabadságharc első győztes csatájáról,
amely Marossárpatak határában zajlott 168 évvel ez-
előtt. Elsőként Miholcsa József h.ő. huszár alezredes
köszöntötte az egybegyűlteket, majd Göndör Rezső
h.ő. huszárkapitány tartott történelmi ismertetőt a sár-
pataki ütközetről. „A marossárpatakiak nagyon büsz-
kék arra, hogy a szabadságharc első győztes csatáját
településük közelében vívták. A csata történetének
különböző változatait olvastuk fel eddig, de a lényeg
ugyanaz: 1848. október 31-én a Beczman ezredes ve-
zette dandár Marossárpataknál szétverte Urban főleg
népfelkelőkből álló hadát, akik így nem érhették el
Marosvásárhelyt. Idén egy történész kordokumentált
leírását hallgattuk meg” – tájékoztatotta az egybe-
gyűlteket Miholcsa József hagyományőrző alezredes,
a Mátyás-huszárok vezetője. A jelenlévők megtud-
hatták, hogy a szabadságharc első ütközete Maros-
sárpatak határában, a Maros partján levő Berekben
zajlott le október 31-én. A Beczman seregét alkotó
háromszéki gyalogzászlóalj, 30-40 Mátyás-huszár és
néhány ezer nemzetőr Urban serege ellen két irány-
ból indított támadást, és fényes győzelmet aratott. Ezt
követően a levert szabadságharcra emlékeztető Se-
besült huszár szobornál koszorúztak az eseményen
megjelent huszárcsapatok, majd a székely himusz
közös eléneklésére került sor. 

Állófogadás, vetített képes beszámoló, 
ünnepélyes megnyitó

Az emlékünnepséget követően a huszárok nóta-
szóval vonultak át a bál helyszínére, a közeli sport-
csarnokba. Itt megkóstolhatták a marossárpataki
Antalfi Zoltán és a nyárádszentsimoni Csipán Csaba
messze földön híres szilvapálinkáját, amit hagymával
díszített zsíros kenyérrel lehetett elnyomtatni. Az ér-
deklődők megtekinthették az előző huszárbálokról
készült vetített képes beszámolót, amit helyenként
Miholcsa József kommentált. Este nyolc órától került
sor a bál ünnepélyes megnyitójára. Miholcsa József
h.ő. huszár alezredes ünnepi beszédét követően Gön-
dör Rezső h.ő. huszárkapitány olvasta fel a bál véd-
nökének, a Castellum Alapítvány elnökének
üzenetét, majd a marossárpataki Székely János ha-
gyományőrző néptánccsoport lépett közönség elé ün-
nepi műsorával. A sárpataki tánc után Berekméri
Réka, a marosvásárhelyi Művészeti Szaklíceum ta-
nulója két huszárdalt énekelt. Közben a terem is be-
népesült, több mint másfél száz vendég táncolhatott
és nótázhatott jókedvvel a rendezvényen. A huszár-
bált többek között megtisztelték jelenlétükkel dr.
Vass Levente és Bíró Zsolt képviselőjelöltek, Csíki
Zsolt marosvásárhelyi városi tanácsos, de magyaror-
szági vendégek is voltak a táncmulatságon.

Az ízletes vacsora felszolgálása után (a körtvély-
fáji Fehér Ló vendéglőben készült a finom pörkölt)
a Mátyás-huszárok sikeres huszártánca következett.
Kopogott a csizma sarka, csattogott a kard, csengett
a huszárnóta. A közönség vastapssal jutalmazta a
színvonalas produkciót.
Hajnalig tartott a táncmulatság

Idén sem maradt el a bálkirálynő megválasztása,
amelyre éjfélkor került sor. A szervezők kérésének
megfelelelően csak a díszmagyarba vagy népvise-
letbe öltözött lányokra szavazhatott az öt férfitagból
álló zsűri. A bálkirálynő címet Mátyás Izabella kapta,
az udvarhölgyei Makkai Orsolya és Berekméri Réka
lettek. 

Az ünnepélyes huszáravatáson négy olyan fi-
atal huszár tett fogadalmat és lett a hagyomány-
őrző csapat tagja, akik egyéves próbaidő alatt
bizonyságot tettek ló- és hazaszeretetükről. A hu-
szárhagyományoknak megfelelően, a bajtársak
kardlappal fenekelték el az újoncokat, jó taná-
csokkal látták el őket. Értékes nyeremények
találtak gazdára: népművészeti tárgyakat,
finom italokat, gyümölcsökkel teli kosarakat,
berámázott huszárképeket, kis háziállatokat vi-
hettek haza a szerencsésebbek. A hajnali kósto-
lót követően reggelig tartott a tánc, a nótázás.

Az idei huszárbál szervezője a marossárpa-
taki 15. Mátyás huszárcsapat volt, de a rendez-
vény egyik főtámogatójaként említhetjük a
Marossárpatakért Egyesületet és a helyi önkor-
mányzatot is. A talpalávalót népzenészek húz-
zák, besegített Csekme Attila billentyűs, a falu
kántora.

Újra emlékünnepség és huszárbál volt 
Marossárpatakon

Berekméri Edmond

Fotó: Berekméri Edmond



Hozzávetőlegesen 9 milliárd lejjel terhelik
meg a költségvetést a parlament által az el-
múlt hónapokban elfogadott bérnövelő in-
tézkedések – nyilatkozta kedden Dacian
Cioloş kormányfő.

„Ahogy azt már sajnos megszokhattuk, választások
előtt a parlament megszavaz minden bérnövelő intéz-
kedést, anélkül, hogy számolna ezek költségvetési
vonzatával. A pénzügyminiszter számításai szerint az
elmúlt hónapokban elfogadott intézkedések hozzáve-
tőlegesen 9 milliárd lejjel terhelik meg a büdzsét, ami
a nemzeti össztermék 1 százalékát teszi ki. (…) Ez
vagy azt eredményezi, hogy nőni fog a költségvetési
hiány, ami katasztrofális lenne az országra nézve,
vagy azt, hogy el kell venni a befektetésekre szánt ke-
retből” – mondta a miniszterelnök az Adevărul por-
tálnak adott interjúban. 

A kormányfő szerint a közszférában alkalmazott
szelektív béremelés csak növeli a közalkalmazottak

bérei közötti aránytalanságokat, és felemészti az egy-
séges bértörvény finanszírozására szánt pénzforrást.

„Továbbra is számtalan olyan esetre van példa,
amikor ugyanolyan végzettséggel és szolgálati idővel
rendelkező, egyazon intézményen belül ugyanazon
tisztséget betöltő alkalmazottak eltérő összegű bért
kapnak. A százalékos fizetésemelés nem jelent meg-
oldást ezekre a helyzetekre. A méltánytalanságokat mi
az egységes bértörvénnyel szeretnénk felszámolni,
amely azonban így finanszírozási forrás nélkül marad,
mert ezek az intézkedések ismét felaprózzák a rendel-
kezésre álló keretet” – tette hozzá Cioloş.

A miniszterelnök felhívta a figyelmet, hogy 2010-
ben is elfogadott a parlament egy jogszabályt, amely
jelentős bérnövelést írt elő, amely azonban alkalmaz-
hatatlannak bizonyult. „Ugyanerre a sorsra juthat az
általunk kidolgozott egységes bértörvény is, már ha
valaha elfogadják” – tette hozzá a kormányfő.
(Agerpres)

A kormányfő aggódik a bérnövelések miatt

Nem vétett a magatartási kódex szabályai
ellen José Manuel Barroso, az Európai Bizott-
sága (EB) volt elnöke, aki sokak rosszallását
kiváltva nemrégiben munkába állt a Gold-
man Sachs amerikai befektetési banknál –
állapította meg hétfőn a brüsszeli testület
etikai bizottsága.

„A rendelkezésre bocsátott információk alapján
nincs elegendő alap arra, hogy megállapítható legyen
a feddhetetlenségre és önmérsékletre vonatkozó kö-
telezettség megsértése” – írta közleményében az eti-
kai bizottság a szeptember elején megindított
vizsgálat lezárultát követően.

A kommünikében ugyanakkor megfontolatlannak
nevezték Barroso azon döntését, hogy elhelyezkedett
a globális pénzügyi válság kirobbanásában széles kör-
ben felelőssé tett cégnél.

Sajtóértekezletén az EB illetékes szóvivője hétfőn
kijelentette: alaposan tanulmányozni fogják az etikai
bizottság jelentését, mielőtt további lépéseket tenné-
nek az ügyben.

A döntésre reagálva az európai ombudsman elége-

detlenségének adott hangot az etikai bizottság eljárá-
sával kapcsolatban. Emily O’Reilly sérelmezte, hogy
miközben a testület elismerte, hogy Barroso ügye ár-
tott az Európai Unió megítélésének, mégsem állapí-
tottak meg szabálysértést.

Mint írta, tanulmányozni fogja a lehetőségeket,
fontolóra veszi azt is, hogy saját hatáskörben újabb
vizsgálatot indít az ügyben, az EB etikai bizottsága
ugyanis szerinte több hibát is vétett az eljárás során.

A Goldman Sachs júliusban jelentette be, hogy José
Manuel Barroso a cég nemzetközi üzletágának 
tanácsadója lesz, valamint a nem operatív feladatok-
kal megbízott igazgatóság elnöke.

Barroso kinevezése komoly felháborodást keltett
Brüsszelben. Az Európai Bizottságnak ugyanakkor az
utóbbi hónapokban végig az volt az álláspontja, hogy
Barroso nem vétett az etikai kódex előírásai ellen. A
szabályok értelmében a bizottság tagjainak a megbí-
zatásuk lejárta után 18 hónapig kell várniuk, mielőtt
elhelyezkednének valahol, az egykori bizottsági elnök
pedig ennek eleget is tett. José Manuel Barroso 2004-
től 2014-ig volt az Európai Bizottság elnöke. (MTI)

Az EB etikai bizottsága felmentette Barrosót

Az Európai Unió és Kanada
között létrejött szabadkeres-
kedelmi megállapodás
(CETA) a megszűnő vámok
által kiterjeszti és hatéko-
nyabbá teszi az együttműkö-
dést az unió tagországai és
Kanada között – jelentette ki
Cecilia Malmström, a keres-
kedelempolitikáért felelős
uniós biztos vasárnapi nyilat-
kozatában.

Malmström aláhúzta, az uniós
cégek könnyebben hozzáférhetnek
a kanadai állami beruházások, köz-
beszerzések és a befektetések pia-
cához, valamint a szolgáltató
szektorhoz.

Hangsúlyozta, a CETA révén
első alkalommal jön létre egy
olyan modern befektetésvédelmi
rendszer, amely átláthatóan, nyil-
vánosan működő befektetési bíró-
ságokon alapul. A megállapodás
további erénye, hogy a regionális
élelmiszeripari különlegességektől
a kulturális sokszínűségen át a köz-
szolgáltatásokig védi a társadalmi
és ökológiai vívmányokat az EU-
ban és Kanadában is.

A megállapodás kitér arra is,
hogy Kanada lehetőséget nyújt
arra, hogy az uniós cégek nagyobb
mértékben vegyenek részt a kor-
mányzati, tartományi és önkor-
mányzati szintű közbeszerzési

pályázatokon. Malmström tájékoz-
tatása szerint a Kanadával kötött,
az uniós tagállamok érzékenységét
kezelő szabadkereskedelmi megál-
lapodás kézzelfogható előnyöket
jelent az európai vállalatok szá-
mára a díjszabások legtöbbjének
megszűnése által. A hatálybalépés
napjától az illetékek megszüntetése
mintegy 400 millió euró megtaka-
rítást jelent évente az unióból szár-
mazó áruk kanadai exportja esetén
az európai kis- és középvállalatok
számára.

Az európai vállalatok kanadai
működését segíti az is, hogy a kor-
látozások csökkentése által köny-
nyebbé válik a vállalatok
munkatársai számára, hogy Kana-
dában ideiglenesen munkát 
végezzenek. Ehhez hozzájárul,
hogy például az építészek, a köny-
velők, a mérnökök esetében köl-
csönösen elismerik a szakmai
képesítéseket.

Az Európai Bizottság tájékozta-
tása szerint a Kanadába exportált
különféle mezőgazdasági termékek
számára a megállapodás védelmet
nyújt a kötelező földrajzi árumeg-
jelölés által. Emellett a Kanadából
származó behozott termékeknek
minden körülmények között meg
kell felelniük az uniós szabályok-
nak és előírásoknak. Ilyen például,
hogy csak hormonmentes húst

lehet importálni az unióba – emel-
ték ki.

Az egyezmény garanciát biztosít
az érvényes minőségi előírások be-
tartására, ugyanakkor szélesebb
áruválasztékot biztosít a vásárlók
számára – tették hozzá.

Tájékoztatása szerint a szabad-
kereskedelmi megállapodás aláírá-
sával a szabályozási kérdések
nemzeti hatáskörben maradnak.
Mindenfajta szabályi változtatást
kizárólag a tagországok hajthatnak
végre önkéntesen.

A CETA nem kényszeríthet
egyetlen tagállamot sem arra, hogy
bármilyen szabályozási kérdésben
– legyen az környezetvédelem,
élelmiszer-biztonság, közszolgálta-
tás vagy közbeszerzés – bármilyen
változtatást végezzen.

Az élelmiszer-biztonsági, a fo-
gyasztóvédelmi, a vízgazdálkodási
kérdések is nemzeti hatáskörben
maradnak. A génmódosított termé-
nyek szabályozását semmilyen ve-
szély nem fenyegeti, mivel
biztosíték van arra, hogy az európai
piacon bevezetendő termékek ese-
tében csak akkor állítható ki enge-
dély, ha az az előzetes
egészségügyi és egyéb vizsgálato-
kon megfelelt.

Emellett a környezetvédelmi
szabályozási szint Európában nem
csökkenhet – húzták alá. (MTI)

Hatékonyabb lesz az együttműködés az unió
tagországai és Kanada között

Az előző éveknél nagyobb rész-
vételi számmal, de kisebb átlag-
pontszámmal zárult a IV.
Pénzmágnes – Kulcs a gyarapodás-
hoz vetélkedő első, online fordulója
csütörtökön délután. A 362 bere-
gisztrált diákból végül 184-en telje-
sítették a versenyfeladatokat, és
küzdöttek meg a döntőbe jutásért.

A vetélkedő első fordulójában
ötven, egyenként két-két pontot érő
feladatot kellett megválaszolniuk a
versenyzőknek, egy kérdésre egy-
percnyi gondolkodási idő jutott. Az
idei legjobb válaszadó 78 pontot ért
el, míg a döntőbe jutáshoz szüksé-
ges legkisebb pontszám a megsze-
rezhető pontok alig több mint fele,
52 pont volt. A november 25-i dön-

tőben a feleletválasztós kérdések
helyett már esettanulmányokat ol-
danak meg a diákok, valamint több,
a tananyaghoz kapcsolódó átfogó
kérdésre is válaszolniuk kell majd.

A Romániai Magyar Közgazdász
Társaság (RMKT), Magyarország
Kolozsvári Főkonzulátusa és a Ma-
gyar Mágnás Egyesület által a Sa-
pientia Erdélyi Magyar Tudomány-
egyetem partnerségében szervezett
egyéni gazdasági vetélkedő idén
már nemzetközi jelleget öltött, Er-
dély mellett Felvidékről, Kárpátaljá-
ról és Délvidékről is jelentkezhettek
a közgazdaságtan iránt érdeklődő di-
ákok. A döntősök teljes névsora a
www.penzmagnes.ro oldalon is
megtalálható.

Túl az első fordulón a Pénzmágnes

Új technológiát próbál ki autóiban
a Ford, az út mellé telepített eszkö-
zökből származó információk alap-
ján a beépített technológia olyan
sebességet javasol, amivel az autó-
sok a legnagyobb eséllyel használ-
hatják ki a jelzőlámpák zöldhullámát
– közölte az amerikai autóipari vál-
lalat. Az Egyesült Királyságban a
részben államilag támogatott, 20
millió font költségvetésű projektben
egymással és az infrastruktúrával
kommunikáló járműtechnológiákat
fejleszt és tesztel a cég annak érde-
kében, hogy a közlekedés kevesebb
stresszel, időveszteséggel és üzem-
anyag-fogyasztással járjon.

A közleményben a vállalat ismer-
tette: a napi rendszerességgel autózó

britek évente átlagosan két teljes
napnak megfelelő időt töltenek a
piros lámpánál várakozva.

Az autókban egy másik technoló-
giát is tesztelnek: az elektronikus
vészfék figyelmeztető jelet küld, ha
a kocsi előtt 500 méteren belül ha-
ladó járművek egyike váratlanul erő-
sen fékez, még akkor is, ha az adott
autó nincs a vezető látómezejében.
Jövőre újabb technológiák próbája
várható, amelyek arra figyelmeztet-
nek, ha egy másik jármű elzárja az
autós útjába eső kereszteződést,
vagy egy mentő-, rendőr- vagy tűz-
oltóautó közeledik, illetve, ha egy
lámpa vagy tábla nélküli keresztező-
déshez más járművek közelednek –
olvasható a tájékoztatásban. (MTI)

Új, közlekedést segítő 
technológiát tesztel a Ford

Visszaküldte Klaus Johannis ál-
lamfő a parlament elé a magáncsőd-
ről szóló törvényt, ami a kormány
által elfogadott 2016. december 31-
e helyett már október 31-én ha-
tályba léptetné a jogszabályt.

Az államelnök felhívja a hona-
tyák figyelmét, hogy egy jogsza-
bály érvénybe lépésének időpontját
úgy kell meghatározni, hogy lehe-
tővé tegye minden hatóságnak, köz-
intézménynek, hogy teljesíteni
tudja alkotmányos feladatait, illetve
tartsa tiszteletben a törvények elfo-
gadásának, kihirdetésének, közlésé-
nek törvények által meghatározott
menetrendjét.

„A 2015/151-es számú törvény
két hónappal hamarabb történő ha-
tályba léptetése kihathat a folya-
matra, amelynek során meghozzák
a konkrét intézkedéseket a szüksé-
ges anyagi és emberi erőforrások
kiutalására, hogy a jogszabályban
előírt bizottságok és bíróságok mű-
ködőképesek legyenek” – mutat rá

a törvény felülvizsgálatára utasító
kérés. Az államelnök szerint
ugyanis a megfelelő működési és
szervezési keret nélkül alkalmazha-
tatlan a magáncsőd intézménye
2016. október 31-étől.

A magáncsődöt lehetővé tevő
törvény értelmében azok a magán-
személyek, akik önhibájukon kívül
váltak fizetésképtelenné, és nem
tudják törleszteni hitelrészleteiket,
egy ötéves időtartamra újraütemez-
tethetik a hátralevő adósságot. A
jogszabály szerint akik magáncsődöt
jelentenek, mentesülnek a végrehaj-
tás alól. Azonban az eladósodott sze-
mély minden kiadását ellenőrizni
fogja egy csődbiztos. Ugyanakkor
adócsalásért elítélt magánszemé-
lyekre, azokra, akik bűncselekmény
miatt adósodtak el, vagy akik költ-
séges beszerzésekbe vágtak bele,
nem vonatkozik a magáncsőd.

A jogszabályt 2015. június 
18-án hirdette ki Klaus Johannis ál-
lamfő. 
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Szerkesztette: Benedek István

Visszaküldte Johannis 
a parlamentnek a magáncsődről

szóló törvényt Több mint hárommillió román állampolgár dolgo-
zik külföldön, Románia így a negyedik helyen áll az
Európai Unióban a kivándorolt polgárai számának te-
kintetében – derül ki az Egyesült Nemzetek Szerve-
zetének (ENSZ) jelentéséből, amely szerint a külföldi
munkavállalók zöme azért választja ezt a megoldást,
hogy Romániában maradt családtagjait segíthesse.

A TransferGo online pénzátutalásra szakosodott
vállalat által idézett jelentésből kiderül, hogy az el-
múlt négy évben 15 000 romániai állampolgár küldött

haza pénzt csak a TransferGo-n keresztül, összesen
280 millió eurót.

A Világbank adatai arra utalnak, hogy 1990-től
2015 végéig mintegy négymillió romániai személy
költözött véglegesen külföldre, az általuk Romániába
küldött pénz összege eléri a 3,2 milliárd dollárt. A leg-
több pénzt Olaszországból utalták át (937 millió dol-
lárt), a második Spanyolország (740 millió dollár), a
harmadik helyen pedig Németország áll (422 millió
dollár). (Agerpres)

Több mint hárommillió romániai dolgozik 
külföldön



A reformáció kezdetét általában a
wittenbergi 95 tétel kitűzésétől szá-
mítjuk, 1517. október 31-től, jóllehet
már egy évszázaddal azelőtt elindult
a Róma-központú szervezett nyugati
keresztyén egyházban egyfajta meg-
újulás keresése. Luther Márton taní-
tása és bátor kiállása egyház-
szakadáshoz vezetett, s a folyamat
megállíthatatlanul terjedt. A witten-
bergi pap tanár után a svájci Zwingli
Ulrich, a francia Jean Chauvin (Kálvin
János), majd az erdélyi szász-magyar
Dávid Ferenc tanai alapján újabb fe-
lekezeti elválások történtek. Maros-
vásárhely protestáns gyülekezeteinek
bemutatásakor ezt a reformációbeli
időrendi fejlődést követjük: a lutherá-
nus, református, unitárius és baptista
közösségek ismertetését. 
A Marosvásárhelyi Evangélikus – Lutheránus
Egyházközség keletkezése és rövid története 

Papp Noémi evangélikus lelkipásztor:
A marosvásárhelyi lutheránusokról való

első feljegyzések 1781-ből valók. Adriányi
Adolf Aranykönyvében találunk arra való
utalást, hogy Marosvásárhelyen ebben az idő-
ben léteznie kellett a lutheránus hívek egy bi-
zonyos közösségének, de semmilyen nyom
nincs arról, hogy egyházi közösségbe tömö-
rültek volna. Ezt az állítást arra alapozza,
hogy az egyház irattárában talált egy 1781-
ből származó „gubernális rendeletet”, amely
beszámol az akkori hívek „Canonica Portio”
iránti igényéről. Marosvásárhelyi lutheránus
gyülekezetről csak 1818. szeptember 6-tól
beszélhetünk: „1818. az 6.dik-7bris-től
fogva… ez az Ecclesia kezdett fundálódni… ”
Ekkor alkottak meg az itt élő hívek, mintegy
negyven családfő, egy pap és tanító nélküli
egyházi közösséget, és vásároltak a Kis utcá-
ban gyülekezeti használatra egy házat, melyet
hamarosan elcseréltek egy majorhellyel a
Hajós közben.

Ahogy a telekhely megvolt, azonnal kér-
vényezték a guberniumtól négy követük szá-
mára a „passzust”, amelynek segítségével
Erdély területén templom és paplak építése
céljából könyöradományokat gyűjthetnek. A
válasz sokáig késett, és csak 1826-ban talált
meghallgatásra. A következő év januárjában
indulhattak el útjukra a gyűjtők, de az ado-
mányokból mégsem templom épült, hanem
1828. július 7-én megvásárolnak báró 
Bruckhental Károlytól egy második telket a
Poklos utca és Hajós köz sarkán. Úgy döntöt-
tek, hogy az előbbire iskolát, utóbbira papla-
kot fognak építeni. Templomépítés céljára
újból a várostól kértek helyet. Mivel a város
ismét késett a válasszal, a telekvásárlás és a
paplak építése felemésztette egész pénzkész-
letüket. Végül beletörődtek abba, hogy a pap-

lak mellett, a mai
Horea utca főtér felőli
sarkán egy imaházat
építenek, nem tudván
azt, hogy ez az épület,
még ha 1862-ben kissé
sikerült is kibővíteni,
mintegy 132 éven át
lesz a már megnöveke-
dett gyülekezet, a ma-
rosvásárhelyi magyar
és német ajkú evangé-
likusok istentiszteleti
helye. Az egyházköz-
ség lelkészei ezekben
az időkben: Fritsch
Dániel, Rohrmann
Márton, Hunyady
Imre, Czugh László,
Ungar Frigyes, Adriá-
nyi Adolf, Kotsch Mi-
hály, Beyer Fülöp,
Káden József és Mol-
nár János. A hosszú idő
során a gyülekezet sokat vergődött, különö-
sen a nyelvi ellentétek, de tűzvész vagy
anyagi jellegű gondok, illetve a háború rom-
bolása, majd a tömeges kivándorlás miatt.

1960-ban a főtéri templom a kommunista
városrendezés áldozatává vált, ugyanis a pa-
rókia egy részével együtt lebontották. Az ak-
kori lelkésznek, Molnár Jánosnak és a
presbitériumnak egy kényszercserét ajánlot-
tak fel, mely szerint az evangélikus gyüleke-
zet a Régi Kórház és a Mentovits (ma
Topliţa) utca sarkán kapna két lakóházat ima-
ház és paplak céljából. A gyülekezet vezetősége
próbálta menteni a menthetőt, a főtéri templom
ajtaját, ablakait, tornyát, oltárát és teljes bútor-
zatát áthozták és beépítették az új épületbe,
hogy az valamennyire otthonos legyen a
templomából kiköltöztetett közösség számára.
Ez a kis imaház 56 éve a marosvásárhelyi
evangélikus-lutheránus gyülekezet otthona.

Az 1989-es fordulat után a nagyfokú ki-
vándorlás következtében csökkent a gyüleke-
zet lélekszáma. Különösen a német ajkúak,
de a magyarok is nagy számban hagyták el
addigi otthonukat, gyülekezetüket, és idegen-
ben próbáltak szerencsét. A közösség nagyon
megfogyatkozott, de Istennek gondja van az
itt maradottakra is.

1999–2000-ben magyarországi és német-
országi segítséggel, több gyülekezeti tagunk
nagylelkű adakozásával és hosszú ideig tartó
áldozatos közmunkájával, néhai Beyer Gábor
műépítész és felesége, Zsuzsanna tervei alap-
ján a gyülekezetnek sikerült az imaházat és a
parókiát megnagyítani és felújítani. Istennek
hálát adva, a harmadik évezred első húsvétján
szentelte fel Mózes Árpád akkori püspök. 

Ma a Marosvásárhelyi Evangélikus – Lut-
heránus Egyházközség 335 tagot számlál.

Egyháztagjaink 8%-a német ajkú, ezért min-
den hónap első vasárnapján, illetve sátoros
ünnepeink alkalmával híveink kétnyelvű –
magyar-német – istentiszteleten vehetnek
részt. Több kis csoport működik a gyüleke-
zetben. Ezeknek a 2003-ban megvásárolt és
2010-ben Adorjáni Dezső Zoltán püspök által
felszentelt, a templommal szomszédos Luther
Ház ad helyet.

Ebben a majdnem 200 évben végigkövet-
hetjük e kis gyülekezet életének megpróbál-
tatásait, de ezzel párhuzamosan elődeinkhez
hasonlóan mi is megtapasztalhatjuk Isten
végtelen irgalmát és szeretetét az övéi iránt.
Adjon erőt a jövendőhöz az a mondat, ami a
reformáció óta hitvallásunk is: „Erős vár a mi
Istenünk!”.

*
Az evangélikus egyház keresztyén feleke-

zet, amely a protestáns közösséghez tartozik,
és a Luther Márton által elindított reformáció
idején alakult, először Németországban a 16.
században. Hitvallásuk az ágostai hitvallás
és Luther Márton Kiskátéja. Romániában két
egyházi szervezetük van: a Romániai Ágostai
Hitvallású Evangélikus Egyház (a szászok
egyháza) Nagyszeben központtal, és a Romá-
niai Evangélikus – Lutheránus Egyház ko-
lozsvári központtal.

*
A lutheránus elnevezés a wittenbergi re-

formátor, Luther Márton nevéből származik.
Először gúnyos megnevezésként használták
azokkal kapcsolatosan, akik Luther Márton
tanait követték. Ők maguk is tiltakoztak e
megjelölés ellen, hiszen ők nem a reformátor,
hanem Krisztus követői voltak. Mára azon-
ban már nemcsak elfogadott, hanem így hasz-
nálja megnevezését az a romániai protestáns

egyházi felekezet, amelynek tagjai a lutheri
hitvallás alapján vallják meg hitüket.

*
A magyar nyelvben az egyház szó nem az

egy számnév és a ház főnév összetételéből
alakult ki, hanem az üdv (boldogság) és az
épület (Isten temploma) találkozásából, és je-
lenti az Isten Fia, Jézus Krisztus megváltását,
elfogadóinak közösségét. Ez a keresztyén
Anyaszentegyház, amely 1054-ben kétfelé
szakadt: nyugaton Róma központtal alakult
ki a római katolikus egyház, és keleten a
görög nyelvű szertartással a görögkeleti (ma
ortodoxként is jelölik).

*
Keresztyén vagy keresztény?

Önmagában csak helyesírásában van kü-
lönbség. A keresztyén szó alapja a görög
krisztianosz, ami Krisztus követőjét jelenti. A
magyar nyelv sokáig ezt a formát használta,
még a katolikus irodalom is. A katolikus
Káldi György által fordított, 1626-ban kiadott
Biblia címlapján így olvasható: keresztyén.
Valamikor a 18. századi hitviták idején fogal-
mazódott meg az új írásmód – a keresztény,
amely a kereszt szóból származik. Mivel Ma-
gyarország lakosságának döntő többsége
római katolikus vallású, ezért a keresztény
forma vált gyakoribbá a magyar nyelvű iro-
dalomban. Erdélyben a katolikus és unitárius
egyház általában keresztényt használ, a re-
formátus és evangélikus megmaradt a ke-
resztyén formánál. Az MTA helyesírási
szótára mindkettőt megengedi. 

*
Mai olvasóink közül csak kevesen ismerik

a Kiss Pál által megírt marosvásárhelyi mo-
nográfiát, amely 1942-ben jelent meg. Ezért
közöljük most az abban található gyülekezet-
történeti írást a lutheránus egyházról.

Kiss Pál:
A lutheránus egyház kevés hívet számlál 
városunkban

Minden valószínűség szerint a reformáció
óta él városunkban néhány lutheránus ember,
de egyházközségbe 1818-ig nem tömörültek.
Attól kezdve templomépítés és iskola felállí-
tás volt a fő célja a lutheránus egyháznak. Si-
került telket vásárolniuk a Baross Gábor-utca
sarkán, báró Bruckhental Károlytól és Gáti
Gábortól. A városhoz hiába fordulnak ismé-
telten támogatásért, így 1829-ben a papi lak
egy részét alakítják át templommá. 1862-ben
megnagyobbították az előbbi épületet s rövid
időre az iskola is megkezdi tevékenységét.
1902-ben a templommal egy fedél alá egy is-
kolatermet és egy szobát építenek tanítói
lakás számára. Az istentisztelet kezdettől két
nyelven folyik s az egyház a paritást minden
vonalon betartja. 1884-ben Spech Adolfné
báró Konradsheim Berta elnöklete alatt ala-
kult a lutheránus nőegylet, azóta is áldásosan
működik. Adriányi Adolf lelkész nevéhez fű-
ződik az elhanyagolt levéltár rendezése.
Szebb és nagyobb templom építése a leghőbb
vágya a lutheránus egyházközségnek.

Az oldalt szerkeszti: 
Ötvös József lelkipásztor
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500 éves a reformáció
Evangélikus egyházközség



A pár éve reneszánszát érő kor-
rupcióellenes harc (habár helytelen
„reneszánsz”-ot mondani, hiszen
tulajdonképpen Románia modern
kori történelmében hasonló nem
igazán volt, az ennek kikiáltott
kommunista koncepciós kirakatpe-
reket kivéve) egyik állandóan visz-
szatérő eleme a lehallgatások útján
szerzett információ. A Korrupció-
ellenes Ügyészség által indított
majdnem minden egyes dossziéban
a bizonyítékok nagy része a lehall-
gatásokra alapozódik. Ez érthető,
hiszen a bűncselekmények ezek hi-
ányában nagyon nehezen bizonyít-
hatók, általában formai
szempontból minden rendben van,
le van „papírozva”. A papír mö-
götti reális szándék viszont csak a
lehallgatás során kerül nyilvános-
ságra, megalapozva bizonyos kor-
rupciós bűncselekmények törvényi
tényállását. A korrupciós bűncse-
lekményekről konkrétan a későbbi-
ekben fogunk beszélni. A lényeg
az, hogy a lehallgatások során
derül ki, hogy egy pártadomány
esetleg egy pártvonalon kiosztott
munka javadalmazása volt, vagy
egy szponzorálási szerződés
ugyanebből a célból történt, esetleg
egy engedélyt anyagi ellenszolgál-
tatás fejében adtak ki, vagy egy bi-
zonyos műtétet egy orvos
csúszópénzért végzett el.

A lehallgatás tehát fontos jogi
intézmény, viszont mindig alkot-
mányi, személyi szabadságjogi és
arányossági problémákat vet fel,
hiszen az emberi kapcsolatok 
legintimebb szférájába is behatol-
hat. Éppen ezért minden demokra-
tikus jogrendszerben ennek eseteit
és menetét részletesen szabályoz-
zák, ezt nálunk a Büntetőeljárás-
jogi törvénykönyv (Codul de
procedură penală) teszi meg.

Miből is áll a tulajdonképpeni
lehallgatás? Habár a lehallgatás ki-

fejezés a mindennapi szóhasználat-
ban csak a telefonbeszélgetések le-
hallgatását jelenti, jogilag egy
sokkal tágabb megfigyelési esz-
köztárról van szó, ezért is a jogi ki-
fejezés a különleges megfigyelési
módszerek kifejezést használja.
Ennek megfelelően a következő
„lehallgatási” módszereket szabá-
lyozza a törvény: a távkommuniká-
ció bármilyen formájának lehallga-
tása és rögzítése, számítógépes
rendszerekbe való behatolás,
video-, audiofelvétel és fénykép-
rögzítés útján történő megfigyelés,
fizikai beazonosítás és nyomköve-
tés, bizonyos személy pénzügyi
tranzakcióira vonatkozó informá-
ciók megszerzése, postai küldemé-
nyek felnyitása, visszatartása,
átvizsgálása, beépített nyomozók
és informátorok használata, bizo-
nyos tevékenységekben való enge-
délyezett részvétel, felügyelt
szállítás, a telefonszolgáltatók és az
internetszolgáltatók által rögzített
információkhoz való hozzáférés.

A megnevezések önmaguktól
beszélnek, ennek ellenére mind-
egyikről ejtünk néhány szót. Az
első, a lehallgatás bármilyen kom-
munikációra vonatkozik, nemcsak
telefon útján történőre, hanem pél-
dául internetes – pl. skype – tele-
fonhasználatra is. A számítógépes
rendszerbe való behatolás tulajdon-
képpen egy számítógép vagy rend-
szer feltörése közvetlenül vagy
közvetve (például az interneten ke-
resztül). Az audiovizuális megfi-
gyelést nem kell magyarázni, a
postai küldemény átvizsgálása
pedig a szekus időkből jól ismert
módon zajlik. A pénzügyi tranzak-
ciók megszerzése a pénzügyi intéz-
ményektől bekért információk
alapján történik. Ezek az intézmé-
nyek kötelesek a hatóságokkal
együttműködni (hogy milyen felté-
telek mellett, azt később meglátjuk). 

A beépített nyomozó fogalmát
sem kell magyarázni, viszont az
már egy érdekesebb kérdés, hogy
ezek a személyek milyen esetekben
és formában vehetnek részt bizo-

nyos bűncselekmények elkövetésé-
ben, természetesen abból a célból,
hogy az „igazi” elkövetőkkel
szemben bizonyítékokat szerezze-
nek. Ilyen részvétel csak a korrup-
ciós, bizonyos személyekre
vonatkozó (pl. emberkereske-
delmi), kábítószeres bűncselekmé-
nyek esetében lehetséges, és csakis
bírói engedéllyel. A megfigyelt
szállítás esetén arról van szó, hogy
bizonyos törvénytelennek minősí-
tett anyagok, javak szállítását nem
tartóztatják fel azonnal, hanem kö-
vetik az elkövetők azonosítása ér-
dekében.

Amint azt a bevezetőben mond-
tuk, a lehallgatás/megfigyelés sú-
lyosan korlátozza az alapvető
emberi szabadságjogokat, ezért
nem lehet azokat mindig és arány-
talanul alkalmazni, így például
nem lehetséges bármilyen bűncse-
lekmény esetén lehallgatást 
elrendelni. A következő bűncselek-
mények vagy azok elkövetésének
gyanúja esetén lehetséges a lehall-
gatás: állambiztonsági bűncselek-
mények esetén, kábítószerrel
kapcsolatos bűncselekmények ese-
tén, pszichoaktív szerekkel vagy
drogelőzetes szerekkel való 
törvénytelen ügyletek esetén, 
a lőfegyverrel és lőszerekkel kap-
csolatos, valamint nukleáris-radio-
aktív anyagokkal kapcsolatos
bűncselekmények, emberkereske-
delem esetén, terrorizmussal 
kapcsolatos bűncselekmények,
pénzmosás, pénzeszközök hamisí-
tása, elektronikus pénzeszközök
hamisítása, elektronikus – interne-
tes úton történő vagyon elleni bűn-
cselekmények esetén, zsarolás,
erőszakos nemi közösülés, jogtalan
fogva tartás, adócsalás, korrupciós
és ezzel egyenértékű bűncselekmé-
nyek esetén, az Európai Unió 
pénzügyi érdekei elleni bűncselek-
mények esetén, valamint bármi-
lyen más olyan bűncselekmény
esetén, amelynek alsó büntetési té-
tele nagyobb vagy egyenlő mint
ötévi börtön. 

(Folytatjuk)

A lehallgatásokról
Gogolák H. Csongor ügyvéd
office@gogolak.ro 
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A hiányzó szolgálati évek bepótolhatók
A nyugdíjalapba öt év fizethető 

A 2016. évi 186-os számú tör-
vény lehetővé teszi, hogy a nyugdí-
jazáshoz szükséges hiányzó
szolgálati időt az elkövetkező hat
hónapban visszamenőleg pótolni le-
hessen egy új típusú biztosítási
szerződés megkötésével. A hiányzó
szolgálati éveket legtöbb öt évre
visszamenőleg lehet pótolni.

A nyugdíjpénztár közleménye
szerint az állampolgárságtól függet-
lenül romániai lakhellyel rendel-
kező magánszemélyek köthetik
meg a különleges biztosítási szerző-
dést a nyugdíjpénztárral. A vissza-
menőleg történő fizetés csak azokra
az időszakokra érvényes, amelyek
alatt az érintett még nem töltötte be
az általános nyugdíjazási korhatárt.
Az igénylőknek az alábbi feltétele-
ket kell teljesíteniük: a szerződés
megkötésének pillanatában nem
nyugdíjas, illetve azokban a hóna-
pokban, amikorra törleszteni szán-
dékszik, nem volt munkaviszonya,
nem fizetett társadalombiztosítást,
nem volt egyetemista vagy katona,
és nem folytatott olyan szakmai te-
vékenységeket, amelyekre köte-
lező volt a társadalombiztosítás
fizetése.

A biztosítási szerződéseket jövő
év április 27-ig lehet megkötni,

utána a jogszabály hatályát veszíti,
ezért érdemes minél hamarabb élni
a lehetőséggel – áll a hivatal tájé-
koztatójában. 

Az összeg, amely után a járulékot
megállapítják, az illető időszakban
érvényes országos minimálbér és az
átlagjövedelem ötszöröse között
mozoghat. A nyugdíjpénztár kiszá-
molja a társadalombiztosítási hoz-
zájárulást, majd az így kapott
összeget az infláció arányához iga-
zítják a kifizetés pillanatában. Egy
tíz hónapra számított, visszamenő-
leg kifizetett végösszeg hozzávető-
leg 2191 lej, amit az inflációs
aránnyal kiigazítanak, a biztosított
összeg azonban a minimális össze-
geknél nagyobb is lehet, a befizetés
pedig készpénzben vagy banki uta-
lással történhet. Lehetőség van rész-
letekben is törleszteni, de legkésőbb
2017. április 27-ig a teljes összeget
be kell fizetni. 

A szerződéskötéshez az érintet-
teknek a személyazonossági 
igazolványuk másolatát kell be-
nyújtaniuk, az eredetit pedig az ösz-
szevetés végett felmutatni,
ugyanakkor saját felelősségére ki-
töltött nyilatkozatot leadni, amely-
ből kitűnik, hogy eleget tesznek a
feltételeknek. (sz.p.p.)

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

A gépjármű-tulajdonosok valószínűleg isme-
rik azt az előírást, miszerint 7°C-fok alatt  a
nyári gumiabroncsokat téliekre kell váltani.
Köztudott az is, hogy a nyári gumi anyaga és
mintázata télen megkeményedik, ezért téli
útviszonyok között balesetveszélyes lehet. 

A 2002. évi 195-ös számú közúti törvénykönyv elő-
írásai szerint tilos a hóval, jégréteggel borított közuta-
kon téli gumiabroncs nélkül közlekedni, ezért
megkérdeztük a rendőr-felügyelőség munkatársát,
hogy a téli gumiabroncsok felszerelése kötelező jel-
legű-e a köztudatban élő november elsejei dátummal
kezdődően. 

Amint Andreea Pop, a Maros Megyei Rendőr-fel-
ügyelőség szóvivője megkeresésünkre elmondta,  a
2011. évi 5-ös számú sürgősségi kormányrendelet sze-

rint nem a november elsejei dátum a kötelező a téli
gumiabroncs cseréjéhez. Mivel az említett sürgősségi
kormányrendelet 2011. november elsején lépett ér-
vénybe, sokan úgy értelmezték, hogy a téli gumiab-
roncsok kötelező jellegű használata a  november
elsejei dátumtól érvényes. 

A 2010. évi törvényjavaslatban a november 1 –
március 31. közötti periódus került megemlítésre,
azonban ezt a javaslatot elvetették, azzal érvelve,
hogy októberben, illetve áprilisban is lehet havazás,
szélsőséges időjárás.

A jelenlegi jogszabály értelmében a téli gumiabron-
csokkal való felszerelés nincs időszakhoz kötve,
hanem az úttest állapota a meghatározó. Amennyiben
havas, jeges, csapadékos, nedves úttesten téli gumi-
abroncs nélkül közlekednek téli hónapokban, bírsá-
gokra lehet számítani. 

A tömegszállításban részt vevő járműveket és az
áruszállítókat is fokozottan ellenőrzik, esetükben a fő-
tengelyen kötelező érvénnyel téli gumik kell legye-
nek, illetve a hólánccal és lapáttal való felszerelés is
kötelező jellegű. 

A kiszabható közúti bírságok 1.125 lej és 2.500 lej
közöttiek, 9–20 büntetőpontot jelentenek. Abban az
esetben, ha két munkanapon belül törleszti a bírságot
a gépjárműtulajdonos, megúszhatja a minimális  bír-
ság felével, vagyis 562 lejjel. A közúti ellenőrzés
során a rendőrök a büntetéssel egy időben a gépjármű
törzskönyvét is visszatarthatják egy igazolás fejében,
amely azonban nem jogosítja fel a járműtulajdonost a
közúton való közlekedésre. (Szer P.)

A téli gumiabroncs használata nincs időszakhoz kötve
Az útviszonyok a meghatározók

A Telefonos Szeretetszolgálat
Imatémák a városért címmel fotó-
pályázatot hirdet 14 éven felüli
profi és amatőr fotósok számára
egyaránt. Legtöbb öt pályaművel
lehet benevezni, a beküldési határ-
idő november 25. 

A legkevesebb 12 megapixel fel-
bontású, jpg. formátumú pályamű-
veket elektronikus formában az
office@telsz.ro e-mail-címre vár-
ják. A díjakat szakmai zsűri fogja
odaítélni, a díjátadásra az adventi

szeretetvendégség keretében kerül
sor. 

A beérkezett alkotásokat a Tele-
fonos Szeretetszolgálat egy városi
imanap keretében szeretné felhasz-
nálni – tájékoztatott Sajó Norbert
teológus, a Telefonos Szeretetszol-
gálat vezetője. Az első helyezett
egy fényképezőgépet, a második
díjazott 200 eurót vehet át, a III. dí-
jazott kétszemélyes pihentető hét-
végében részesül a Haller
kastélyszállóban. (pálosy)

A Telefonos Szeretetszolgálat fotópályázata
Szolidaritás pixelekben



Ha Rambóról és a mozgóképek-
ről valami izgalmas film jut az
eszükbe, ezúttal tévednek. A maros-
vásárhelyi sportcsarnokban a Maros
KK és Temesvári BC közötti kosár-
meccs végjátékának voltak ugyanis
a főszereplői – ezúttal nem John,
hanem – Dominique Rambo és a vi-
deofelvétel, amely végső soron a
meccset eldöntötte a házigazdák ja-
vára. A filmhős nevet viselő ameri-
kai kosaras ugyanis dudaszóra
eleresztett hárompontosát simán
megadták volna a játékvezetők, ha
történetesen nincs televíziós közve-
títés, és a visszajátszott képsoron
nem derül ki, hogy a labda még
nem hagyta el teljesen a játékos
kezét, amikor a palánkon kigyúltak
a fények. Illetve, ha az ellenőr nem
szól, hogy nézzék meg a felvételt,
mert gyanús a dolog, valamint ha a
nemzetközi kosárlabda-szövetség
olyan vaskalapos, mint például a
labdarúgók FIFA-ja, amely hasonló
helyzetben akkor sem tette volna le-
hetővé a felvétel megnézését, ha
erre lehetőség van. Így azonban a
hivatalos végeredmény 82-81 lett,
és nem  82-84, mint ahogy percekig
szerepelt az online statisztikában a
lefújás után, ami – valljuk be – azért
nagyon nem mindegy.

Végül a Maros KK
olyan mérkőzést nyert
meg, amelyben az ellenfél
nagyobb hatásfokkal do-
bott közelről és távolról
egyaránt, jobban értékesí-
tette a szabaddobásokat,
és több lepattanót szerzett.
Az egyetlen fontos sta-
tisztikai elem, amelyben a
Maros KK felülmúlta a
vendégeket, az az eladott
labdák száma, és a héttel

több eladott temesvári labda elég
volt a marosvásárhelyi sikerhez.
Pedig a kezdő feldobástól szinte
mindvégig Temesvár vezetett, a
Maros KK csak távolról követte, az
első három negyed mindegyikét (!) a
vendégek nyerték, egy adott pillanat-
ban a hazaiak 17 pontos hátrányt is
felhalmoztak.

A felzárkózáshoz kellett Barham
szemtelen zsákolása a mezőny leg-
magasabb játékosa, Drăguşin mel-
lett faulttal, ezt követően pedig
Martinić két egymás utáni szenzá-
ciós triplája, miközben korábban
airballokkal jeleskedett. A végén
pedig, miután az amúgy tisztessé-
ges teljesítményt nyújtó Lázár el-
lépte egyenlő állásnál az utolsó
előtti támadást, kétpontos vendég-
vezetésnél, három másodperccel a
vége előtt, kellett Polyák triplája.
Nem volt kis felelősség, hisz Po-
lyák a korábbi négy triplakísérleté-
ből csak egyet dobott be.

Az viszont egyáltalán nincs rend-
ben, hogy a maradék három másod-
perc alatt a temesváriak teljesen
nyílt dobóhelyzetben megtalálták
azt a Rambót, aki ezen a meccsen 8
kísérletből hetet bedobott, és tulaj-
donképpen most sem hibázott, csak
szerencsére néhány tizedmásodper-
cet késett.

Csatlakozott a Székelyföld Jég-
korong-akadémiához a marosvá-
sárhelyi Maros Hockey Klub.
Arról, hogy mit jelent ez, a csapat
edzője, Nagy Árpád (Kuksi) me-
sélt, aki az elmúlt időszak esemé-
nyeit is ismertette.

– A klub U8-as és U10-es gye-
rekcsapatai részt vesznek a bajnok-
ságban, amelyet az Erdélyi
Jégkorongliga szervez. Augusztus
végén egy hétig Csíkkarcfalván
voltunk felkészítőn, ahol egy na-
gyon komoly – szlovák program
alapján szervezett – jégtáborban
vettünk részt. Szárazedzések és
jégen tartott edzések is szerepeltek
a programban. Ügyesen bizonyítot-
tak a vásárhelyi gyerekek, még a
nagyon fiatalok is, akik az idén
még nem is korcsolyáztak.

– Az a nagy gondjuk a marosvá-
sárhelyi fiatal jégkorongozóknak,
hogy kevés a lehetőség a jégen való
edzésekre?

– Igen. Eddig is jártunk alkalom-
adtán Csíkkarcfalvára vagy Gyer-
gyószentmiklósra, ahol edzéseken,
illetve mérkőzéseken léptünk
jégre, de reméljük, hogy a Székely-
föld Jégkorong-akadémiának kö-
szönhetően ezután minderre több
lehetőségünk lesz, hiszen az akadé-
mia tevékenysége az egész Szé-
kelyföldre kiterjed. 

– Kérem, beszéljen részleteseb-
ben erről a kapcsolatról.

– Mivel a közelmúltban nagy-
fokú elvándorlást tapasztalhattunk
a régióból, a jégkorongozók egy
része külföldön próbálta kamatoz-
tatni tudását, s mivel ezt mind a
szülőföldünk, mind pedig a székely
jégkorong megsínyli, létrehozták a
Székelyföld Jégkorong-akadémiát.

Létrejöttét és működését a magyar
kormány (amely több év alatt ösz-
szesen 1,5 milliárd forinttal segíti
a projektet, idén 613 milliót juttat-
tak), a Miniszterelnökség Nemzet-
politikai Államtitkársága és a
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. tá-
mogatja. 

A római katolikus egyház által
létrehozott alapítványi keretben
létrejött akadémia központja Fel-
csík (Csíkkarcfalva), alközpontjai
pedig Csíkszereda, Gyergyószent-
miklós, Kézdivásárhely, Sep-
siszentgyörgy, Alcsík (Csík-
szentimre), Marosvásárhely és Szé-
kelyudvarhely lesznek.

– Mi a célja ennek a szervezet-
nek?

– Az akadémia szakembergár-
dája arra törekszik, hogy sportolói
a székely jégkorong hírnevét öreg-
bítsék a jövőben sportolóként is,
edzőként és sportvezetőként is,

ezért az intézménynek rendkívül
fontos célja lesz a nemzeti öntudat
megerősítése és a tehetséges fiata-
lok felkutatása, képzése és itthon
maradásra biztatása. Az utóbbi
években egész generációk mentek
el „gyerekestül, edzőstül”, de a
Magyarországra áttelepült több tíz
gyerek közül csak néhánynak sike-
rült profi jégkorongozóvá válnia.
Jelenleg a Székelyföldön mintegy
500 gyerek hokizik, ezt a számot
három-öt éven belül szeretnék
megduplázni, olyan gyerekeket is
bevonva a székelyek „nemzeti
sportjába”, akik nem feltétlenül ter-
veznek profi hokis karriert.

– Már toborozzák a gyerekeket
az akadémiára?

– Az első ilyen rendezvény a
Székely Hokiverbunk volt: Szé-
kelyföld több városába utaztak el
karavánjukkal július 19-én és 20-
án, találkoztak a hokizni vágyó
gyermekekkel és szüleikkel, nagy-
szüleikkel. A toborzókaraván érin-
tette Csíkkarcfalvát, Sepsiszent-
györgyöt, Csíkszeredát és Gyer-
gyószentmiklóst. Az eseményekre
ellátogatott Bartalis István, Sofron
István és Becze Tihamér, napjaink
legnépszerűbb székely jégkoron-
gozói, akik a sportágról, karrierről,
munkáról, sikerekről és nem utol-
sósorban a jégkorong szépségeiről
meséltek az ifjú nemzedék képvi-
selőinek.

– Milyen támogatásban része-
sülnek a marosvásárhelyi, a Maros
megyei gyerekek, ha csatlakoznak
a kezdeményezéshez?

– Mivel mi is részesei lehetünk
ennek az akadémiának, kapunk egy
minimális támogatást is, azaz van
egy bizonyos összegünk, amivel
„jeget vehetünk” (mintegy 300-
400 lej egy óra), vihetjük a gyere-
keket tornákra, rendezvényekre.
Benne vagyunk az U8-as és az
U10-es bajnokságban is, amelyeket
a csíkszeredai székhelyű Erdélyi
Jégkorongliga szervez, idővel
pedig a tehetségesebb gyerekek
ezekből a támogatott központokból
felkerülhetnek az akadémia csapa-
tába, ami egy székely válogatott-
nak felel meg. Ezért itt
megragadom az alkalmat, és felhí-
vom azoknak a szülőknek a figyel-
mét, akik jégkorongozni szeretnék
adni a 6-7 éves gyereküket, hogy
ezután bátrabban megtehetik, hi-
szen a tehetségesebbek előtt szép
jövő állhat. Az érdeklődő szülők
felvehetik velem a kapcsolatot a
0745-857-927-es telefonszámon,
vagy a hcmmures@yahoo.com e-
mail-címen.
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Élete legnagyobb sikerét érte el
Dominika Cibulková a női tenisze-
zők világbajnokságán: az elődöntő-
ben óriási harcban, három játszmá-
ban nyert az orosz Kuznyecova
ellen, majd a döntőben parádés te-
nisszel két szettben legyőzte a világ-
első német Kerbert! Cibulková a
döntőben remekül elkapta a fonalat,
3:0-ra elhúzott a ritmust nem találó
Kerber mellett. A német világrang-
lista-vezető később magára talált, fel-
jött 3:2-re, de aztán a szlovák játékos
ismét elnyerte ellenfele adogatását, és

5:2-re elhúzott. Kerber ugyan tudott
még egy játékot nyerni, de az első
szett 6:3-mal simán Cibulkováé lett.

A második játszmában először
Kerber szervált, 3:3-ig fej fej mellett
haladtak a játékosok. Cibulková a
legjobb pillanatban, a hetedik játék-
ban brékelt, 4:3-ra, majd 5:3-ra is
vezetett, 5:4 után pedig élete legna-
gyobb tornagyőzelméért adogatha-
tott, majd 40:15-nél két meccs-
labdája is volt. Az elsőnél kettős
hibát vétett (ez volt a szlovák teni-
szező első kettős hibája a meccsen,

miközben Kerbernek összesen hat
volt!), és a másodikat sem tudta ér-
tékesíteni. Kerber bréklabdához ju-
tott, de Cibulková nem adta meg
magát, és ismét meccslabdát harcolt
ki, de ezt is elrontotta. Kerber újfent
brékelhette volna, de Cibulková ezt
a lehetőséget is hárította. A negyedik
meccslabdája pedig már sikeres volt,
a háló pont a legjobbkor segített be
neki. A szlovák teniszező 6:3, 6:4-re
nyerte a döntőt, és pályafutása leg-
nagyobb sikerét érte el.

„Életem legboldogabb pillanata”
– nyilatkozta még mindig hitetlen-
kedve Cibulková. Elismerte, hogy
az első két elveszett csoportmeccs
után nem volt könnyű összeszednie
magát. „Nem volt egyszerű, de tud-
tam, hogy azokon a mérkőzéseken
is jól játszottam, csak nem volt sze-
rencsém. Most szerencsém volt az
utolsó labdánál” – mondta a szlovák
játékos. Cibulková győzelmének
köszönhetően a világranglista 5.
helyére ugrott, ezzel beállította Da-
niela Hantuchová rekordját – szlo-
vák játékos ennél magasabban még
sosem állt.

Szenzációs Cibulková: megnyerte a WTA-vb-t

Jegyzőkönyv
Férfikosárlabda Nemzeti Liga, 6. forduló: Maros KK – Temes-

vári KK 82:81 (17-23, 17-19, 21-24, 27-15)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 1600 néző. Vezette: Lau-

renţiu Grigoraş (Buzău), Bogdan Podar (Kolozsvár), Ciprian 
Stoica (Nagyszeben). Ellenőr: Constantinescu Viorel.

Maros KK: Martinić 21 (3), Barham 18 (3), Đapa 13 (3), Polyák
11 (2), Lázár 10, Mohammed 7 (1), Kalve 2, Andrei, Sánta.

Temesvár: Jeremić 24 (3), Rambo 19 (3), Diaz 10, Andrieş 6 (1),
Komatina 6, Popa Calotă 5, Păun 5, Drăguşin 4, Otašević 2.

További eredmények a 6. fordulóból: Bukaresti Dinamo –
Nagyszeben 79:73, Galac – Bukaresti Steaua CSM 74:78, Kolozs-
vár – Nagybánya 91:69, Nagyvárad – Craiova 73:58.

Eredményjelző
A női teniszezők 2016-os világbajnokságának eredményei:
* Vörös csoport: 1. forduló: Simona Halep – Madison Keys 6:2, 6:4, An-

gelique Kerber – Dominika Cibulkova 7:6 (7-5), 2:6, 6:3; 2. forduló: Ker-
ber – Halep 6:4, 6:2, Keys – Cibulkova 6:1, 6:4; 3. forduló: Halep –
Cibulkova 3:6, 6:7 (5-7), Kerber – Keys 6:3, 6:3;

* Fehér csoport: 1. forduló: Agnieszka Radwanska – Szvetlana Kuznye-
cova 5:7, 6:1, 5:7, Karolina Pliskova – Garbine Muguruza 6:2, 6:7 (4-7),
7:5; 2. forduló: Pliskova – Kuznyecova 6:3, 2:6, 6:7 (6-8), Radwanska –
Muguruza 7:6 (7-1), 6:3; 3. forduló: Muguruza – Kuznyecova 3:6, 6:0, 6:1,
Radwanska – Pliskova 7:5, 6:3;

* elődöntő: Kuznyecova – Cibulkova 6:1, 6:7 (2-7), 4:6, Kerber – Rad-
wanska 6:2, 6:1;

* döntő: Kerber – Cibulkova 3:6, 4:6.

Ranglista
1. Steaua CSM 5/0 10
2. Nagyvárad 4/2 10
3. Kolozsvár 4/1 9
4. Temesvár 3/3 9
5. Piteşti 3/2 8
6. Nagyszeben 2/3 7
7. Craiova 2/3 7
8. Maros KK 2/3 7
9. Nagybánya 1/4 6
10. Dinamo 1/4 6
11. Galac 1/3 5

Thriller – Rambóval 
és mozgóképekkel

Nagy lehetőség 
a Maros HK jégkorongozói előtt!

Nagy gond a jéghiány, csak télen enyhül, amikor a Ligetben megnyílik a szabadtéri műjég-
pálya

Drew Barham (b) igyekszik áthámozni magát a temesvári védelmen. A Maros KK játékosainak
sokáig nem sikerült feltörniük a bánsági zárat, a kezdő feldobástól szinte mindvégig a vendé-
gek vezettek. Fotó: Tóth Csaba (bcmures.com)

Czimbalmos Ferenc Attila

Bálint Zsombor



MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüg-
gönyöket, harmonikaajtókat, termo-
pán PVC-nyílászárókat, szúnyog-
hálókat. Tel. 0744-121-714,
0265/218-321. (57062)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok:
kapu, garázsajtó, ablakrács stb. Tel.
0744-966-747. (17645)

MEGEMLÉKEZÉS

Az idő elmúlhat, szállnak az
évek, de a mi szívünkben meg-
marad szeretett, drága emléked.
Kegyelettel emlékezünk novem-
ber 2-án SZÁSZ JÁNOS ezre-
desre halálának 12. évfordulóján.
Áldott emlékét őrzik szerettei.
(57015-I)

Múlhatnak a hónapok, az évek,
de a te emléked megmarad
örökké a szívünkben.
Fájdalommal emlékezünk no-
vember 2-án id. VARGA 
JÁNOSRA halálának 11. évfordu-
lóján. Nyugodjál békében! Bána-
tos családja. (57174)

Szívünkben fájdalommal, örök
szeretettel emlékezünk CSEGEDI
ISTVÁNRA, aki november 2-án 9
éve eltávozott közülünk. Emléke
legyen áldott, nyugalma csen-
des! Akik ismerték, tisztelték és
szerették, gondoljanak rá kegye-
lettel. Szerettei. (57219-I)

ELHALÁLOZÁS

Isten akaratában megnyugodva
tudatjuk mindenkivel, aki sze-
rette, hogy 

özv. SEPSI BÉLÁNÉ 
született ANTAL ILKA 

2016. november 1-jén, életének
86. évében csendesen megpi-
hent. Temetése november 3-án
13 órakor lesz Marosszentgyör-
gyön, a református temetőben. 
Részvétfogadás november 2-án
17 órától a Pax temetkezési vál-
lalat ravatalozójában (Papiu Ila-
rian u. 10. szám). 
Gyermekei és unokái.(57254-I)

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett édesapa, nagy-
tata, após, testvér, unokatest-
vér, sógor, rokon és jó
szomszéd, 

KISS SÁNDOR 
szerető szíve életének 80. évé-
ben, október 30-án, rövid be-
tegség után megszűnt dobogni.
Utolsó útjára kísérjük novem-
ber 2-án, szerdán 14 órakor a
marosvásárhelyi református te-
metőbe. 

A gyászoló család. (57226-I)

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett, drága jó test-
vér, sógor, nagybácsi, 

MÁR MIHÁLY 
65 éves korában, hosszú, de tü-
relemmel viselt betegség után
október 31-én hirtelen elhunyt.
Temetése november 3-án 15
órakor lesz a folyfalvi családi
háztól. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 
Búcsúznak testvérei: Buba,
Kicsi és családjuk. (57243-I)

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett édesanya,
anyós, nagymama, dédmama,
rokon, szomszéd és ismerős, 

özv. IMREH MÁRTONNÉ 
szül. BALOGH MARGIT 

hosszú szenvedés után 88 éves
korában csendesen megpihent.
Örök nyugalomra november 3-
án 14 órakor helyezzük a mező-
csávási református temető
ravatalozójából. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (57247-I)

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett férj, édesapa,
tata, após, testvér, sógor, apa-
társ, szomszéd, 

MÁR MIHÁLY 
az Imatex volt dolgozója 

életének 65. évében türelemmel
viselt szenvedés után csende-
sen megpihent. 
Részvétnyilvánítást fogadunk
november 2-án 18-20 óra között
a Vili Temetkezési Kft. ravatalo-
zójában.
Temetése november 3-án, csü-
törtökön 15 órakor lesz a foly-
falvi családi háztól a
karácsonfalvi temetőben. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! Gyászoló szerettei.
(57248-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Szomorúan értesültünk a hírről
és őszinte részvétünket
fejezzük ki Borbély Melindának
TESTVÉRE elvesztése miatt
érzett fájdalmában. Isten
nyugtassa békében! 
Peti András és családja. (-I)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

REUMATOLÓGIAI RENDELŐ

– Tudor negyed, Transilvania u. 20. szám –

Gerinc-, váll-, térd-, csípőbántalmak kezelése.

Tel. 0743-714-914. (17565)

Egy váratlan perc alatt életed véget ért,
hosszú útra mentél, búcsút sem intettél.
Elhagytad a házat, amiért küzdöttél s
minket, akiket szerettél. Szorgalom és
munka volt életed, örökre megpihent két
dolgos kezed. Akkor voltál boldog, ha
mindenkinek eleget tettél. Örök az arcod,
nem száll el a szavad, szereteted,
mosolyod a szívünkben marad.
Fájó szívvel emlékezünk halálának első
évfordulóján a marosszentgyörgyi
CSORBA JÁNOSRA, akit november 2-án
az Úr váratlanul magához szólított.
Emléked legyen áldott, nyugalmad csendes! Felesége, Edit, fia
és családja.

*
APA, virágot viszek a sírodra, s fölnézek az égre, kérem a
Jóistent, nyugtasson békében. Szívünkben őrzünk, mint drága
kincset, mert egy éve itt hagytál minket. Pihenésed fölött
őrködjön a jóság, szeretet. Hiányzol nagyon, elfeledni téged
nem lehet. Marad a csend, mindent köszönök neked.  Fájó
szívvel emlékezik szerető fia, Jancsika családjával. (57207)
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KLARA gyógyító
javasasszony so-
kak kérésére most
Marosvásárhelyen
tartózkodik. 
Rövid időn beül
segít önnek prob-
lémái megoldá-
sában, a legerő-
sebb gyógyírekkel,
gyógynövények-
kel, a leghatá-
sosabb rituálékkal,
a Jeruzsálemből
kapott varázs-
gömbbel (melyet a legtöbb sikeresen
megoldott esetért kapott, I. díjként nyert)
Kötéseket, átkokat old fel, kibékíti a
szétesett családokat, cégeket ment meg
a csődtől, sikert visz a házhoz és
nyereségessé teszi  a vállalkozást, segít
epilepszia, impotencia, alkoholizmus,
depresszió, szenvedélybetegségek
esetén. 
Köszönetnyilvánítások: 
Monica Marosvásárhelyről köszöni,
hogy ismét együtt lehet szerelmével;
Matei Ákosfalváról hálás, mert
kigyógyult az alkoholizmusból;
Magdolna Régenből köszöni, hogy 28
éves fiát jó útra térítette, kivette a rossz
baráti társaságból; Ágnes Jeddről
hálás, mert újból együtt él férjével;
Bogdan köszöni, hogy kigyógyította az
alkoholizmusól; Gizella Szovátáról
köszöni Klarának, hogy segítségével,
kigyógyult a depresszióból.
Hívják Klara asszonyt bizalommal,
garantáltan segít önnek abban, hogy
élete megváltozzon, jóra forduljon. 
Tel. 0755-270-381. 
(Fizetett hirdetés: mp.)

A Népújság   hirdetési irodájában 
felveszünk  APRÓHIRDETÉST 
a kolozsvári SZABADSÁGBA, 

a csíkszeredai HARGITA NÉPÉBE, 
a sepsiszentgyörgyi  HÁROMSZÉKBE 

és az aradi NYUGATI  JELENBE.



SZAKFELÜGYELŐT (inspektort) alkalmazunk műszaki ITP-re.
Tel. 0740-801-365. (18145-I)
A marosvásárhelyi ATLAS COMPANY cég alkalmaz MÉRNÖ-
KÖT/MESTERT építkezéshez. Tel. 0265/312-923. (58911)
SZEMÉLYZETET alkalmazunk SZERENCSEJÁTÉK-TEREMBE,
valamint PULTOSOKAT. Betanítási lehetőséget ajánlunk. Tel. 0754-
546-785. (18212)
KFT. alkalmaz RAKODÓMUNKÁST itallerakathoz. Érdeklődni a
0740-019-089-es telefonszámon. (18210-I)
KERESÜNK SZEMÉLYT ÁLLAT (tehén) GONDOZÁSÁRA. Tel.
0729-925-074. (57228)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz gyakorlott RE-
CEPCIÓST, ANIMÁTORT (közvetlen, sportos alkat), SZAKÁCSOT,
SZAKÁCSSEGÉDET, PINCÉRT, SZOBALÁNYT, KARBAN-
TARTÓ MUNKÁST/SZAKEMBERT. Tel. 0722-268-866. (58830)
A ROSEN-GARDEN vendéglőbe SZAKÁCSOT vagy SEGÉDSZA-
KÁCSOT alkalmazunk. Tel. 0722-396-115. (sz.-I)
AUTÓBUSZVEZETŐKET keresünk Nyugat-Magyarország terüle-
tére. Kiemelt bérezés, egyéni bónuszrendszer, ingyenes szállás! Ta-
pasztalat nem szükséges! A magyar nyelv ismerete kötelező!
Érdeklődni a 00-40-753-102-290-es telefonszámon. (58903-I)
NAGYERNYE KÖZSÉG, adószám: 4323462, székhely: Nagyernye
falu 439. szám, Nagyernye község, Maros megye, weboldal: 
www.primariaernei.ro, e-mail-cím: ernei@cjmures.ro, a 2016. augusz-
tus 17-én jóváhagyott 20-as számú tanácsi határozat alapján közvetlen
tárgyalás útján bérbe adja a Sáromberke belterületén fekvő, 6.796
négyzetméteres, 51260-as számon betelekelt területét. Az adott terü-
leten található egy kereskedelmi társaság tulajdonában levő épület.
Megjegyzés: csak a belterület bérelhető. A versenytárgyalási dokumen-
táció beszerezhető a Nagyernyei Polgármesteri Hivatal iktatójában,
november 2-ától kezdődően. Az ajánlatokat – egy példányban – 2016.
november 7-én du. 3 óráig lehet leadni az iktatóban. A  közvetlen tár-
gyalás 2016. november 8-án de. 10 órától kezdődik a polgármesteri
hivatal gyűléstermében. (sz.-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
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Karrier fehérben

Állásbörze 
egészségügyi végzettségűeknek

November 5-én újra megszervezik Marosvásárhelyen a Karrier fe-
hérben (Careers in White) című, egészségügyi végzettségűeknek szóló
állásbörzét. A délelőtt 10 órától délután 4 óráig a Grand Szállóban
zajló börzén európai és hazai egészségügyi intézmények képviselői,
illetve munkaközvetítő ügynökségek illetékesei várják az álláskere-
sőket. 

A kínálat igen változatos, szakorvosok, rezidens orvosok, fogorvo-
sok, egészségügyi asszisztensek, fizioterapeuták, bábák és az orvosi
egyetem friss végzősei is találhatnak a felkészültségüknek megfelelő
munkát. Az ajánlatok között hazai és külföldi – angliai, írországi, fran-
cia- és németországi, belgiumi, hollandiai, svédországi, norvégiai és
dániai – munkalehetőségek is szerepelnek. 

A börzén való részvétel ingyenes, az álláskeresőknél jó, ha van öné-
letrajz. Bővebb tájékoztatás a www.careersinwhite.com honlapon.

A szállító neve és címe Útirány Indulás Visszatérés Irányár

TRANSERVICE
Călăraşilor (Kossuth) u. 
52. sz., tel.: 0265/216-242 

Marosvásárhely – 
Budapest

Hétfő 18.30 ó., kedd 18.30 ó.,
szerda 8 ó., csütörtök 18.30 ó.,

péntek 8 ó.,
vasárnap 8 ó., a Voiajor 
távolsági buszállomástól 

(Dózsa György utca)

Kedd 18.30 ó.,
szerda 18.30 ó.,
csütörtök 18.30 ó.,

péntek 18.30 ó., szombat 8 ó, 
vasárnap 18.30 ó, Népliget,

Volán buszállomás

Előnyös árak

ROYAL GTS.
Ştefan cel Mare u. 23. sz.,
0265/269-308,  
0731-89-89-89, 
Hu: 0036-30-60-53-753

Marosvásárhely – 
Budapest

Mindennap,
Voiajor autóbuszállomás, 18 ó.

Mindennap Budapestről, 
a Népligetből  15.30-kor,  

a 30-as peronról

Egy út 100 lej, 
menet–jövet 180 lej, 

nyugdíjasoknak és diákoknak 
170 lej.

TRANSP TUR  
INTERNATIONAL
Székelyudvarhely,
tel. 0266/217-979       
0744-788-295

Székelyudvarhely– 
Nyárádtő–Budapest

Mindennap 18 ó., székelyudvar-
helyi autóbuszállomás 

20 ó. Nyárádtő

Mindennap 19 ó., Budapest, 
Népliget, a 30-as peronról

Előnyös árak 
Székelyudvarhely–Szeged–

Kecskemét Vasárnap, kedd, péntek 17 ó. Hétfő, csütörtök, szombat 
18 ó. Kecskemét, 20 ó. Szeged

INTER TOURS
Rózsák tere 61. 
(bejárat a Petőfi térről), 
tel. 0265/264-011, 
0733-013-166 

Marosvásárhely –
Szalonta – Békéscsaba – 

Szeged – Kistelek –
Kecskemét

Csütörtök és vasárnap 20 ó., 
a Nemzeti Színház mögötti 

parkolóból; 20.30 ó. a Voiajor
távolsági buszállomástól

Péntek és hétfő 17 ó.,
Kecskemét, 

távolsági buszállomás; 19 ó.
Szeged, Mars téri buszállomás

Egy út 110 lej, menet-jövet 180 lej,
Kecskemétig 120 lej, menet-jövet
200 lej. 10% kedvezmény nyugdíja-
soknak, egyetemistáknak, tanulók-
nak. 50% kedvezmény 10 éven aluli
gyermekeknek. Minden 4. út ingye-
nes (ha egy éven belül leutazza).

A meggyesfalvi erdő szélén takarítottak
Október 31-én 9 órakor a Maros-

vásárhelyi Helyi Rendőrség foly-
tatta a takarítási akciót a város
egyes övezeteiben. A helyi rend-
őrök felügyeletével nyolc szociális
segélyben részesülő, illetve köz-
munka végzésére kötelezett sze-
mély tisztította meg a meggyesfalvi
erdő szélén lévő közterületet.

Ezúton emlékeztetjük a város la-
kosait arra, hogy a 2008. évi 20-as
számú helyi tanácsi határozat 8.
cikkelyének 5. bekezdése értelmé-
ben tilos „bármilyen hulladékot a
kijelölt helyeken (konténer, utcai
szemetesláda stb.) kívül máshova

eldobni”, ezen előírás megsze-
gése pedig 100–300 lej közötti
pénzbüntetéssel jár. Jelen tör-
vény 8. cikkelyének 1. bekez-
dése értelmében a háztartási
növényi és állati eredetű, illetve
bontásokból és építkezésekből
származó hulladék tárolására
törvénytelenül kialakított és
fenntartott felületek miatt 200–
2000 lej közötti pénzbüntetés
jár.

Valentin-Constantin 
Bretfelean, a Marosvásárhelyi

Helyi Rendőrség ügyvezető
igazgatója 



A Marosvásárhely 
Polgármesteri Hivatal  

versenyvizsgát szervez  
egy I. besorolású, fő szakmai fokozatú tanácsosi állás betöltésére a
szociális osztály sérült személyekkel foglalkozó részlegén

Az írásbeli versenyvizsgát a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hi-
vatal Győzelem tér 3. szám alatti székhelyén tartják 2016. novem-
ber 16-án 10 órakor.

A pályázati dossziékat jelen hirdetésnek a Hivatalos Közlöny
III. részében való megjelenésétől számított 8 napon belül lehet be-
nyújtani  a hivatal székhelyén, a 87-es irodában, és tartalmazniuk
kell azokat az iratokat, melyeket a 2008. évi 611-es kormányhatá-
rozat 49. cikkelyének 1. bekezdése és a 2013. évi 192-es rendelet
2. cikkelye ír elő. 

A részvételi feltételek, a beiratkozáshoz szükséges iratok listája
és a könyvészet a polgármesteri hivatalban, illetve a www.tirgu-
mures.ro weboldalon is tanulmányozható.

Bővebb tájékoztatás a 0265/268-330 telefonszám 110-es mellék-
állomásán, naponta 8–14 óra között.

Dr. Dorin Florea polgármester 

12   NÉPÚJSÁG ___________________________________________ REKLÁM – KÖZLEMÉNY ______________________________________ 2016. november 2., szerda

1.

Egyhetes sívakáció Ausztriában
2017. február 4-11.

Kirchberg in Tirol / Kitzbühel 
• 429 euró/2 fő/7 éj, 
egyszobás apartmanban

• 615 euró/5 fő/7 éj, 
kétszobás apartmanban

• 704 euró/7 fő/7 éj, 
háromszobás 
apartmanban

Rágcsálóirtás
A Coral Impex Kft. felhívja

a lakosság figyelmét, hogy no-
vember 8 – november 11. kö-
zött (rossz idő esetén több
napon át) Marosvásárhely
közterületein rágcsálóirtásra
kerül sor a Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatallal kötött
2011. szeptember 13-i 313-as
koncessziós szerződés alapján. 

A felhasználandó szer ható-
anyaga az Egészségügyi Mi-
nisztérium által engedélyezett
brodifacoum, amely mérgezés
szempontjából ártalmasnak
(Xn) és irritálónak (Xi) minő-
sül, ellenszere a K1 vitamin. 

Felkérünk mindenkit, hogy
fokozottan figyeljenek a kis-
gyerekekre és a háziállatokra,
a balesetek elkerülése végett.
Ha mégis bejutna a szerveze-
tükbe a méreganyag, sürgősen
jelentkezzenek a Marosvásár-
helyi Sürgősségi Kórháznál el-
látásra.  

A Coral Impex Kft. az egyet-
len engedélyezett társaság,
amely rágcsáló-, rovarirtást és
fertőtlenítést végezhet Maros-
vásárhelyen közterületen, lakó-
társulásoknál, magánházaknál
és gazdasági egységeknél egya-
ránt.


