
Arányos 
vadkilövési kvótát 
követelnek
Nagyon sokszor az emberi élet a tétje
a medvetámadásoknak az anyagi kár
mellett Kovászna, Hargita, Maros és
Brassó megyében. Az említett megyék
önkormányzati vezetői beadványt
nyújtanak be a szakminisztériumhoz a
vadak kilövési kvótáját illetően. 

____________2.
Ártatlannak 
vallották magukat 
a Nyemcov-gyil-
kosság vádlottjai
Ártatlannak vallotta magát a Borisz
Nyemcov orosz ellenzéki politikus
meggyilkolása ügyében hétfőn kezdő-
dött moszkvai katonai bírósági tárgya-
láson a per mind az öt vádlottja.

____________3.
Ne féljetek!
A rendezvény fénypontja volt a Fogadj
örökbe egy nagymamát! program gon-
dozottjainak előadása.

____________5.
Hitújítás 
Erdélyben
Ezért is szeretnénk egy sorozatot indí-
tani Maros megye legolvasottabb na-
pilapjában, ahol hetente egy alkalom-
mal bemutatjuk a Marosvásárhelyen
ma létező evangélikus, tíz református
és két unitárius egyházközséget. 

____________7.

A különbözettel 
ki számol el?

A felére csökkentett köztisztasági illeték kapcsán gra-
tulált a napokban a polgármester személyi tanácsadója,
Claudiu Maior a tervezetet kezdeményezőknek. A liberá-
lis képviselőknek. A reklámszövegben lelkesen ecseteli,
hogy legkésőbb egy hónap múlva (pontosan nem tudni,
mikortól) a magánszemélyek és tulajdonosi társulások
által fizetendő köztisztasági illeték a felére csökken. 
Vagyis a két évvel ezelőtti szintre. A közleményből csak
az maradt ki, hogy e „nagylelkűség” tulajdonképpen egy
bírósági végzés következményeként történhetett meg,
gyakorlatilag csak a törvényességet állították vissza a ta-
nácsosok. És emlékszünk még, hogy annak idején, amikor
a hulladéknak a segesvári vagy éppenséggel a székely-
udvarhelyi lerakóhoz való szállítását jóváhagyta a testü-
let, tudatában volt mindenik tanácsos, aki a tervezetet
megszavazta, hogy e megoldás megnöveli a költségeket.
Természetesen a lakosság zsebére döntöttek így.  

Szóval a gratulációk mellett a polgármesteri hivatal
akár a polgármesteri tanácsadón keresztül elmondhatná
azt is, hogy a jogi személyekre miért nem vonatkozhat az
illeték csökkentése, hiszen a 2014 novemberében 

(Folytatás a 3. oldalon)

Hétfőn délután az Erdélyi Református
Egyházkerület, valamint a magyar kor-
mány képviselőinek jelenlétében adták
át a marosvásárhelyi Gecse Dániel Re-
formátus Orvosi és Egészségügyi Szak-
kollégium felújított épületegyüttesét. Az
ünnepségen elhangzott: az intézmény a
bentlakó diákok szakmai fejlődéséhez
nyújt megfelelő körülményeket, ugyan-
akkor lelki felkészítés, közösségi élet is
zajlik e falak között.

Az ünnepség résztvevőit Les Zoltán reformá-
tus egyetemi lelkész, a marosvásárhelyi Gecse
Dániel Református Orvosi és Egészségügyi
Szakkollégium igazgatója köszöntötte, aki rövi-
den ismertette dr. Gecse Dániel marosvásárhelyi
orvos pályafutását, áldozatos, a magyar oktatás
támogatásáért kifejtett tevékenységét, példamu-
tató életét. 

– Áldozathozatala százszorosan megtérült
azokban az orvosokban, akiket támogatott. Idő-
ben azokban is megtérül majd, akik e kollégi-
umban laknak, itt tanulnak, formálódnak
közösséggé. Ugyanis nemcsak szakmai, hanem

lelki felkészítés is zajlik e falak között – hang-
súlyozta, majd köszönetet mondott Magyaror-
szág kormányának, az Erdélyi Református
Egyházkerület igazgatótanácsának az épület fel-
újítására nyújtott támogatásért. 

Az épület felújítási munkálatait még nem fe-
jezték be teljesen, azonban már lakható, a kollé-
giumi hitélet elkezdődött, előadásokat,
tudományos konferenciákat szerveztek már –
tudtuk meg dr. Dénes Loránd egyetemi adjunk-
tustól, tanulmányi igazgatótól. Hozzátette: a 100
férőhelyes kollégium feltöltöttsége majdnem 

(Folytatás a 4. oldalon)
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Nagyon sokszor az emberi élet a tétje a medvetámadá-
soknak az anyagi kár mellett Kovászna, Hargita, Maros és
Brassó megyében. Az említett megyék önkormányzati ve-
zetői beadványt nyújtanak be a szakminisztériumhoz a
vadak kilövési kvótáját illetően. 

A témában hétfőn tartott sajtótájékoztatón Tamás Sán-
dor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke elmondta, a szé-
kelyföldi megyékben, akárcsak az ország más régióiban is,
nagy port kavart a minisztérium által előterjesztett rendelet,
amelyben csökkentik a kilövési kvótát. Hírlik, hogy 2017-
től meg szeretnék tiltani a medvék kilövését Romániában.

„Állatvédő vagyok, de egyensúlyban kell tartani az ál-
latvédelem mellett az emberek érdekeit és a javak védel-
mét. A szakminisztériumhoz megfogalmazott
javaslatainkban három fontos szempontot tartunk szem
előtt: először is reális felmérést szeretnénk az elkövetkező
időszakban a vadállományt illetően, ugyanis Kovászna me-
gyében, a hivatalos adatok szerint, 650-700 medvét, reá-
lisan pedig 1300 példányt tartanak számon a
szakemberek. Megyénkben mostanáig 45 kilövési en-
gedélyt adtak, ezt a számot legalább 60-70-re kellene
emelni, hiszen a környezetvédelmi igazgatóság adatai
szerint évről évre nő a vadak által okozott kár mértéke,
és nő az emberi sérülések száma is. Továbbá javasla-
tunkban a kvóta elosztásánál országos szinten egyenlő
megoldást kezdeményezünk, valamint a vadak által oko-
zott károk gyors megtérítését, ugyanis a szakminisztérium
évek óta nem fizette ki az embereket megillető összegeket,
gyakran 2-3 évet késnek a kifizetések” – fogalmazott
Tamás Sándor. 

Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke sze-
rint a sajtó nagyon egyoldalúan mutatja be a problémát.
Úgy látja, hogy azok, akik tiltakoznak a kilövési kvóta
ellen, egyáltalán nem beszélnek az emberi áldozatokról. A
Hargita megyei tanácselnök elmondta, hogy a Régiók Bi-
zottsága természetvédelmi szakbizottságának tagjaként

csodálkozva tapasztalta, Brüsszelben nem tudnak az em-
beráldozatokról.

– Végignéztük Románia vonatkozó törvényeit, egyik
sem kezeli ezt a helyzetet, csak a károk szintjén foglalkozik
a kérdéskörrel. Kérdem én, mit ér bármilyen kártérítés
annak az embernek, aki életveszélyesen megsebesül, vagy
annak a 14 éves gyermeknek, aki életre szóló traumát él át,
nehezen tudja feldolgozni a támadást? – tette fel a kérdést
Borboly Csaba. – Amiről nem beszélnek a „sötétzöld” szer-
vezetek, az az emberi élet. Ugyanakkor nagyon nagy károk
vannak a termésben, a Hargita megyeiek puskával mennek
aratni. A jogszabályok a kárrendezéshez sem nyújtanak jó
megoldást, akkor volt ez rendben, amikor RMDSZ-es ve-
zette az illetékes minisztériumot. Nagyon sok településen
a gyermekeket este 6 után nem engedik ki az utcára, az er-
dőre nem járnak az emberek, nem merik megművelni terü-
leteiket, nem járnak túrázni, kirándulni, kevesen merik
magukat ennek a veszélynek kitenni. Brüsszelben azt hal-
lottam vissza, hogy mindezt nem tudták, Románia erről
nem tájékoztatta őket. Amikor Romániában védetté nyil-
vánították a medvét, ezt a típusú veszélyt nem hozták tu-
domásukra. Sajnos rosszul végzett számolás mentén
állapították meg Romániában a kvótát, az a 6500 azóta már
sokkal több lett, ellenben a számolás hiteltelensége miatt
azt mondtuk, hogy tavasszal együtt számoljuk meg. Ugyan-
akkor sokkal jobban lehetne tanulmányozni a medvék élő-
helyét, ha néhány egyed chipet kapna, annak minimális
költsége lenne.

A Hargita megyei tanácselnök kifejtette, hogy Hargita
Megye Tanácsa többször felhívta a figyelmet a problémára,
Dacian Cioloş miniszterelnökhöz is fordult, mert a hatósá-
gok érdemben nem foglalkoznak az emberéletet veszélyez-
tető esetekkel.

A megyevezetők arra biztatnak minden érintettet, hogy
jelentsék az esetleges vadkárokat, mert ezek függvényében
szabja ki a minisztérium a kilövési engedélyeket.

Orvosi és gyógyszerészeti 
menedzsmentkonferencia 

Október 6–9. között a marosvásárhelyi President szállo-
dában lesz az országos gyógyszerészeti és egészségügyi
menedzsmentkonferencia, amelyre hazai előadókon kívül
neves csehországi, szlovákiai és magyarországi szakér-
tőket is meghívtak. Hazai részről több szakintézmény ve-
zetője és az összes nagyobb gyógyszerforgalmazó cég,
magánkórház és egészségügyi szolgáltató képviselője
jelen lesz. 

Felvételi diákszínjátszó csoportba
A marosvásárhelyi Artecotur Egyesület égisze alatt mű-
ködő Artsy M diákszínjátszó csoport felvételit hirdet az ok-
tóberben induló utánpótlás csoportjába. Középiskolás (9 –
12. osztályos) diákok jelentkezését várják október 6-án, csü-
törtökön 24 óráig a gyvajda67@gmail.com e-mail-címen. A fel-
vételi október 8-án, szombaton 10 órától lesz a Jazz & Blues
klubban. A jelentkezők egy verssel vagy prózával és egy ének-
kel nevezhetnek be a vizsgára, a helyszínen improvizációs
feladat is lesz. 

Jogi tanácsadás
Ma délután 4 órakor szerkesztőségünk Dózsa György utca
9. szám alatti székhelyén, a II. emeleti 57-es irodában 
jogi tanácsadást tart előfizetőinknek Molnár Loránd
ügyvéd. Az érdeklődőket kérjük, hogy hozzák magukkal
előfizetési szelvényüket és az ügyükkel kapcsolatos min-
den iratot.

Októberi fogadóórák
A marosvásárhelyi önkormányzat RMDSZ-frakciójának kö-
vetkező fogadóórájára ma 16.30-kor kerül sor, Szászgás-
pár Barnabás várja az érdeklődőket. Október 11-én, jövő
kedden Novák Zoltán, 12-én, szerdán 16.30-tól Furó Judit
tart fogadóórát. Az érdekelteket a megadott időpontban a
Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal földszintjén levő
13-as számú teremben fogadják. 

Szüreti bál Marosvásárhelyen… 
A marosvásárhelyi-kövesdombi unitárius egyházköz-
ség október 22-én jótékonysági szüreti kosaras bált
szervez a Blue Pearl vendéglőben, a Metalotehnica
volt kantinjában. A bál bevételét templomi új orgona vá-
sárlására fordítják. Jelentkezni az egyházközség iro-
dájában lehet. 

… és Erdőcsinádon 
Október 15-én, szombaton 8 órától az erdőcsinádi Ár-
vácska néptánccsoport hagyományos szüreti bált tart a
helyi kultúrotthonban. 

Keresztény nők jubileumi fóruma 
Október 8-án, szombaton a Gecse utcai Kistemplom-
ban 10 órától kezdődő ökumenikus istentiszteleten ün-
neplik a Romániai Keresztény Nők Ökumenikus
Fóruma fennállásának 25. évfordulóját. Az istentiszte-
letet követően 13 órától kerül sor az RKNÖF elmúlt 25
esztendejének felelevenítésére (vetítés), majd az ud-
varfalvi Reménység együttes műsorára, további elő-
adásokra. 

Hírszerkesztő: Vajda György 

Ma AURÉL,
holnap BRÚNÓ és RENÁTA
napja. 
BRÚNÓ: ófelnémet eredetű, je-
lentése: barnamedve. 
RENÁTA: a latin Renatus női
párja, jelentése: újjászületett. 

5., szerda
A Nap kel 

7 óra 26 perckor, 
lenyugszik 

18 óra 53 perckor. 
Az év 279. napja, 
hátravan 87 nap.

Magyar lélek és ősmúlt 
Erdélyi körútján Szántai Lajos történész Brassóban,
Sepsiszentgyörgyön, Székelyudvarhelyen, Kolozsvá-
ron és Nagyváradon tart előadást. Marosvásárhelyen
október 5-én délután 6 órától a Bolyai téri unitárius
templom tanácstermében Kínai képes krónika – a ma-
gyar lélek és ősmúlt fényei címmel tart előadást.
Szántai Lajos magyarságkutató, legfontosabb kutatási
területei a középkori magyar történelem, őstörténetünk
és a magyar népmesék világa. Előadás után a szerző
különböző történelmi munkái is megvásárolhatók az
Ős-kép kiadó képviselőjénél. 

Családpasztorációs találkozó 
A Családpasztorációs Központ és a Familia Centrum
Egyesület támogatóival és több lelkésszel együtt két
éve elindított Szerdai pár-beszéd programsorozat ke-
retében október 5-én, ma 19 órától a marosvásárhelyi
Ama-Deus kávézóban (Forradalom u. 8. szám) tart ta-
lálkozót. Téma: Adod-e önmagad? Mit látnak belőled,
ki vagy? Miért és mettől meddig hordunk álarcokat?
Mit veszíthetünk kapcsolatainkban azáltal, hogy szere-

pekbe bújunk? S ha nem? Meghívottak: Fekete István
újságíró, dramaturg Halmágyi Éva bábszínész, Cosma
István pszichológus a Familia Centrumtól, Bakó Mária
lelki gondozó a Családpasztorációs Központtól. 

I. erdélyi boriskola 
Október 8-án 15 és 18 óra között a Kelementelki Kúria
és Borpincében hivatalosan megnyitják az első erdélyi
boriskolát, amelyre novemberben kerül sor. A szakmai
felkészítő négy hétig tart. A szombati esemény házi-
gazdája Hollandi Gábor vezető sommelier (borszak-
értő), aki nyolc borkülönlegességet mutat majd be az
érdeklődőknek. 

Ünnepel a kamarakórus
A marosvásárhelyi Vártemplom Musica Humana női
kamarakórusa október 5–10. között fellép Olaszor-
szágban a toscanai nemzetközi kórusfesztiválon, majd
22-én ünnepli fennállásának 30. évfordulóját a Vár-
templomban. Műsorán Bach-, Delibes-, Schubert-,
Bartók-, Kodály-, Kerényi-, Csíky Boldizsár-, Szabó
Csaba- és Orbán György-művek szerepelnek. Zongo-
rán közreműködik Strausz Imre István, szólót énekel
Tóth Tímea és Keresztesi Tekla, karnagy dr. Csíky
Csaba.

RENDEZVÉNYEK
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100 HUF 1,4483
1 g ARANY 168,2247

IDŐJÁRÁS
Változó idő
Hőmérséklet:
max. 100C
min. 10C

Megyei hírek

A minisztériumhoz fordulnak a megyei önkormányzatok vezetői
Arányos vadkilövési kvótát követelnek

Erdély TV-ajánló 
Vig Emese: Haza a magasban – Senkálszky

Endre
(október 9., vasárnap 22.30 óra)

Senkálszky Endre színészt, rendezőt ismerheti
meg a néző a Vig Emese rendezte portréfilmből.

A színművész Kolozsváron született. Pályáját
amatőr színjátszással kezdte. 1935 és 1937 között
Hetényi Elemér színiiskolájában tanult. 1937 és
1939 között Szabadkai József, majd Jódy Kámly
társulatában játszott. 1939-ben a kolozsvári Thália
színházhoz szerződött. 1944-ben a katonai behívó
ellenére is tovább játszott a Budapestre menekített
társulatban. 1945-ben fogságba esett. 1945. június
elsején tért haza Kolozsvárra. Ő játszotta a Magyar
Színház megnyitóján a Bánk bán címszerepét. Az
előadás rendezője Janovics Jenő volt. 

1949 és 1954 között a Kolozsvári Színművészeti
Főiskola előadótanára. 1964 és 1969 között a Ko-
lozsvári Állami Magyar Színház igazgatója. 

1977-ben ment nyugdíjba, de azután is folytatta
a színészi és rendezői munkát, haláláig.
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Felülvizsgálják Oprea előléptetését
Mihnea Motoc védelmi miniszter elrendelte, hogy a
minisztériumon belül vizsgálóbizottság jöjjön létre,
amely megállapítja, teljesültek-e a törvényes feltéte-
lek, amikor Gabriel Opreát ezredesből dandártábor-
nokká léptették elő. A védelmi minisztérium
Mediafaxnak is eljuttatott közleménye szerint a vizs-
gálóbizottság megalakulását a sajtóértesülések és
információkérések nyomán rendelték el. Gabriel Op-
reát két államfő is kitüntette: először Emil Constan-
tinescu, aki 2000-ben adta át neki a Románia
Csillaga Érdemrend lovagkeresztjét, később pedig,
2002-ben Ion Iliescu, aki a hűséges szolgálatért tün-
tette ki, szintén lovagi fokozattal. 2009-ben Traian
Băsescu akkori államelnök dekrétummal léptette elő,
így lett tartalékos négycsillagos tábornok.

Meghosszabbították a rendkívüli 
állapotot Törökországban

Törökország kormánya hétfőn úgy döntött, hogy 90
nappal meghosszabbítja a rendkívüli állapot érvé-
nyességét, amelyet július 20-án, a kudarcot vallott
katonai államcsínykísérlet után öt nappal vezetett
be. Ezt Numan Kurtulmus miniszterelnök jelentette
be sajtótájékoztatón a török kormány délelőtti ülését
követően. Mint mondta, október 19-től kezdődően
lép érvénybe a hosszabbítás, rögvest ahogy lejár a
jelenleg érvényben lévő határideje. A rendkívüli álla-
pot felhatalmazza a török kormányt egyebek közt
arra, hogy sújtson le azokra, akiket a puccs meg-
szervezésével gyanúsít, így az Egyesült Államokban
önkéntes száműzetésben élő Fethullah Gülen hit-
szónok mozgalmának embereire. A török hatóságok
eddig mintegy 32 ezer embert tartóztattak le az ál-
lamcsínnyel kapcsolatban, és tízezreket menesztet-
tek, vagy függesztettek fel állásukból egyebek közt
a rendőrség, a katonaság soraiból, az igazságszol-
gáltatás és az oktatás területéről.

Ratifikálta a párizsi 
klímamegállapodást az EP

Ratifikálta a párizsi klímamegállapodást az Európai
Parlament (EP) strasbourgi plenáris ülésén kedden,
amivel az egyezmény átlépte a hatályba lépéshez
szükséges küszöböt. A párizsi egyezmény a 2005-
ben életbe lépett kiotói jegyzőkönyvet váltja fel. A ha-
tályba lépés feltétele, hogy az ENSZ klímaváltozás
elleni keretegyezményének 55 olyan részes állama
ratifikálja a megállapodást, amelyek összesen a glo-
bális üvegházhatást okozó gázkibocsátás 55 száza-
lékáért felelősek. A klímamegállapodás megerősíti
azt a célkitűzést, hogy a Föld légkörének felmelege-
dését 2 Celsius-fok alatt tartja az iparosodás előtti
mértékhez képest, és folytatja az erőfeszítéseket,
hogy a felmelegedés legfeljebb 1,5 fokos legyen.

meghozott tanácsi határozat sokkal hátrányosabban
érintette őket, mint a lakosságot, a cégekkel többszörö-
sen fizettették meg a szemételhordást.  Továbbá: a jó hír
mellett, miszerint ezután csökkentett szemétdíjat fize-
tünk, a kérdések továbbra is maradnak: mire költötték
a két év alatt mintegy 400 ezer lejre becsült törvényte-
lenül befizetett összeget, ki és mikor, milyen formában
fizeti ezt vissza a lakosságnak? Ki és mikor jár el a Sa-
lubriserv ellen, ha igazak azok a feltételezések, amelyek
szerint a segesvári lerakó helyett törvénytelenül Maros-
vásárhelyen gyűjtötték fel a szemetet? Mellesleg: mikor
számolják fel teljesen a városszéli, talajt és levegőt
szennyező, fertőző gócot?

Azért még nem kell túlságosan örülni annak, hogy
majd kevesebbet fizetünk a köztisztaságért, a háztartási
hulladék elszállításáért. Persze sok háztartásban számít
az, hogy feleárat fizetnek a köztisztaságra, de ne felejt-
sük el, hogy a két évvel ezelőtt megnövelt és a legutóbbi
tanácsülésen lecsökkentett illeték közti árkülönbséget a
város költségvetéséből akarják fedezni, mindaddig,
amíg a kerelőszentpáli lerakó el nem kezd működni. 
Vagyis közpénzből, az adóinkból fizetnek a Salubriserv-
nek, ezt az összeget pedig valahonnan, valamelyik költ-
ségvetési tételből el kell venni... Azaz kevesebb marad
beruházásokra, a tanintézetek korszerűsítésére, szociá-
lis ellátásra, kultúrára, pályázatokra. Az időfaktor is
fontos lehet ebben a döntésben, nem tudni, hogy még
hány évig húzódik el a mintegy 50 millió eurós finan-
szírozással megépült kerelőszentpáli és székelykakasdi
lerakó illetve átrakó üzembe helyezése. 

Ezt (is) érdemes kiolvasni az igen pozitív kicsengésű
polgármesteri reklámból. 

A különbözettel 
ki számol el?

(Folytatás az 1. oldalról)

Új tervet jelentett be az Európai Unió az észak-szí-
riai Aleppóban kialakult „humanitárius tragédia”
kezelése érdekében, az ENSZ-szel együttműködés-
ben kidolgozott javaslat egyik fő célja, hogy a se-
gélyszervezetek eljuthassanak a rászorulókhoz az
ostromlott városban.

Az új kezdeményezésről Federica Mogherini, az EU kül-
és biztonságpolitikai főképviselője számolt be a Hrisztosz
Sztilianidesz humanitárius segítségnyújtásért és válságkeze-
lésért felelős uniós biztossal közösen jegyzett közleményé-
ben.

A tervezetnek két fő eleme van: egyrészt lehetővé tennék,
hogy a humanitárius szervezetek mielőbb segítséget nyújthas-
sanak a szenvedő civileknek Aleppó felkelők ellenőrizte, ke-
leti részében, másrészt ezzel párhuzamosan kimenekítenék a
területről a sürgős orvosi ellátásra szoruló embereket, elsőként
a nőket, a gyerekeket és az időseket.

Az orvosi célú evakuálásra Kelet-Aleppón kívül más ost-

romlott területeken is sort kerítene az unió, szükség esetén
akár Európába is szállíthatnák azokat, akik a térségben nem
kaphatnak megfelelő kezelést – tájékoztattak a kommüniké-
ben.

A közleményben bejelentették, az unió 25 millió eurót bo-
csát az országban tevékenykedő segélyszervezetek rendelke-
zésére, hozzájárulásként az aleppói válság kezeléséhez. Mint
írták, egy segélykonvoj várakozik a városrész közelében, ké-
szen arra, hogy azonnali támogatást nyújtson akár 130 ezer
embernek.

Az Európai Unió végezetül felszólította a polgárháborúban
érintett felek mindegyikét, hogy „emberségből, Szíria politikai
jövőjének kedvéért” járuljanak hozzá a tervezethez.

Az amerikai–orosz megállapodáson nyugvó legutóbbi szí-
riai tűzszünet alig egy hétig tartott. A kormányhadsereg szep-
tember végén mondta fel a fegyvernyugvást, és napokkal
később nagyszabású légi, majd pedig szárazföldi offenzívát
indított Aleppó teljes bevételére.

Új terv az aleppói humanitárius helyzet javítására

Ország – világ

Az illegális migráció kezelése érdekében afgán me-
nekültek visszafogadásáról szóló egyezményt kö-
zött az Európai Unió Afganisztánnal – írta
közleményében az Európai Bizottság hétfőn.

A megállapodás értelmében pénzügyi támogatás fejében Af-
ganisztán vállalja, hogy az unióval közösen megakadályozza
az illegális migrációt és visszafogadja az Európába vándorolt,
nemzetközi védelemre nem jogosult állampolgárait.

Megjegyezték, hogy a nemzetközi szerződéseknek megfe-
lelően az uniónak továbbra is kötelessége a háború és az ül-
döztetések elől menekülők befogadása, ugyanakkor
visszafordíthatja a gazdasági bevándorlókat.

A megállapodás részleteinek kidolgozása a napokban
Brüsszelben ülésező uniós külügyminiszterek feladata lesz
nemzetközi normák figyelembevétele mellett – tették hozzá.

Kedden és szerdán EU–Afganisztán konferenciát tart az Eu-
rópai Tanács az uniós tagországok külügyminisztereinek és
szakdiplomatáinak részvételével Brüsszelben. A tanácskozá-
son részt vesz John Kerry amerikai külügyminiszter, Ban Ki

Mun ENSZ-főtitkár, Asraf Gáni afgán elnök és Donald Tusk,
az Európai Tanács elnöke. A konferencia témája a migrációs
válság megoldása mellett a háború sújtotta ország békéjének
megteremtése és megőrzése, a gazdasági és infrastrukturális
fejlesztések, valamint az állami reformtörekvések uniós támo-
gatása lesz.

Maja Kocijancic, az EU illetékes szóvivője sajtótájékoztató
keretében újságírói kérdésre közölte, hogy a megállapodás tel-
jesítéséhez egy, a menekültek visszaszállítását fogadó repülő-
teret építenek az afgán főváros, Kabul mellett. A szerdán
várható megállapodás értelmében Afganisztán vállalja, hogy
az első hat hónapban 50 – kiutasított migránsokat szállító –
repülőgépet fogad.

Az Eurostat, az Európai Unió statisztikai hivatala adatai sze-
rint az Európába érkező bevándorlók között a szíriaiak után
az Afganisztánból érkezettek vannak a legtöbben. Számuk
2015-ben az előző évhez képest megnégyszereződött, elérte a
178 ezret, 2016 második negyedévében mintegy 50.300 afgán
nyújtott be menedékkérelmet.

A menekültek visszafogadásáról szóló egyezményt
kötött az EU Afganisztánnal

Az iparági konferenciákon manapság már szóba sem
kerül a források kimerülésének lehetősége, mivel a
technológiai fejlődésnek köszönhetően egyre távo-
labb tolódik a kitermelés tetőzésének időpontja –
mutat rá a World Economic Forum honlapján meg-
jelent cikkében John Watson, a Chevron elnök-ve-
zérigazgatója.

Kifejtette: az olajipar a folyamatban lévő negyedik ipari for-
radalom egyik frontvonalát alkotja és a legfejlettebb iparágak
egyikévé vált.

A cikk szerint a világ energiaipara napi 280 millió hordó
olajegyenértéknek megfelelő energiát állít előtt, ehhez az olaj-
és földgázipar napi 149 millió hordó olajegyenértékkel járul
hozzá. A teljes globális energiaszükséglet kielégítéséhez per-
cenként 12 olimpiai úszómedence feltöltéséhez elegendő
nyersolaj szükséges.

Az olajipar technológiai fejlesztése hatalmas beruházásokat
igényel. A Chevron például egymaga 6 milliárd dollárt fekte-
tett be technológiai fejlesztésbe 2007 óta. Ahhoz képest, hogy

az ötvenes évek elején az olajipar még csak harminc méteres
part menti vízmélységben volt képes másfél kilométer mély-
ségbe fúrni a talajrétegben, manapság már három kilométeres
vízmélységben is képes a földkéregben további nyolc kilomé-
tert fúrni, vagyis mélyebbre, mint amilyen magas a Mount
Everest. A meddő fúrások aránya pedig a hetvenes évekre jel-
lemző 75 százalékról 40 százalékra csökkent.

John Watson szerint egy évtizeddel ezelőtt az Egyesült Ál-
lamokban már félreverték a vészharangot a földgázkészletek
kimerülése miatt, és el is kezdték építeni a földgáz fogadására
alkalmas kikötői terminálokat. A technológiai fejlődésben
azonban olyan áttörés történt időközben, hogy ezeket a termi-
nálokat földgáz exportjára kellett átalakítani.

A technológiai fejlődésnek köszönhetően már szinte képte-
lenség megbecsülni, mikor tetőzhet a világ szénhidrogén-ter-
melése. Ennek megítéléséhez magát a technológiai fejlődést
kellene előre látni – állapítja meg a Chevron vezérigazga-
tójának a World Economic Forum hírportálján megjelent
cikke.

Chevron: nem látható, mikor tetőzik 
a globális olajtermelés

Ártatlannak vallotta magát a Borisz Nyemcov orosz ellen-
zéki politikus meggyilkolása ügyében hétfőn kezdődött
moszkvai katonai bírósági tárgyaláson a per mind az öt vád-
lottja.

Borisz Nyemcovot, aki korábban miniszterelnök-helyettes
is volt, 2015. február 27-én éjjel több lövéssel ölték meg
Moszkva belvárosában, a Kreml falánál húzódó Bolsoj Za-
moszkvoreckij hídon. A gyilkosság végrehajtásával öt csecsent
– Zaur Dadajevet, Sadid és Anzor Gubasevet, Hamzat Baha-
jevet, Tamerlan Eszkerhanovot – vádolták meg. A nyomozás
ugyanakkor kétkedők szerint nem vezetett el a bűncselekmény
igazi megrendelőjéhez.

A vád szerinti bandavezér, Dadajev a csecsenföldi vezető-
höz, Ramzan Kadirovhoz közel álló csecsen Észak belügyi
zászlóalj parancsnokhelyettese volt. Ugyanebben az egység-
ben szolgált egy hatodik vádlott, Beszlan Sabanov, akit nem
sikerült élve elfogni (az elfogási kísérletkor felrobbantotta
magát), valamint a gyilkosság – ügyészség szerinti – értelmi
szerzője, a szökésben lévő Ruszlan Muhutgyinov, aki a zász-
lóaljparancsnok, Ruszlan Geremejev személyi sofőrje volt.

Marija Szemjonyenko ügyész szerint Muhutgyinov 15 mil-
lió rubelt ajánlott fel a tetteseknek Nyemcov meggyilkolásáért,
és a pénz volt a bűncselekmény indítéka. Muhutgyinov lakást
bérelt a számukra, valamint gépkocsit és mobiltelefonokat bo-
csátott a rendelkezésükre.

Dadajev többször hátba lőtte a politikust, aki barátnőjével,
Anna Duricka ukrán modellel hazafelé tartott a GUM áruház
egyik étterméből.

Nyemcov a 2013-ban hatalomra került Nyugat-barát ukrán
vezetést támogatta, és adatokat gyűjtött az ukrajnai szakadárok
oldalán elesett orosz katonákról. Megölése egy nappal előzte
meg a délkelet-ukrajnai fegyveres konfliktus ellen tiltakozó
nagy ellenzéki megmozdulást Moszkvában, amelynek Nyem-
cov az egyik szervezője volt.

Április végén a meggyilkolt politikus lánya, Zsanna Nyem-
cova azt kérte, hogy az orosz Nyomozó Bizottság indítsa újra
és terjessze ki az apja ügyében lefolytatott nyomozást. Kérel-
mezte, hogy a már letartóztatott személyek mellett emeljenek
vádat Ruszlan Geremejev és fivére, Artur ellen is. A hivatalos
lakásnyilvántartásból ugyanis kiderült, hogy Artur Geremejevé
volt az a moszkvai lakás, amelyben a gyilkossággal eddig
megvádolt személyek laktak. Nyemcov lánya kifogásolta:
noha a nyomozás megállapította, hogy a gyilkossághoz köze
lehet magas rangú csecsen személyekhez, őket nem hallgatták
ki alaposan, és nem folytattak le ellenük minden lehetőséget
kimerítő nyomozást.

Zsanna Nyemcova azt is kérte, hogy ne válasszák le a nyo-
mozásról a bűntény megrendelésével és megszervezésével vá-
dolt Ruszlan Muhutgyinov ügyét, aki ellen tavaly
novemberben adtak ki nemzetközi elfogatóparancsot.

Ártatlannak vallották magukat 
a Nyemcov-gyilkosság vádlottjai



teljes, a MOGYE mindhárom ka-
ráról, illetve az asszisztensképző-
ből vannak hallgatóik. Idei terveik
közt szerepel a képzési programok
kiterjesztése, vegyes összetételű
szakmai bizottság alakítása, tutor-
mentor program működtetése, ta-
nulói csoportok kialakítása, a
hallgatói önkormányzat támoga-
tása, a belső konferencia létreho-
zása a bentlakó diákok
tudományos tevékenységének tá-
mogatására. Az „elő-TDK”-ként
értelmezhető belső konferencián
díjazzák majd a kiemelt teljesít-
ményt nyújtó hallgatókat, ok-
tatókat. 

Dr. Szabó Béla egyetemi tanár, a
Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógy-
szerészeti Egyetem magyar tagoza-
tának vezetője az egyetemen zajló
„állóháború” közepette fontos
eredménynek nevezte a szakkollé-
gium létrehozását, felújítását. Mint
ismeretes, a Gecse Dániel Refor-
mátus Orvosi és Egészségügyi
Szakkollégiumot tavaly alapította
meg az Erdélyi Református Egy-
házkerület igazgatótanácsa, a szak-
kollégium jogi hátterét a Bod Péter
Diakóniai Központ biztosítja. A
korszerűen felújított épület a
MOGYE-hallgatók és a Reformá-
tus Asszisztensképző diákjai szá-
mára nyújt bentlakási lehetőséget. 

– Egyesek ezt hungarikumnak
tartják. A kollégiumi élet elősegíti
az egyéni önmegvalósítást, a tehet-
ségek kibontakozását, segíti a kö-
zösséggé formálódást – mondta dr.
Szabó Béla, majd a MOGYE ma-
gyar oktatói nevében mondott kö-
szönetet a magyar kormánynak.

Dr. Mészáros János, az egész-
ségügyi ellátórendszer működteté-
séért felelős helyettes államtitkár
Balog Zoltán, az emberi erőforrá-
sok miniszterének üdvözletét adta
át. Felidézte Gecse Dániel példa-
mutató szellemiségét, hangsú-
lyozta, ennek jegyében kell őt

követő elmék formálódjanak,
ugyanolyan értékeket képviselje-
nek. 

– Teremtő műhely ez, amelynek
falai között minél több diák, minél
több Gecse Dániel vegyen részt a
teremtő munkában, az egész nem-
zet javára. Érdemi, tudományos
igényességű munka folyjon, egy-
más iránti nyitottság, önzetlen tu-
dásátadás jellemezze a bentlakókat
– hangsúlyozta. 

A mezőségi szórványkollégium,
a nagy múltú nagyenyedi Bethlen
Gábor kollégium felújítása után a
magyar kormány támogatásával
újulhatott meg a Gecse Dániel Re-
formátus Orvosi és Egészségügyi
Szakkollégium. A beruházást a ma-
gyar kormány mintegy 470 millió
forinttal támogatja, hiszen fontos-
nak tartja a marosvásárhelyi
gyógyszerész- és orvosképzést –
mondta dr. Grezsa István minisz-
teri biztos, aki elfogadhatatlannak
nevezte, hogy az egyetemi auto-
nómiára hivatkozva Románia a
saját törvényeit nem tartja be. Az
orvoselvándorlás jelensége köze-
pette fontosnak tartja az erdélyi
magyar orvosok szülőföldön mara-
dását. 

Ft. Kató Béla, az Erdélyi Refor-
mátus Egyházkerület püspöke sze-
rint „ha már amit tenni kellene,
nem lehet, megtették azt, amit
lehet”. 

– A református egyház szakkol-
légiumot hozott létre, felhasználva
a visszakapott infrastruktúrát. Kie-
melten fontosnak tartjuk az ifjúság
oktatását, a gyógyszerész- és or-
vosképzést, a legfőbb cél: a közös-
ségépítés – jelentette ki. Az Erdélyi
Református Egyházkerület püs-
pöke hangsúlyozta, terveik között
újabb háttérintézmények létreho-
zása is szerepel, hiszen ezek a kö-
zösségünk fennmaradását, az
erdélyi szellemiség továbbvitelét
jelentik. 

Az ünnepség zárómomentuma-
ként dr. Ábrám Zoltán egyetemi
tanár, a Bod Péter Diakóniai és Ta-
nulmányi Központ volt vezetője
adta át az Egészségtudomány című
szaklapot, amelyben Gecse Dániel
(1768-1824) Marosvásárhely hu-
manista orvosa címmel jelentetett
meg írást, reményét fejezve ki,
hogy méltó módon sikerül majd
megünnepelni 2018. március 7-én
Gecse Dániel születésének 250. év-
fordulóját. 

Az Országos Diszkriminációellenes Tanács
(CNCD) felszámolását kezdeményezte a magyarelle-
nességéről elhíresült Bogdan Diaconu parlamenti
képviselő, az Egységes Románia Párt (PRU) elnöke
– tudatta hétfőn a Hotnews.ro hírportál.

Diaconu erről még májusban nyújtott be törvény-
tervezetet a szenátushoz, de az csak múlt héten került
a képviselőházhoz, amelynek először kell szavaznia
róla. A PRU elnöke szerint a 2002-ben alapított költ-
ségvetési intézmény románellenességről tett tanúbi-
zonyságot. Szerinte a CNCD az RMDSZ és más
olyan érdekcsoportok befolyása alatt áll, amelyek „a
hagyományos román keresztény értékek megsemmi-
sítésén” ügyködnek.

„A CNCD minden olyan románt megbírságolt, aki
szót emelt a magyar szélsőségesség ellen. A CNCD a
területi autonómia és a terroristák ügyének szolgála-
tába állt, azt állítva például, hogy Beke Istvánt és
Szőcs Zoltánt (a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági
Mozgalom bebörtönzött kézdivásárhelyi aktivistáit)
diszkriminálták” – méltatlankodott a törvénytervezet
indoklásában a képviselő.

A Hotnews.ro felidézte, hogy törvénytervezete ki-
dolgozása előtt Bogdan Diaconut 4000 lejes bírsággal
sújtotta a CNCD, amiért az önkormányzati választási
kampányban azt mondta, hogy amennyiben megvá-
lasztják Bukarest főpolgármesterévé, nem lesz több
melegfelvonulás a fővárosban.

Jogerős ítéletet hirdetett a leg-
felső bíróság hétfőn a Microsoft-ak-
taként emlegetett korrupciós ügy
első négy, bíróság elé állított vád-
lottja ügyében: a fellebbviteli tár-
gyalás után valamennyien súlyo-
sabb ítéletet kaptak.

A kilenc volt minisztert és több
egymást követő kormányt is érintő,
számítástechnikai közbeszerzések-
kel kapcsolatos korrupciós ügyben
tavaly első körben négy gyanúsított
ellen emelt vádat a korrupcióellenes
ügyészség (DNA).

A bíróság a kettő és hat év kö-
zötti letöltendő börtönbüntetések
mellett együttesen több mint 17
millió eurónyi vagyonelkobzást is
elrendelt. Az elítéltek azért része-
sültek alapfokon a megszokottnál
enyhébb büntetésben, mert a bíró-
ság méltányolta, hogy hárman 
közülük beismerő vallomást tettek,
és megnevezték bűntársaikat, a
DNA azonban súlyosbításért felleb-
bezett.

A legnagyobb, hatéves szabad-
ságvesztést Gheorghe Ştefanra, Ka-
rácsonkő volt polgármesterére
szabta ki a bíróság, megduplázva a
büntetést. Gabriel Sandu volt táv-
közlési miniszter letöltendő bünte-
tését kettőről három évre, Dorin
Cocoş üzletemberét két évről két év
és négy hónapra növelték, Nicolae
Dumitru üzletember büntetését
pedig másfél év felfüggesztettről

két év és négy hónap letöltendő
börtönre súlyosbították.

A vádirat szerint az oktatási, az
informatikai és a pénzügyminiszté-
rium több korábbi vezetője néhány
tízezer és több millió euró közötti
csúszópénzt fogadott el, hogy a
piaci árnál 30-40 százalékkal drá-
gább szoftverlicencek, illetve akár
50 százalékkal drágább számítógé-
pek megvásárlásáról szóló állami
szerződéseket hagyjanak jóvá.

Gabriel Sandu volt távközlési
miniszter az ítélethirdetés előtt új-
ságíróknak elmondta: a Microsoft-
igazgatók ellen is feljelentést tett az
Egyesült Államok és Ausztria igaz-
ságügyi minisztériumánál, továbbá
azt állította, hogy a két ország nagy-
követsége is „közbenjárt” nála
annak idején. A per tárgyalása során
elhangzott tanúvallomások szerint
2009-ben a jobbközép PDL válasz-
tási kampányát finanszírozták azok-
ból a kenőpénzekből, amelyek a
Microsoft-ügyben cseréltek gazdát,
Traian Băsescu volt államfő azon-
ban erről azt mondta: nincs tudo-
mása olyasmiről, hogy elnök-
választási kampányához bűncselek-
ményekből származó pénzt hasz-
nált volna a PDL.

A Microsoft-ügyben Gabriel
Sandun kívül az akkori és korábbi
kormányok további nyolc volt tagja
ellen folyik bűnvádi eljárás, ellenük
nem emelt még vádat a DNA.
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Fotó: Nagy Tibor

(Folytatás az 1. oldalról)

Jogerős ítéletet hirdettek 
a Microsoft-perben

Legfontosabb a közösségépítés

A diszkriminációellenes tanács felszámolását
kezdeményezte Diaconu

Romániában nem fog kormány-
alakítási megbízást kapni elítélt
vagy bűnvádi eljárás alatt álló po-
litikus – jelentette ki Klaus Johan-
nis államfő kedden.

Johannis ezzel kizárta annak le-
hetőségét, hogy a decemberi parla-
menti választások megnyerésére
legesélyesebb PSD elnöke,
Liviu Dragnea miniszterelnök le-
hessen, őt ugyanis áprilisban két
év felfüggesztett börtönbünte-
tésre ítélték az akkori államfő le-
váltásáról 2012-ben kiírt
népszavazással kapcsolatos kor-
rupciós perben.

Az államfő kijelentése a PSD-
vel koalícióra készülő szabadelvű
ALDE elnökének, Călin Popescu
Tăriceanu szenátusi elnöknek új-
bóli kormányfői kinevezését is ki-
zárta, őt viszont bűnpártolás és

hamis tanúzás gyanújával állította
bíróság elé júliusban a korrupció-
ellenes ügyészség (DNA).

Johannis az új országprojekt ki-
dolgozásával megbízott elnöki bi-
zottság alakuló ülése után fejtette
ki álláspontját újságírók előtt az or-
szág rövid és hosszú távú jövőjé-
ről. A decemberi parlamenti
választásokkal kapcsolatos kér-
désre válaszolva leszögezte: olyan
politikusnak fog kormányalakítási
megbízást adni, aki meg tudja sze-
rezni beiktatásához a parlament tá-
mogatását, de kizárta, hogy olyan
miniszterelnököt jelöljön, aki nem
felel meg a feddhetetlenségi elvá-
rásoknak.

Johannis feltételei alapján töb-
bek között Victor Ponta volt szoci-
áldemokrata kormányfő, illetve az
ő politikai ellenfele, Traian Bă-

sescu volt államfő sem remélhet
kormányfői megbízást.

Liviu Dragnea alkotmánysértő-
nek nevezte az államfő kijelen-
tését. Szerinte egy PSD-győzelem
esetén Johannis nem veheti sem-
mibe a választói akaratot, ugyan-
akkor elzárkózott attól, hogy az
újságíróknak elárulja, kit javasol a
PSD miniszterelnöknek. A szociál-
demokrata pártelnök szerint Johan-
nis az alkotmányt megsértve
beavatkozott a választási kam-
pányba volt pártja, a PNL oldalán,
és az a célja, hogy – a pártfügget-
len – Dacian Cioloş kormányfőt
egy PNL-kormány élén megtartsa
a miniszterelnöki tisztségben.

Dragnea a maga részéről kizárta,
hogy a PSD-ALDE koalíció Cio-
loşt javasolja vagy megszavazza
kormányfőnek.

Johannis: Romániának nem lesz elítélt 
vagy bűnvádi eljárás alatt álló miniszterelnöke

Nőtt a vendégéjszakák 
száma

Az első nyolc hónapban 8,7 százalékkal nőtt a vendégéjszakák száma
Romániában a tavalyi hasonló időszakhoz képest – közölte hétfőn az or-
szágos statisztikai intézet.

Január-augusztusban 17,67 millió vendégéjszakát jegyeztek a kereske-
delmi szálláshelyeken, aminek 81,5 százalékát romániai turisták töltötték
el, a többit külföldiek.

A külföldi turisták által eltöltött vendégéjszakák száma 9,4 százalékkal,
3,277 millióra nőtt tavalyhoz képest.

A romániai kereskedelmi szálláshelyekre összesen 7,466 millió turista
érkezett, ami 11 százalékkal több a tavalyi első nyolc hónaphoz mérten.
Ebből 1,659 millió volt a külföldi turista, ami 9,9 százalékos növekedés
a vizsgált időszakban.

Legnagyobb számban a német (184 ezer), az izraeli (168 ezer) és az
olasz (155 ezer) turisták érkeztek. Negyedik helyen Magyarország áll,
ahonnan 101 ezer turista utazott Romániába.

Romániában tavaly egész évben csaknem 16 százalékkal nőtt a turisták
által eltöltött vendégéjszakák száma 2014-hez mérten. A külföldi turisták
száma 16,9 százalékkal, 2,234 millióra emelkedett.



Szende pár hónap alatt hihetetlenül
megváltozott. Azelőtt mindegyre di-
afilmnézős délutánokat szervezett

lánya játszótársainak, ő vitte a fánkot az
óvodai rendezvényekre, és a haveri kör is
tudta róla, hogy bárhova lehet hívni, egyet-
len kirándulást, hétvégi programot sem uta-
sít vissza. A szombat estéket  – hacsak nem
jött közbe valami – két gyermekkori barát-
nőjével töltötte. Beültek a törzshelyükre,
nosztalgiáztak, tervezgettek. Az elmúlt he-
tekben azonban rendszeresen kibúvót talált,
munkára, fáradtságra hivatkozva maradt el
az összejövetelekről, és ha az unszolásnak
engedve néha meg is jelent, szokatlanul
szótlan volt. Egy idő múlva mindenki arra
gyanakodott, hogy beteg vagy válságba ke-
rült a házassága. Ritkán találkoztunk, több-
nyire csak a virtuális térben, de az utóbbi
időben hiába szólongattam, nem válaszolt.
Egy este mégis fogadta a köszönésem.

– Megvagyok. Most egy kicsit más lett az
életem – válaszolta kérdésemre. 

– Valami gond van otthon?
– Dehogy. 
Pár percnyi csend telepedett közénk,

aztán a képernyő jelezte, hogy szaporán ír.
– Tudod, miután meghalt anyósom, a fér-

jemre maradt a vidéki ház. Sokáig gondol-
koztunk, hogy mit kezdjünk vele, de aztán
arra jutottunk, hogy úgysem tudnánk fenn-
tartani. Autónk sincs, nehéz lett volna kijá-
rogatni abba a kicsi, eldugott faluba. Úgy
döntöttünk, hogy eladjuk a házat, egy év

múlva került is rá vevő. A pénzből sok hiá-
nyosságot pótoltunk, volt egy kis adóssá-
gunk, azt is rendeztük. Abból, ami
megmaradt, felújítottuk a kislányom szobá-
ját, és vettünk egy új számítógépet. Nagy
szükség volt már egy új gépre, a régi folyton
lefagyott. Azt azonban sosem gondoltam
volna, hogy ettől alakulnak át a napjaim.
Tudod, sosem vol-
tam az az otthonülő
típus, szerettem min-
dig „minden lében
kanál lenni”… De
most már egyáltalán
nem vagyok ilyen…

– Mi történt?
– Nem nagyon hiszek a véletlenekben.

Biztos annak is megvolt az oka, hogy rám ta-
lált egy volt osztálytársam a neten. Annak
idején nagyon jóban voltunk, de mióta Ma-
gyarországon él, nem találkoztunk. Nagyon
megörültem neki. Kicsit beszélgettünk, aztán
játszani hívott. Épp betegszabadságon vol-
tam, a lányom oviban, én sállal a nyakamon,
forró teával a kezemben a gép előtt… Mit
mondjak, ráértem. 

– Milyen játékról volt szó?
– Egy különleges szerepjátékról, ha aka-

rod, majd leírom a nevét. A lényeg, hogy egy
fantasztikus világ részévé válsz, választasz
magadnak nevet, kinézetet, családot. Külön-

féle csapatokhoz, klánokhoz csatlakozhatsz,
küldetéseket kell teljesítened, és a legjobb az
egészben, hogy folyamatosan fejlődsz. Ráa-
dásul a történet helyszínét is te határozod
meg. Nekem a dzsungel tűnt a legvonzóbb-
nak. Három hete királynővé léptem elő, a
harmadik férjemnél tartok, és van huszonöt
gyermekem. Nagyon élvezem ezt az egészet,

sőt, hogy őszinte
legyek, egy ideje
jobban érzem
magam a játékvilá-
gomban, mint a va-
lóságban.

– Milyen gyakran lépsz be?
– Naponta többször is. Reggel, ugye,

oviba viszem a gyereket, aztán rohanok dol-
gozni, de ha úgy adódik, az irodában is ját-
szom egy keveset. Délután főzés, mosogatás,
aztán amíg a lányom eljátszik a szobájában,
végre bekapcsolhatom a gépet. De ne gon-
dold, hogy elhanyagolom a családom. Akár-
mit is mond a férjem, nagyon odafigyelek
rájuk, az esti mesét például mindig én olva-
som a gyereknek, és csak akkor ülök le újra
gépezni, ha már elaludt. Csak a szabadidős
programok maradtak ki egy ideje. De azt,
mondjuk, nem is bánom annyira. 

– A kislányod, mikor látja, hogy gépezel,
nem akarja kipróbálni?

– Egyszer kérte, hogy mutassam meg, mit

csinálok, de aztán sikerült elterelni a figyel-
mét. Tudja, elfogadja, hogy ez még nem neki
való. Lehet, hogy pár év múlva változik a
helyzet, de most ötévesen még mindenben
hallgat rám. Ne félj, őt nem ítéltem szoba-
fogságra, mint magamat. Gyakran viszem
barátnőkhöz játszani, csak most már nem
ülök le kávézni a vendéglátóknál, hanem ott-
hagyom, és később utánamegyek.

– Említetted, hogy a férjed nem örül az új
hobbidnak.

– Hát nem. De majd megszokja. Tudod,
hogy van… Ő is el szokott menni hetente
egyszer teniszezni a barátokkal, akkor sem
morgok, ha munka után még sörözik egyet a
kollégákkal. Ennyi igazán nekem is jár. 

– Nem ijesztő egy kicsit, hogy jobban
érzed magad a játékban, mint a valós élet-
ben?

– Néha bevillan, hogy nincs ez egészen
rendjén, de túl sokat nem rágódom rajta. Ha
jól meggondoljuk, mindenkinek van valami-
lyen káros szenvedélye, függősége. Én nem
füstölöm tele a lakást, nem iszom, félre sem
járok. Akkor meg mi a baj?

Talán rossz néven vehette utolsó kérdése-
met, talán úgy érezte, hogy kioktatom, mert
a következő pillanatban megszürkült a jelen-
létét jelző kis zöld gomb. Persze, az is meg-
lehet, hogy akaratától függetlenül szakadt
meg az internetkapcsolat. Utólag csak any-
nyit üzent, ha írni szeretnék róla, 
ne használjam az igazi nevét. Kérését telje-
sítettem.        
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Sehol földjén

„Lehet, hogy Isten nem olyan módon válaszol
imáidra, ahogyan elképzeled, vagy nem akkor,
amikor kéred, de ha bízol benne, Ő válaszolni
fog, úgy, ahogy a LEGJOBB NEKED.”
(www.maiige.hu)

Zsúfolásig megtelt a Deus Providebit Tanul-
mányi Ház Szent Mihály terme az idősek világ-
napja alkalmából szervezett ünnepségen
szeptember 30-án, pénteken. A Diakónia Ke-
resztyén Alapítvány kezdeményzésére, a Pro
Christo et Ecclesia és a Kálvin otthon társulásá-
val szépkorúak gyűltek össze mindhárom szer-
vezet gondozottjai közül. A jelenlévők között
olyanok is voltak, akik a sajtóból szereztek tu-
domást a rendezvényről, és elmondásuk szerint
azért jöttek el, mert szép szóra áhítoztak. A ma-
rosvásárhelyi résztvevők mellett a helybéli pol-
gármestereknek, lelkészeknek, diakóniai
alkalmazottaknak köszönhetően együtt ünnepel-
tek a nagysármási, marosszentannai, backama-
darasi, mezőmadarasi, gegesi, pókai, ernyei
fennjáró gondozottak.

Nt. Ötvös József vártemplomi lelkész érdem-
ben és közvetlenül tudott a jelenlevőkhöz szólni,
mivel az idősgondozást indulásától nyomon kö-
veti. A félelem jelenvalóságáról, néha szüksé-
gességéről, illetve legyőzéséről beszélt
áhítatában. Ábrám Noémi a szervezők nevében
köszöntötte a családi hangulatban összegyűlt és
szórakozni vágyó résztvevőket. Hálaadó ünnep-
ségnek nevezte az idősek világnapját, utalva az
unitáriusok egyik legkedveltebb és nemrég meg-
tartott egyházi ünnepére. Életünk éveit az ősszel
betakarítandó almákhoz hasonlította. A rothad-

takat elemészti a föld, hogy új élet serkenjen be-
lőlük, a félig rosszakat, kukacosokat elmajszol-
juk, vagy bereszeljük almás tésztának, az épeket
eltesszük télire, hogy majd gyönyörűséggel el-
fogyasszuk. Isten ajándékai, örüljünk nekik és
ne féljünk a nehézségektől! – hangzott az újabb
hálára buzdítás.

A rendezvény fénypontja volt a Fogadj
örökbe egy nagymamát! program gondozottjai-
nak előadása. A nézőközönség a kabaré-előadá-
sokat megszégyenítő módon hahotázott,
felszabadult örömkönnyeket hullatva a rövid je-
lenet bemutatása közben.

Mint ahogy az ép almák sorakoznak a polco-
kon, léptek színre Székely Szilárd tanár úr ve-
zetésével a Római Katolikus Teológiai Líceum
XI. osztályának diákjai. Az általuk bemutatott
dalok, irodalmi alkotások az időskor szépségére,
hasznára és megbecsülésére hívták fel a figyel-
met.

Az ünnepeltek a szavalatok terén sem hagyták
magukat: Dósa Katalin és Szabó Erzsébet Ge-
gesből, Csiszér Irén és Nám Rozália Marosvá-
sárhelyről, Szász Ferenc Nagysármásról
bizonyította, hogy az idő múlásával sem kopik
a szép iránti érzék.

A rendezvény közös nótázással, a közönség
kérésére a régi székely himnusz eléneklésével
és a Timko Kft.-nek köszönhetően vidám fala-
tozással, beszélgetéssel zárult.

Illesse köszönet a Diakónia Keresztyén Ala-
pítvány önkénteseit is, akik lehetőséget adtak
maguknak,  hogy megismerjék az önkéntes
munka áldásos örömeit! (DKA-iroda)

Ne féljetek!
Kiraboltak Monacóban. Persze, hogy

a félkarú bandita. Ki más? Számítottam
rá, de ha az ember egyszer eljut ilyen
helyre, legyen akár mezei turista, kipró-
bálja a szerencséjét, bemegy a kaszi-
nóba. Aztán szédelegve ki is jön. Nem lett
okosabb, nem lett gazdagabb, de körül-
nézett. A legbonyolultabb nyerőgép
éppen aktuális 15 milliós jackpotját nem
kebelezte be, ez nem borította fel kirán-
dulása jó előre eltervezett programját,
ami olyan bosszantó tud lenni, s aztán a
rengeteg euróra is vigyáznia kell, nincs
többé egy nyugodt pillanata. De emiatt
nem kellett fájjon a fejünk, viszont leg-
alább tudtuk, mihez tartsuk magunkat a
továbbiakban. Mindezt fotókkal is szíve-
sen dokumentálnám, nem lehet, a fény-
képezőgépet bemenetelkor leadatták a
ruhatárnál. Szemérmesek a kaszinósok.
Mindegy. Ezt amúgy is csak mellékesen
mondom, közben a körmömet reszelem.
A mai jegyzet lényege más. Az, hogy csa-
tangolhat száz úton, találkozhat ezeregy
csodával az ember, előbb-utóbb mindig
ugyanoda jut: hasonlítgatni kezdi a kül-
földi dolgokat a honival. Akár jólesik,
akár nem.

Majdnem mindenben előbbre tartanak
nálunk egy-két-há… sok lépéssel. A fran-
cia Riviérán ez kétségtelenül érvényes
megállapítás. Volt azonban olyasmi is,
ami igencsak otthonosnak tűnt. Zászló-
ügy. Amikor elutaztunk, itthon még javá-
ban zajlott a botrány amiatt, hogy az
amerikai nagykövetet a székely zászlóval
fényképezték. Első nap Nizzában azzal
volt tele a reggeli helyi lap, a Nice
Matin, hogy egy társasház gondnoka
írásban arra szólította fel az egyik nyug-
díjas házaspár társtulajdonost, vegye be
az erkélyén lobogó francia trikolórt, el-
végre már elég hosszú ideje lejárt min-
den fontos esemény, ami előtt
tiszteleghet. Dicséretes hazafiasságra
vall a zászló, jelezte, de folyamatos je-
lenléte netalán felborzolhatja a kedélye-
ket. A kedélyek így is felborzolódtak. A
felszólítottak tiltakoztak, a sajtóhoz for-
dultak igazukért, a médiában közvita ke-
rekedett a problémáról, ki így, ki amúgy
vélekedett, a gondnok felettesei elhatá-
rolódtak tőle stb. Nem ültünk annyit ott,
hogy megtudjuk, hogyan zárult, csitult az
ügy. Az tény, hogy az Angol sétányon, a
júliusi véres merénylet színhelyén to-
vábbra is az együttérzés, a fájdalom, a
megrendülés megannyi jele, jelképe lát-
ható. Zászlók is különböző méretben, a
román piros-sárga-kék is. És valószínű-
leg még sokáig úgy lesz. Ami ellenben
nagyobb mértékben el is terelte a nizzai

lobogóról a figyelmet, az országosan ki-
futtatott, komolyabb horderejű hazafias
ügy volt. Nicolas Sarkozy szolgáltatta. Az
egykori államelnök, a jelenlegi jobbol-
dali pártvezér ismét megpályázná a leg-
magasabb állami funkciót. Jövőre
lesznek a választások, de már most min-
dent elkövet, hogy hallasson magáról.
Ottlétünkkor asszimilációs elméletével, a
„kisebbségek tirranizmusára”, a francia
nemzeti identitásra vonatkozó sajátos
nézeteivel lepte meg a közvéleményt.
Sokan felhördültek, a legtekintélyesebb
újságok, tévécsatornák, rádióállomások
reagáltak rá. A televízióban magam is
végigkísértem, amikor az egyik legbefo-
lyásosabb riporternő rámenősen fag-
gatta. Nem tudta zavarba hozni,
vehemens volt Sarkozy is, de nem jött ki
a sodrából. Azok a nézők, akik ott élnek,
de nem franciák, és ragaszkodnak iden-
titásukhoz, valószínűleg annál inkább.
Számomra is nagyon furcsa volt, amiket
mondott. Szerinte bármilyen legyen a
földrajzi eredeted, ha oda telepedsz,
francia nemzetiségűvé kell válnod. A
francia kultúra az együttélés alapja,
hangsúlyozta. Magadévá kell tenned az
ország történelmét, ismerned kell a múlt-
ját, kétezer éves gall örökségét, míto-
szait, ez lehet a beolvadás garanciája.
Saját példáját is előhozta: „Apám ma-
gyar, nem tanította meg nekem Magyar-
ország történelmét. Anyai nagyapám
görög, nem tanította meg nekem Görög-
ország történetét. Én ma francia vagyok,
szeretem Franciaországot, megtanultam
a történelmét, franciául beszélek, és
nagyra tartom Franciaország ősi érté-
keit. Beolvadtam ebbe a népbe”. Évszá-
zadok óta ez a sikeres asszimilációs
politika, fejtette ki Sarkozy, amelynek
során az idegenek zökkenőmentesen be-
olvadnak egy olyan egyetemes köztársa-
ságba, amely az egyéni felemelkedésen
alapszik. Fel kell eleveníteni a gall gyö-
kereket, arra építeni a biztos jövőt,
amelyben ötvözni kell a keresztény és
monarchista értékeket éppúgy, mint a re-
publikánusokat és laikusokat. Mindezek-
hez persze a tavaszi választásokig még
számtalan jelentős személyiségnek lesz
lényegbeli, sőt ellentétes hozzáfűzniva-
lója bőven. Én viszont, miközben elké-
pedve hallgattam politikus druszámat,
egyre sűrűbben éreztem úgy, mintha a
honi tájakon már nem is egyszer és más-
más korokban találkoztam volna ehhez
hasonló „épületes” gondolatokkal. De
hát én még mindig a körmömet reszelge-
tem, ami írás közben nem is olyan egy-
szerű feladat. (N.M.K. )

Erről jut eszembe



A brit pénzügyminiszter sze-
rint Nagy-Britannia „nem
zárja be az ajtót” a magasan
képzett külföldi munkaerő
előtt azután sem, hogy el-
hagyta az Európai Uniót.

Philip Hammond a The Daily Te-
legraph című konzervatív brit napi-
lapnak adott, szombaton ismertetett
interjúban kijelentette: bármilyen
megoldás szülessen is a kilépési tár-
gyalásokon a bevándorlás sza-
bályozására, a brit kormány e sza-
bályozási jogokkal „felelősen fog
élni”.

Hammond szerint a bevándorlás
majdani szabályozási rendszerét
úgy kell alkalmazni, hogy az segítse
a brit gazdaság fejlődését. Az EU-
tagságról júniusban tartott népsza-
vazás – amelyen a többség a
kilépésre voksolt – megmutatta,
hogy a brit választók a szuverenitás
és a határok feletti ellenőrzés visz-
szaszerzését várják el a kormánytól,
de olyan módon, hogy a brit gazda-
ság tovább növekedhessen – tette
hozzá.

A pénzügyminiszter szerint a brit
kormány „bizonyosan” nem arra
fogja felhasználni a jövőbeni be-
vándorlási szabályozást, hogy „be-
zárja az ajtót” a magasan képzett
külföldi munkaerő előtt, ha jelenlé-
tük elősegíti a befektetések beáram-
lását és a növekedést, „legyen szó
bankárokról, szoftverfejlesztő mér-
nökökről vagy globális nagyválla-
latok igazgatóiról”.

A brit kormány még nem részle-
tezte, hogy a kilépés után milyen
eszközökkel kívánja szabályozni a
bevándorlást, de az ausztráliai min-
tájú, pontozásos elbírálási rendszer
bevezetése – amely a népszavazás
előtt a kilépést pártoló tábor kampá-
nyának egyik fő eleme volt – mára
lekerült a napirendről.

Theresa May miniszterelnök
nemrég bejelentette, hogy olyan
rendszert szeretne, amelyben a brit
kormány maga dönti el, hogy ki te-
lepedhet le Nagy-Britanniában.
May szerint a pontrendszer éppen
ezt nem tenné lehetővé, hiszen ha a
pontozásos módszer alapján meg-

határozott elbírálási kritériumoknak
a bevándorlási engedélyért folya-
modók megfelelnek, akkor további
mérlegelés lehetősége nélkül, auto-
matikusan be kellene őket engedni
az országba.

Az elsődleges probléma azonban
továbbra is az, hogy az uniós mun-
kavállalók beáramlásának korláto-
zásával Nagy-Britannia a jelenlegi
uniós szabályozás alapján elvileg
elveszítené akadálytalan hozzáféré-
sét az EU belső piacához. Az Euró-
pai Bizottság álláspontja szerint
ugyanis ha Nagy-Britannia a kilé-
pés után is hozzá akar férni az egy-
séges uniós piachoz – ahogy azt a
brit üzleti szféra folyamatosan kö-
veteli –, akkor tartania kell magát az
unión belüli mozgásszabadság alap-
elvéhez.

Theresa May többször hangozta-
tott véleménye szerint viszont az
EU-tagságról tartott népszavazás
megmutatta, hogy a britek nem
akarják az EU-n belüli szabad moz-
gás elvének érvényesítését úgy,
ahogy az eddig történt.

London nem zárja be az ajtót 
a képzett munkaerő előtt

A Google anyavállalata, az
Alphabet Inc. további haladé-
kot kapott október 31-ig,
hogy megcáfolja az Európai
Bizottság uniós trösztellenes
vádjait – írta közleményében
az Európai Bizottság hétfőn.

Az Európai Bizottság az eredeti,
július 27-ig szóló határidőt a válla-
lat kérésére már negyedik alkalom-
mal hosszabbította meg, eszerint a
Google-nak október 31-ig kell vá-
laszt adnia az Android mobil operá-
ciós rendszerrel, október 13-ig az
online vásárlásokkal, október 26-ig
az online keresésekkel kapcsolatos
reklámokat érintő ügyeit illetően.

Az uniós bizottság tájékoztatása
szerint a vállalatnak azokra a vá-
dakra kell válaszolnia, amelyek sze-
rint az uniós trösztellenes
szabályokat megszegve visszaélt
erőfölényével azáltal, hogy korláto-
zásokat vezetett be az Android
rendszerű eszközök gyártóival és a
mobilhálózatokat üzemeltetőkkel

szemben, valamint blokkolja a ver-
senytársak online keresés alkalmá-
val felbukkanó reklámjait.

Az áprilisban elfogadott határo-
zat alapján az Európai Bizottság el-
járást indított a cég anyavállalata,
az Alphabet Inc. ellen is, amelyet a
Google elleni eljárás 2015. áprilisi
megindítását követően hoztak létre.

Az EB akkori tájékoztatása sze-
rint a cég stratégiája a mobileszkö-
zöknél azt szolgálta, hogy
megerősítse erőfölényét az általá-
nos internetes keresőszolgáltatások
piacán.

Az Európában értékesített And-
roid operációs rendszerrel működő
eszközök többségén a Google bön-
gészőjét előzetesen telepítik a ké-
szülékre, amely ezáltal az
alapértelmezett vagy kizárólagos
keresőszolgáltatássá válik. A kifo-
gás szerint ez megakadályozza a
konkurens keresőmotorokat
abban, hogy konkurens mobil
böngészők és operációs rendsze-

rek révén a piacra juthassanak. A
bizottság arról is tájékoztatott, hogy
a rendelkezésre álló bizonyítékok
alapján kijelenthető: a Google a ki-
zárólagosságra vonatkozó feltétellel
bizonyos gyártókat és mobilháló-
zat-üzemeltetőket pénzügyi elő-
nyök biztosításával ösztönzött arra,
hogy előzetesen kizárólag a Google
Search böngészőt telepítsék eszkö-
zeikre.

A bizottság szerint feltételezhető,
hogy a Google magatartása – az
uniós trösztellenes szabályokat
megszegve – gátolja a fogyasztókat
abban, hogy a mobilalkalmazások
és mobilszolgáltatások szélesebb
skálájából választhassanak, vala-
mint útját állja a más piaci szerep-
lők általi innovációnak.

Sajtóinformációk szerint ameny-
nyiben a vállalatot az unió bűnös-
nek találja, a bírság mintegy 6,6
milliárd euró lehet, amely a vállalat
teljes éves forgalmának 10 száza-
léka.

Újabb haladékot kapott az EU trösztellenes vádjaival
kapcsolatos válaszadásra a Google

Pénzmágnes negyedszer
A Romániai Magyar Közgazdász Társaság, Magyarország Kolozsvári

Főkonzulátusa és a Magyar Mágnás Egyesület a Sapientia Erdélyi Ma-
gyar Tudományegyetem partnerségében kétfordulós egyéni tanulmányi
versenyt hirdet magyar középiskolások részére Pénzmágnes – kulcs a
gyarapodáshoz címmel.

Az idén negyedjére megrendezésre kerülő versenyhez csatlakoztak
intézmények Felvidékről, Kárpátaljáról és Délvidékről is, ezáltal a kez-
deményezés egy Kárpát-medencei megmozdulásra, megmérettetésre ad
lehetőséget.

A vetélkedő kétfordulós, az első fordulóra október 27-én kerül sor,
14-17 óra között. Az 50 kérdésből álló online tesztre a diákok egyénileg
kell válaszoljanak. November 25-én lesz a verseny döntője Kolozsváron.
A döntőben a 20 legjobb eredményt elért diák méri össze tudását, a fel-
adatok között esettanulmányok, tananyaghoz kapcsolódó kérdések vár-
hatóak. A díjak odaítéléséről szakmai zsűri dönt. A verseny fődíja 500
euró, második díja 300 euró, harmadik díja 200 euró készpénz, de a
pénzjutalmak mellett egyéb különdíjakat is odaítél a zsűri.

A versenyen való részvételhez 2016. október 26-ig mindenkinek
egyénileg kell regisztrálnia a www.penzmagnes.ro oldalon. Ezen az
oldalon találhatóak a versenyszabályok és a felkészüléshez szüksé-
ges anyagok is.

Csökkentették a bankok kötelező 
valuta-tartalékrátáját

A Román Nemzeti Bank 2 százalékponttal, 10 százalékra mérsékelte
a bankok kötelező valuta-tartalékrátáját, ugyanakkor az alapkamat vál-
tozatlanul 1,75 százalék maradt.

A központi bank igazgatótanácsának döntése az alapkamatot illetően
összhangban volt az elemzői várakozásokkal. A bankok kötelező lejtar-
talékrátája ugyanakkor nem módosult, 8 százalék maradt.

A jegybank honlapján olvasható közlemény emlékeztet, hogy augusz-
tusban az előző hónaphoz képest a román éves fogyasztói árindex 0,6
százalékponttal növekedett, de így is negatív tartományban maradt, és
mínusz 0,2 százalék volt az éves infláció.

A jegybank arra számít, hogy az infláció negatív tartományban marad
az idei év végéig, majd fokozatosan növekszik. Arra számítanak, hogy
2017 második felében kerül ismét a jegybank által megállapított inflá-
ciós célsávba, miután eltűnik a héacsökkentések hatása.

Az ötödik amerikai bank
ment csődbe az idén

Öt bank ment csődbe az idén eddig az Egyesült Államokban. Tavaly
nyolc bank ment csődbe az Egyesült Államokban; 2014-ben még tizen-
nyolc, egy évvel korábban pedig huszonnégy banknak kellett végleg be-
zárnia.

A csődhullám hat éve tetőzött, a bezárt bankok száma 2010-ben 157-
re nőtt az egy évvel korábbi 140-ről. Öt éve 92 bank ment csődbe, négy
éve 51. A 2007 vége óta csődbe jutott bankok száma csaknem ötszáz.

A betéttulajdonosokat fejenként 250 ezer dollárig biztosítja az ameri-
kai betétbiztosítási alap.

Társasági adót emelnek 
a spanyolok

A társasági adó emeléséről szóló törvényerejű rendeletet fogadott el
a spanyol ügyvezető kormány pénteki ülésén, melynek célja, hogy csök-
kentsék az államháztartási hiányt az Európai Bizottság elvárásai szerint
– erről a spanyol pénzügyminiszter beszélt a kabinet ülését követő saj-
tótájékoztatón.

Cristóbal Montoro elmondta: több mint 8 milliárd euró adóbevételt
remélnek az emeléstől, amely több mint kilencezer, 10 millió euró feletti
éves bevétellel rendelkező céget érint már októbertől.

A módosítás révén nekik az eddigi 12 százalék helyett legkevesebb
23 százalékos adót kell fizetni. A bankok és olajcégek 25 százalékos
adóteherrel számolhatnak.

Az adóemelés legalább 2018-ig érvényben marad, amíg a költségve-
tési hiányt nem sikerül 3 százalék alá csökkenteni, mint ahogy azt az
ügyvezető kormány tervezi – tette hozzá a pénzügyminiszter.

Az Európai Bizottság erre az évre 4,6 százalékos deficitet hagyott
jóvá Spanyolország számára, és az ügyvezető kormány által tett válla-
lások – például a társasági adóemelés – miatt tekintett el attól, hogy
szankciót szabjon ki az előírt 3 százalékot meghaladó hiány miatt.

A kelet-közép-európai régió-
ban az idén 5,3 százalékkal
csökkenhet a fizetésképte-
lenné váló vállalkozások
száma a korábbi éveknél ked-
vezőbb gazdasági környezet
miatt – derül ki a Coface nem-
zetközi hitelbiztosító friss fel-
méréséből, amelyet az
MTI-hez is eljuttatott. 

A feltörekvő piacokon tavaly
ugyan lelassult a gazdasági növe-
kedés, a kelet-közép-európai
régió kivételnek számít, a térség
összesített GDP-je 2015-ben 3,3
százalékkal nőtt, ez gyorsulást jelez
a 2014-ben elért 2,6 százalékos bő-
vülés után.

A Coface szakértői szerint a fize-
tésképtelenségi és csődeljárások
alakulása alapján a térség képe fe-
lemás. Az elemzés kiemeli a régión
belül Romániát és Magyarországot,
ezekben az országokban javult a
legjelentősebben a Coface által
mért fizetésképtelenségi mutató.
Magyarországon 44 százalékkal ke-
vesebb cég vált fizetésképtelenné,
Romániában pedig 50 százalékos
volt a csökkenés. Így Magyarország

fizetésképtelenségi mutatója 1,87
százalékos volt 2015-ben, Románia
indexe pedig 2,26 százalékot tett ki
– írják az elemzésben. A régiós
összkép felemás, mert több ország-
ban jelentősen romlott a helyzet,
így Ukrajnában és Litvániában a fi-
zetésképtelenné vált vállalatok
száma 21, illetve 16 százalékkal
nőtt. (A Coface fizetésképtelenségi
mutatója a cégbírósági adatok alap-
ján vizsgálja a cégekkel szembeni
fizetésképtelenségből fakadó eljárá-
sok számának alakulását, az adott
ország cégbejegyzéssel működő
vállalkozásainak számához viszo-
nyítva.)

Grzegorz Sielewicz, a hitelbizto-
sító kelet-közép-európai részlegé-
nek elemzője a közleményben
rámutatott: a munkaerőpiacon vár-
ható javulás és az erősödő üzleti bi-
zalom hatására a kelet-közép-
európai gazdaságok motorja a la-
kossági fogyasztás marad.

A hitelbiztosító több ország mi-
nősítésén is javított az elmúlt idő-
szakban. Magyarország minősítését
januárban javította A4-re a Coface,
júniusban Lettország és Románia

kapott szintén A4-es osztályzatot,
Szlovénia pedig az A3-as kategóri-
ába került. A Coface elemzése sze-
rint az utóbbi időszakban észlelt
javulás alapján a legtöbb kelet-
közép-európai ország elfogadható
kockázatúvá lépett elő.

A vállalatok osztályozása mellett
a Coface minősíti az országokat is
a kockázatok alapján. A Coface az
országok esetében nyolc kategóriát
különböztet meg: az A1-es osztály-
zat a legjobb, majd következnek a
gyengébb osztályzatok, az A2-es,
A3-as, A4-es. Ezután jön a B, a C
és a D kategória, utóbbi jelenti a
leggyengébb eredményt egy-egy
ország esetében.

A Coface Group a világ vezető
hitelbiztosítója, különböző megol-
dásokat kínál a vállalatoknak szerte
a világban az ügyfeleik pénzügyi
kötelezettségeinek elmulasztásából
fakadó kockázatra. 2015-ben a 
mintegy 4500 alkalmazottat foglal-
koztató Coface Group 1,490 milli-
árd euró konszolidált forgalmat
könyvelt el. A vállalatcsoport 99 or-
szágban van jelen közvetlenül vagy
indirekt módon.

Csökkenhet a fizetésképtelenné váló 
vállalkozások száma a régióban
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Gyakorló lelkipásztorként kíván-
csi voltam, mit mond a nagyvilág a
reformációról, erről az ötszáz éves
egyházi – és nem csak egyházi –
mozgalomról. A legrövidebb beveze-
tőben így fogalmazták meg ezt a fél-
ezer éves eseményt: „Luther
fellépése átalakította Európa korabeli
vallási térképét, megújította a hit vi-
lágát. A reformátor gondolkodása
azonban messze túlnyúlik a teológia
határain. Luther és a későbbi refor-
mátorok, illetve a reformáció hatása
a politika, a gazdaság, a zene, a jog-
tudomány, az anyanyelv és a modern
természettudomány kibontakozása,
illetve átalakulása terén is tetten ér-
hető” (Wikipédia). A reformáció
nemcsak egy 16. századi egyházi,
történelmi esemény, amelynek em-
léke ma is kísér, hanem egy közös
örökség, olyan kulturális és törté-
nelmi, vallásos és nemzeti örökség,
amely közvetve vagy közvetlenül ma
is meghatározza közösségi életünket.

Az egyháztörténet – és a világi
történelem – 1517. október 31-éhez
köti a reformáció kezdetét, amikor a
wittenbergi paptanár, Luther Márton
(Martin Luther) kitűzte a vártemp-
lom kapujára 95 tételét. Az arra
járók ma a bronzba öntött hatalmas
kapun olvashatják azt a 95 monda-
tot, amely egy másfél évezredes
egyházi rendszert, tanítást rengetett
meg. A lutheri hitújítás nem volt
előzmény nélküli: száz évvel előtte,
1415-ben ezért égették meg máglyán

Konstanzban a cseh előreformátort, Husz
Jánost.

A Luther Márton által összeállított 95
tétel hihetetlen gyorsasággal terjedt az
emberek, népek között. A hagyomány
szerint már a következő évben erdélyi
szász kereskedők magukkal hozták ezeket
a lipcsei vásárról, Nagyszebenben olvasni
kezdték, s így nem véletlen, hogy Erdély-
ben először a szászok között terjedt el, és
az 1540-es évek elején Brassóban a nagy
humanista és reformátor, Johannes Hon-
terus vezetésével elfogadták a lutheri ta-
nokat. Alapjában véve az erdélyi
reformációt innen datálják.

Pár évre rá éppen városunkban, a ma-
rosvásárhelyi Vártemplomban tartották
1559. november 1-jén azt a zsinatot, ahol
már a Kálvin János által megfogalmazott
úrvacsorai tanítás mellett döntenek, s ez
lett az első magyar nyelvű hitvallás.

A hitújítás megállíthatatlan útján jele-
nik meg Dávid Ferenc, aki újszerű, Szent-
háromság-tagadó tanításával az unitárius
egyház megalapítójává válik.  

A középkor végén szétszakadt Magyar-
ország helyébe lépett független Erdélyi
Fejedelemség védett bölcsőjévé válik
ennek a hitújító eseménysorozatnak, s
talán ez is magyarázza, hogy a világon el-
sőként Tordán mondják ki, 1568-ban, azt
a vallási türelmi határozatot, amely az
adott korban egyenlőséget teremt a négy
alakuló vallásfelekezet között. Ezt a tor-
dai végzést erősíti meg 1571 januárjában,
a Vártemplomban Erdély első fejedelme,
János Zsigmond, aki rövid élete (1540-
1571) során a hitújítás mind a négy lép-
csőfokán átment. Majd az 1600-as
években, a mélyhitű református fejedel-
mek idején alakul ki az a toleráns Erdély-
ország, amely szülőföldünkké és
hazánkká lett.

A reformáció közvetve és közvetlenül
meghatározta a 16–17. században nem-
csak az erdélyi egyházi és politikai életet,
hanem a nemzeti tudat kialakítását is. Túl
leegyszerűsítve állapították meg, hogy az

erdélyi szászok Luther tanainak követőiként
lutheránusok, a magyarok kálvinisták (refor-
mátusok) vagy unitáriusok, és a székelység
egy része maradt hű Róma tanításához. Kul-
túránkban, irodalmunkban végérvényesen
otthagyta nyomát a reformáció ideje és taní-
tása, s ez nemcsak a magyar irodalmi nyelvet
meghatározó Vizsolyi Bibliára vagy Szenczi
Molnár Albert zsoltárfordításaira vonatkozik.
Illyés Gyula A reformáció genfi emlékműve
előtt című költeményében állítja és igazolja
mindezt:

„Hiszed, hogy volna olyan-amilyen
magyarság, ha nincs – Kálvin?
Nem hiszem.”
Nemegyszer hallottam ilyen érvelést: Eu-

rópa és Erdély addig tart, ameddig elért a gó-
tika és a reformáció. Erdély történelme és a
reformáció valóban összetartoznak, és ötszáz
év alatt nagyban meghatározta életünket sok-
sok vonatkozásban. Ezért is szeretnénk egy
sorozatot indítani Maros megye legolvasot-
tabb napilapjában, ahol hetente egy alkalom-
mal bemutatjuk a Marosvásárhelyen ma
létező evangélikus, tíz református és két uni-
tárius egyházközséget. Templomaink bemu-
tatása mellett a protestantizmus nagy
személyiségeiről és a protestáns egyházak
jellegzetes életképeiről szeretnénk egyszerű
és rövid ismertetőket nyújtani Kedves Olva-
sóinknak.

Ezzel az általános bevezetővel egy olyan
hiánypótló sorozat indul el, amely révén a
város és a megye lakói megismerkedhetnek
azokkal az életmozzanatokkal, amelyeknek
részesei, vagy amelyek mellett naponta el-
mennek. Nem tudományos írásokra gondo-
lunk, hanem olyan ismeretterjesztő
bemutatkozásokra, amelyek őszinte kitárul-
kozásokban emlékeztetnek az elmúlt fél
évezredre, és irányt mutatnak az itteni békés
együttélésre.

Kívánjuk, a tizenhárom hónap alatt úgy
fogadják ezeket az ismeretterjesztő íráso-
kat, mint amelyekben erdélyi, marosvásár-
helyi vallásos életünk múltja nyílik meg,
jelene tükröződik vissza és jövője tárul ki
előttünk.
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Ötvös József

500 éves a reformáció

Hitújítás Erdélyben

A wittenbergi vártemplom

A bronzba öntött hatalmas kapun olvasható a 95 tétel



A Maros Megyei Munkaerő-köz-
vetítő Hivatal október 20-án, csü-
törtökön 9 órától állásbörzét
szervez frissen végzett fiatalok szá-
mára. Az állásbörzére a következő
városokban, a következő helyszíne-
ken kerül sor:

– Marosvásárhelyen a Mihai
Eminescu művelődési házban, Ni-
colae Grigorescu utca 19. szám

– Szászrégenben a Köztársaság
utca 14. szám alatti munkaponton

– Segesváron a Korona Szálló-
ban, Zaharia Boiu utca 12–14. szám

– Dicsőszentmártonban a Vasile
Milea utca 2. szám alatti munka-
ponton 

A munkaközvetítő hivatal felkéri
a gazdasági egységeket, hogy 
mielőbb jelentsék be munkaajánla-
taikat: Marosvásárhelyen a 0786-

198-863-as, Szászrégenben a 0265-
511-948-as, Segesváron a
0265/771-963-as, Dicsőszentmár-
tonban a 0265/444-686-os telefon-
számon. 

Az állást ajánlók villámpostán is
elküldhetik a kínált munkahelyek
jegyzékét az ajofm@ms.anofm.ro
e-mail-címre, feltüntetve a várost,
ahol részt szeretnének venni az ál-
lásbörzén.

A szervezők főként a fiatal, friss
végzősöket várják a börzére, akik-
nek felkínálják a munkahelyeket,
továbbá tájékoztatják őket, hogy
milyen szakképzéseken vehetnek
részt annak érdekében, hogy profilt
válthassanak, illetve milyen támo-
gatásban részesülhetnek.

Kapcsolattartó: Pop Ramona Tati-
ana, telefon: 0786-198-863. (mezey)

Az Országos Feddhetetlenségi
Ügynökség tevékenységét mindig is
sok megalapozott vagy megalapozat-
lan kritika érte, és több alkotmánybíró-
sági határozat tárgya is volt. Egy
2010-es alkotmánybírósági döntés ér-
telmében például alkotmányellenesnek
minősült az ügynökség azon törvényes
felhatalmazása, hogy a köztisztviselők
vagyonnyilatkozatával és érdeknyilat-
kozatával, valamint az esetleges érdek-
konfliktusokkal és összeférhetetlen-
ségekkel  kapcsolatosan nyomozati
cselekményeket foganatosítson.  Ez a
döntés nagyon is jogos, hiszen a román
jogrendszerben csakis a büntető tör-
vénykönyv által nevesített szervek ren-
delkeznek bűnüldöző jogkörrel
(ügyészség, rendőrség) a pontosan
meghatározott eljárási garanciák mel-
lett. Nem normális, hogy ezeken kívül
külön speciális nyomozó szervek jöj-
jenek létre, ugyanúgy, ahogy a bírósági
szervezet is egységes, alkotmányos
rendelkezés tiltja, hogy külön bírósá-
gokat hozzanak létre, mint például a
rossz emlékű kommunista rendszer
idején létrehozott népbíróságok vagy
rögtönítélő bíróságok. A fentebbi dön-
tés alapján az ügynökség ezen jogosít-
ványát hatályon kívül helyezték.

Eredetileg a törvény egy széles körű
köztisztviselői réteg számára írta elő
azt a kötelezettséget, hogy az ügynök-
ség számára megküldje vagyonnyilat-
kozatát, illetve érdeknyilatkozatát,
amelyeket aztán az ügynökség saját in-
ternetes honlapján közölt, ezt azonban
ugyancsak a fentebb említett alkot-
mánybírósági döntés helyezte hatályon
kívül. Ebben az esetben az indoklás
jogtechnikai jellegű volt, érdemben
nem nyilvánította alkotmányellenes-
nek a köztisztviselői nyilatkozatok 
begyűjtését, centralizálását és ellenőr-
zését, hanem azzal érvelt, hogy erre
vonatkozóan már létezik jogszabályi
előírás, a  115/1996. sz. törvényben,
amely rendelkezik a köztisztviselői
nyilatkozatok nyilvánosságra hozata-

láról, erről kétszer rendelkezni, párhu-
zamosan, fölösleges. Mellesleg felte-
vődik a kérdés, hogy milyen minőségű
az a törvényhozás, amely egy jogtech-
nikai szempontból ennyire rossz és in-
koherens törvényt hoz, amelyet az
Alkotmánybíróság ízekre szed, és
amelyet azelőtt is folytonosan módosí-
tottak. Az irónia az, hogy ez a jogsza-
bály nagyon érzékenyen érintette és
érinti a parlamenti képviselőket és sze-
nátorokat is, legalább a saját érdekük-
ben érdemes lett volna odafigyelni, mit
és hogyan szavaznak meg. A törvény-
ből majdnem semmi nem maradt az al-
kotmánybírósági döntés után, illetve az
ennek alapján hozott 176/2010-es mó-
dosító és kiegészítő törvény után.

Végül a nyilatkozatok közzétételé-
nek módját egy későbbi, a 176/2010-
es törvény szabályozta. Ennek a
törvénynek az alapján 39 kategóriájú
köztisztviselő, közméltóság és közmél-
tóságra pályázó személy (jelölt) kell a
vagyon- és érdeknyilatkozatot kitöltse,
melyek között az államelnöktől kezdve
a helyi választottakon keresztül egészen
a bírókig és ügyészekig mindenki szere-
pel. A nyilatkozatokat a megfelelő in-
tézményhez kell letenni, amelyeket
egy erre kijelölt személy másolatban
továbbít az ügynökségnek. Az ügynök-
ség a maga során elemzi a nyilatkoza-
tokat, megállapítva az esetleges
érdekellentéteket és összeférhetetlen-
ségeket.  Az ügynökségen alkalmazott
ellenőrök központosítják a nyilatkoza-
tokat és ellenőrzik azokat. Így például
egyik ellenőrzési szempont az, hogy az
illető köztisztviselő a köztisztviselői
mandátum alatt mutatott-e számottevő
vagyongyarapodást. 

Számottevő vagyongyarapodásként
határozza meg a törvény azt az esetet,
amikor a köztisztviselői mandátum
alatti vagyon és az ugyanezen periódus
alatti bevételek között az eltérés meg-
haladja a 10.000 eurót vagy annak lej-
ben kifejezett értékét. Az ellenőrzés
másik célja az esetleges törvényes ösz-
szeférhetetlenségek és érdekkonfliktu-
sok azonosítása. Ezekről az esetekről,
hogy tulajdonképpen mi is az érdekel-
lentét, illetve az összeférhetetlenség, a

következő részben fogunk beszélni
részletesebben, ezek ugyanis konkrét
helyzetekre és állami funkciókra vo-
natkoznak. A vagyonellenőrzési eljárás
(a fent említett 10.000 eurós különbség
esetén), valamint az érdekkonfliktusok
és összeférhetetlenségek ellenőrzése a
köztisztviselői mandátum teljes egésze
esetén lefolytatható, illetve annak meg-
szűnése után még három évig kezde-
ményezhető. Az ellenőrzési eljárást
hivatalból vagy bejelentésre indíthatja
el az ügynökség. 

A rosszhiszemű eljárás elindítása az
eljárást kezdeményező személy jogi
felelősségét vonja maga után. Az
ügynökség ellenőreinek az ellenőr-
zendő ügyeket véletlenszerűen osztják
ki. A beküldött nyilatkozatokból az ér-
zékeny személyes adatokat kiveszik,
majd feltöltik őket az ügynökség olda-
lára, ahol ezek az illető köztisztviselő
mandátuma alatt, valamint utólag
három évig elérhetők. 

A vagyonellenőrzési eljárás során az
ellenőrzött személyt meghallgatják. A
meghallgatásig csak nyilvános adato-
kat ellenőrizhet az ellenőr, utána pedig
harmadik személytől kérhet be nem
nyilvános információkat (pl. cégek, ban-
kok). A vagyonellenőrzés kiterjed az el-
lenőrzött személy házastársának és
gyerekeinek vagyonára is. A vagyonel-
lenőrzési eljárás során az ellenőrzött sze-
mélyt képviselheti ügyvéd, illetve a
vagyonosodással kapcsolatosan szakér-
tői vélemény elkészítését rendelik el. Az
ellenőrzés eredményéről jelentést készít
az ellenőr a vizsgált személy végső meg-
hallgatása után. A vagyonellenőrzési je-
lentést kiküldik a vizsgált személynek,
és amennyiben indokolt, az adóhatósá-
goknak, a bűnüldöző szerveknek, fe-
gyelmi szerveknek, valamint a
köztisztviselők vagyonosodását ellen-
őrző szerveknek. Az adóhatóságok és a
bűnüldöző szervek esetén a fenti jelen-
téseket kötelező módon elemezni kell,
majd ezek alapján – amennyiben indo-
kolt – sürgősségi eljárással indítják el
a megfelelő eljárásokat (pl. büntető-
ügy). Törvénytelen vagyonosodás ese-
tén a vizsgált személy összefér-
hetetlenné válik. (Folytatjuk)

Politika – Feddhetetlenségi Ügynökség – 
összeférhetetlenség – érdekellentét (II.)

Gogolák H. Csongor ügyvéd
office@gogolak.ro 
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Az ideiglenes személyazonossági 
igazolvány kibocsátásáról

A román állampolgárok nyilván-
tartásáról, a lakhely és tartózkodási
hely megnevezéséről és a személya-
zonossági iratok kibocsátásáról
szóló újraközölt és módosított
2005. évi 97-es számú sürgősségi
kormányrendelet 20. cikkelye értel-
mében az állampolgárok a követ-
kező esetekben igényelhetik az
ideiglenes személyazonossági iga-
zolványt:

– amikor az igénylő nem rendel-
kezik a személyazonossági igazol-
ványhoz szükséges iratokkal

– azon román állampolgárok ese-
tében, akiknek állandó lakhelye
külföldön van, és Romániában csak
ideiglenesen tartózkodnak

a) Az ideiglenes személyazonos-
sági igazolványt abban az esetben
bocsátják ki, ha az igénylő nem
nyújtja be az alábbi iratok valame-
lyikét: születési bizonyítvány, 
házasságlevél, az állandó lak-
helyet bizonyító irat vagy a válási
végzés.

b) Az ideiglenes személyazonos-

sági irat kibocsátásához a követke-
zők szükségesek:

– típuskérvény (a hivatal ablaka-
inál lehet kérni)

– 3 darab 3x4 cm-es fénykép, a
széleken 7 mm-es fehér kerettel

– az ideiglenes személyazonos-
sági árát képező egylejes nyugta, il-
letve esetenként a bélyegilleték
kifizetésének bizonylata

– az a) pontnál felsorolt doku-
mentumok eredeti és fénymásolt
példányban

– a lakás tulajdonosának belee-
gyezési nyilatkozata, amelyet a hi-
vatalnok előtt kell kitöltenie; az
illetőnek fel kell mutatnia az eredeti
személyazonossági igazolványát is

c) az ideiglenes személyazonos-
sági igazolvány érvényessége egy év.

Eddig Maros megyében 2.343
ideiglenes személyazonossági
igazolványt bocsátottak ki – kö-
zölte Codruţa Sava, a Maros 
Megyei Lakosság-nyilvántartó
Hivatal ügyvezető igazgatója.
(sz.p.p)

Új feltételek a Maros Megyei 
Rendőr-felügyelőség által meghirdetett

állások betöltésénél
Azoknak a személyeknek, akik a Maros Megyei Rendőr-felügyelőség

69 üres rendőri állásának valamelyikére pályáznak, a következő informá-
ciókat, feltételeket hozzák a tudomására:

– csak alsó korhatárt határoztak meg, ez 18 év
– a legkisebb testmagasság 165 cm a nők, 170 cm a férfiak esetében 
– nincs szükség erkölcsi bizonyítványra 
– nincs szükség a végzettséget igazoló és a személyazonossági iratok

fénymásolatára. A jelentkezőknek csak az eredeti példányokat kell bemu-
tatniuk

– a fizikai próbát nem számítják be a végső általános osztályzatba, ezt
csak az egyenlő írásbeli osztályzatok rangsorolásánál veszik figyelembe 

– ha lejárt az orvosi dosszié 12 hónapos érvényességi ideje, egy szű-
kebb körű vizsgálattal pótolható

A meghirdetett állásokra beiratkozni a Maros Megyei Rendőr-felügye-
lőség Borsos Tamás utca 16. szám alatti székhelyén lehet október 3-7-e
között, naponta 8.30-tól 16 óráig. 

A további feltételekről, a szükséges iratokról és a felvételi anyagról a
rendőrség honlapján lehet tájékozódni: https:/politiaromana.ro/ro/cari-
era/posturi-scoase-la-concurs. 

A Maros Megyei Tanács szeptember 29-i ülésén fogadta
el az alárendeltségébe tartozó művelődési intézmények
2017. esztendőre alkalmazott díjszabásait. A művelődési
intézmények a törvényes előírásokat, az igényeket, a vá-
sárlóerőt és más, a megyében működő intézmények dí-
jait figyelembe véve nyújtották be javaslataikat. 

A Maros Megyei Múzeum 2017-re felnőttek számára
a természetrajzi, a népművészeti és a régészeti részlegén
6 lejről 8 lejre emelte a belépti díj árát, viszont a tanulók
és egyetemisták számára 3 lejről 2 lejre csökkent az  ár.
A nyugdíjasjegy ára 3 lej marad. Hátrányos helyzetű sze-
mélyek ingyenesen látogathatnak el a múzeumba. 

A havi bérletek ára is azonos maradt, jövőben felnőt-
teknek 16 lejbe kerül, viszont az egyetemistáknak 8 lejről
4 lejre csökkent. 

A múzeum konferenciaterme óránként 150 lejért bé-
relhető, felszereléssel együtt. 

A Kultúrpalota tükörtermébe, képtáraiba a belépőjegy
ára felnőtteknek 12 lej marad, a tanulóknak és egyete-
mistáknak viszont 6 lejről 3 lejre csökken. A nyugdíjasok
továbbra is 6 lejért látogathatják. A régi városháza tor-
nyát, a toronyban berendezett kiállítást és a régi város-
háza udvarát a felnőttek jövőtől 8 lejért, a gyermekek 2
lejért, a nyugdíjasok 2,5 lejért látogathatják. 

A Kultúrpalota nagyterme óránként 1000 lejért, a kis-
terem 400 lejért bérelhető. Az előcsarnok 4 órára 400 le-
jért, 4 órán felül pedig 650 lejért bérelhető. 

Jövőtől a mikházi régészeti park látogatására felnőt-
teknek 4, nyugdíjasoknak 2, tanulóknak egylejes jegyet
kell váltani.  Azok, akik az intézményben filmezni, fo-
tózni szeretnének, a tavalyi díjakat kell kifizetniük, a díj
amatőröknek 10, profiknak 20 lejbe kerül, különleges
események alkalmával viszont 50 lej. 

A Maros Művészegyüttes a felnőttjegyek árának nö-
velését, a nyugdíjas- és diákjegyek árának csökkentését
javasolta. A tanács által elfogadott határozattervezet ér-
telmében a felnőttjegyárak maradtak. A vidéki előadá-
sokon a felnőttek 10, a nyugdíjasok 5, míg a diákok 2,5
lejes jegyet kell váltsanak. A városi előadásokon a fel-
nőttjegyek 12, a nyugdíjasjegyek 5, míg a diákjegyek 3
lejbe kerülnek. A hátrányos helyzetűek ingyen vehetnek
részt az előadáson. Az együttes terme különböző előadá-
sokra is bérelhető, ennek ára 15 százaléka a jegybevé-
telnek, de nem kevesebb, mint 600 lej óránként.
Szimpóziumokra, konferenciákra a bérleti díj 400 lej
óránként. 

Az Ariel Gyermek- és Ifjúsági Színházba a gyerekek-
nek, diákoknak továbbra is 7 lejes jegyet kell váltaniuk,
ám a felnőtteknek 10 lejről 28 lejre emelik a díjat. Ter-
mek itt is bérelhetők, a bevétel 15 százalékáért, de a
nagyterem nem kevesebb, mint 550 lejért, a kisterem 350
lejért, míg a konferenciaterem 250 lejért. 

A Marosvásárhelyi Állami Filharmónia szimfonikus
koncertjeire felnőtteknek 20, diákoknak 5, nyugdíjasok-
nak 10 lej a belépő. A rendkívüli szimfonikus koncer-
tekre a felnőttek 30, a diákok 7,5, míg a nyugdíjasok 15
lejért válthatnak jegyet. A leckehangversenyeken 5 lejes
jegy fejében lehet részt venni. A felnőttbérletek ára ma-
radt az idei, a diákbérletek ára viszont csökkent. A fel-
nőttek a páholyba 500 lejért válthatnak bérletet (35
koncert), a diákok 125 lejért, a nyugdíjasok 250 lejért. A
többi bérletár a helyek függvényében változik, az erkély
első sorában és a földszint első soraiban például felnőt-
teknek 400 lejbe kerül, a hátrábbi sorokban 370 lejbe. A
nyugdíjasok ide 185 lejért, a diákok 93 lejért válthatnak
bérletet.

Az információkat a megyei tanács sajtóirodája szol-
gáltatta. 

Szerkesztette: Mezey Sarolta

Művelődési intézmények jövő évi jegy- és bérletárai 
Csökkentették a diákjegyek árát 

Mezey Sarolta 

Állásbörze 
frissen végzett fiataloknak



Jászvásári CSM Poli – Temesvári Poli ACS
0-1 (0-0)

Gólszerző: Octavian Drăghici (61.)
Különös jelentőségű találat döntötte el a három

pont sorsát Jászvásáron: Octavian Drăghici négy
év szünet után szerzett gólt az első ligában. Mielőtt
hüledezni kezdenénk ezen a páratlannak tűnő gól-
szegénységi időszakon, jó, ha tudjuk, hogy a szó-
ban forgó labdarúgó az elmúlt évadban nem
idehaza, hanem a Libanoni Köztársaságban rúgta
a bőrt, mégpedig a Racing Bejrút csapatában.
Három másik évet azonban ezzel együtt is úgy hú-
zott le a pályán idehaza, előbb az Otopeni CS,
majd a Kolozsvári U és végül a Medgyesi Gaz
Metan színeiben, hogy egyetlen alkalommal sem
segítette góllal éppen aktuális klubját. Temesvári
szemmel nézve a futballista kétszeresen is jókor
ébredt Csipkerózsika-álmából: a találat ugyanis
egyben a csapat 26 mérkőzés (2014 áprilisa!) óta tartó
idegenbeli sikertelenségének a végét is jelentette.

Marosvásárhelyi ASA – Kolozsvári CFR 1-3 (0-1)
Gólszerzők: Ianis Zicu (84.), illetve Filipe Nasci-

mento (16.), Andrei Mureşan (55.), Billel Omrani (83.)
Vendéggyőzelem az egyaránt hat büntetőponttal súj-

tott csapatok összecsapásán: a kolozsvári gárda már ki-
lenc forduló óta veretlen, s ha nem lenne az említett
levonás, Miriuţă legényei a második helyen állnának a
rangsorban. A CFR a győzelem gondolatával utazott
Marosvásárhelyre, miután a FCSB elleni bukaresti si-
kert követően hazai pályán nem tudták legyőzni a
Medgyesi Gaz Metant, s a három pontot viszonylag
könnyen meg is szerezték. „Nagyon elégedett vagyok
a játékosaim mai teljesítményével!” – mosolygott a
végén a Marosvásárhelyen is rendkívül népszerűnek
bizonyult Vasile Miriuţă. Nem kérdés, mekkora vágy
munkálhatott az edzőben, hogy visszavágjon: tavalyi
menesztéséért, vagy akár a nemrégiben elszenvedett
Ligakupa-vereségért! Presztízs dolga volt ez, nem is
kicsit.

Medgyesi Gaz Metan – Voluntari FC 1-0 (0-0)
Gólszerző: Mircea Axente (52.)

Zsinórban negyedik vereségét szenvedte el a Volun-
tari FC az 1. ligás bajnokságban. Florin Cernatot már
a 22. percben kiütötte a házigazdák védekező közép-
pályása, I. Cristea: olyant könyökölt a vendégek tízes
számú játékosának az arcába, hogy az helyben kidőlt
a sorból. A Voluntari FC legjobb játékosát nélkülözve
is veszélyeztetett, de gólt nem tudott szerezni, enélkül
pedig nincs győzelem, az adott helyzetben még dön-
tetlen sem. Pedig sej, ha ahelyett a kapufa helyett a
labda bemegy a második félidő közepén, vagy ha a
bíró megadja a tizenegyest negyedórával a vége előtt,
amikor Susnjar és Deac összerúgott, mondogathatták
a végén a déliek magukban és egymásnak! Persze, ők
is tudják, hogy a futballban (és a sportban általában)
nincs helyük „ha”-val kezdődő mondatoknak.

Botoşani FC – Bukaresti Dinamo 2-1 (1-0)
Gólszerzők: Elek Róbert (22.), Gabriel Vaşvari

(72.), illetve Dorin Rotariu (52.).
Kiállítva: Antun Palic (70 – Dinamo)

Nagyon nem megy a Dinamónak az utóbbi időben,
a kezdetben még bajnokesélyesnek tekintett fővárosi
alakulat immár három vereségnél tart, s ha ez így megy
tovább, hovatovább még a felsőházi szereplésük is ve-
szélybe kerülhet a rájátszásban. Jó itteni szokás szerint
persze a bukarestiek nem a maguk háza táján keresik
a baj okát, hanem összeesküvés-elméleteket gyártanak,
és arról beszélnek, hogy ha ez így megy tovább, akkor
ők visszalépnek a bajnokságból. (És? Elmennek szán-
tóvetőnek? – kérdezhetnénk mi.) Most éppen az a
problémájuk, hogy Rusandu játékvezető tizenegyest
ítélt ellenük a 70. percben, amikor Antun Palic elrúgta
a kapura lövéssel próbálkozó Elek Róbert támaszkodó
lábát. A DigiSport elemző műsorában megszólaltatott
szakértők valamennyien a bukarestiek álláspontját erő-
sítették, azonban a lassításon jól látszott, amint Palic
buktatja a kaput veszélyeztető riválist. A történtek dön-
tőnek bizonyultak az eredmény szempontjából, hiszen

a Dinamo játékosa megkapta második sárga lapját, így
a bíró kiállította, a Botoşani pedig a büntetőből újra
megszerezte a vezetést. Viszont a mérkőzés a vitatott
tizenegyes után még éppen huszonhárom percet foly-
tatódott, ez alatt az idő alatt pedig a bukarestieknek
bőven lehetett volna alkalmuk egyenlíteni. Ezzel szem-
ben az történt, hogy mindösszesen egyszer jutottak el
a Botoşani kapujáig, Gnohere akkor lesről indulva ka-
pufát lőtt – közben a házigazdák kétszer is egy az egy
ellen mehettek a fővárosi kapussal szemben. Hol tehát
az igazság?

Konstancai Viitorul FC – Astra Giurgiu 1-0 (0-0)
Gólszerző: Răzvan Marin (58.).

Kiállítva: Denis Alibec (84 – Astra)
Áll a bál az Astránál: Denis Alibec aláírt, mégsem

igazol a FCSB-hez! Bár a klubok megegyeztek a más-
fél millió eurós vételárban, és be is jelentették, hogy
létrejött a megállapodás, ezt mégsem lehetett érvényre
juttatni, mert az Astra újabb követeléssel állt elő. És-
pedig, hogy ha Alibecre utóbb vevőt találnak a fővá-
rosiak, akkor a vételár 10 százaléka őket illesse. A
FCSB ezt nem fogadta el, úgyhogy maradt minden a
régiben. Annyi különbséggel, hogy Alibec most már
nemigen tudja, kinek a játékosa, ebből kifolyólag ide-
ges, csapkod, és nem is ügyel, hogy ne legyen körülötte
senki, amikor így tesz. Nagyjából ez a második sárga
lapjának a története, amelyet azért kapott, mert úgy le-
ütötte a hátulról érkező Pablo Brandant, mint nemlátó
a poharat.

Bukaresti FCSB – USK Craiova 2-1 (0-1)
Gólszerzők: William De Amorim (17.),

Fernando Henrique Boldrin (75 – büntetőből), 
illetve Bogdan Vătăjelu (41.)

Már megint egy vitatott tizenegyes! A craiovaiak
nem szívbajosak, keményen nekimentek az agyondé-
delgetett FCSB-nek, és azt állítják, hogy ellenfelük
mindkét gólját játékvezetői segédlettel szerezte. Az
elsőt lesről, a másodikat olyan büntetőből, amelyet
csak a bírók láttak, mert még a Dinamo esetében „idé-
zett“ szakértők sem. Jó, tudjuk, hogy tizenegyes az,
amit a bíró megad, és azt is, hogy ha a FCSB-ről van
szó, akkor van kérdés/nincs kérdés a válasz, még akkor
is, ha „a játékos nincs is a büntetőterületen, és karja
mozgási dinamikája kizárja a szándékosságot“, hogy
az említett szakértők egyikét idézzük, de arról se fe-
ledkezhetünk meg, hogy közben a FCSB-nek sokan
máris megelőlegezték az újabb bajnoki címet, és ugyan
ki merne ujjat húzni az aranyérem várományosával?
Aki az összeesküvés-elméleteket és a forgatókönyve-
ket kedveli, gondolkodhat, hogy vajon tényleg azt esz-
szük-e, amit a román foci boszorkánykonyháján
kifőztek nekünk. Mivel azonban ez nem a mi aszta-
lunk, számunkra nem marad más, mint előhúzni a plaj-
bászt, és felvésni, hogy az Astrától nemrég igazolt két
játékos lőtte a FCSB góljait, amelyekkel hátrányból
fordítva megnyerték a mérkőzést. Kezdjük kapiskálni,
miért van olyan nagy keletjük a bajnokcsapat játéko-
sainak Bukarestben.

Concordia Chiajna – Zsilvásárhelyi Pandurii 0-0
Kiállítva: Christian Obodo (85 – Pandurii)

Gól híján a játékosteljesítményeket kellett számba
vennünk, és találtunk is egy-két érde-
kességet. Beszélhetünk például
Lazar kapus kiváló szerepléséről,
akinek sikerült érintetlenül megőriz-
nie a hálóját, bár a házigazdák igazán
beleadtak apait-anyait, hogy össze-
hozzák a győzelmet jelentő találatot.
De felemlegethetjük a mérkőzés ne-
gatív hősének, Christian Obodónak a
produkcióját is, aki kétszer is sárga
lapot érő belemenéssel érdemelte ki
a kiállítást jelentő pirosat. Ennek
kapcsán nem csak az a visszatetsző,
hogy nevezett futballista idő előtti le-
vonulásra kényszerült, hanem az,
hogy éppen a volt csapata elleni
meccsen gondolta úgy, hogy a meg-
szokottnál jobban kell keményked-
nie. Arcpirító.
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Szokatlan helyzetben: Denis Alibec satuként merevíti karjai közé a rá támadó
Pablo Brandan fejét. Kiütés és piros lap lett a vége, a Marosvásárhelyről is
ismert argentin futballista pedig, mihelyst magához tért, örömmel állapíthatta
meg: minden foga a helyén maradt. A felvételt a televíziós közvetítésből
emeltük ki

Nehéz mérkőzésre készült a
Marosvásárhelyi ASA a női labda-
rúgó Szuperliga keretében a Real
Craiova otthonában. Nem csak
azért, mert a második vonalhoz (az
elsőben csak a Kolozsvári Olimpia
és az ASA található) tartozó házi-
gazdák viszonylag jó csapattal
rendelkeznek, hanem eddig az
tette nehézzé a hozzájuk való ki-
szállást, hogy a Mischii községi
pálya állapota, ahol eddig a hazai
mérkőzéseiket rendezték, nem
adott lehetőséget a kombinatív fut-
ballra. Az idéntől azonban az 
işalniţai pályára költöztek, szintén
egy Craiova közeli községbe,
amely már sokkal jobb állapotban
várta a találkozót. Ezúttal a craio-
vai játékosok a technikai adottsá-
gok hiányát túlzott lendülettel
próbálták kompenzálni, ami fölös-
leges durvaságokhoz vezetett,
azonban a kiváló passzjátékkal
rendelkező ASA-t ez sem zökken-
tette ki a ritmusból, kapujukhoz
szegezték a házigazdákat, akik
egész meccsen egyszer közelítet-

ték meg veszélyesebben Drăguş
hálóját, miközben a marosvásárhe-
lyiek támadást támadás után vezet-
tek. 

Az eredmény a játék képének
logikus következménye, az első
félidőben már megnyugtató
előnyre tettek szert a vendégek,
majd a második félidőben pályára
lépő Bradić még kétszer feliratko-
zott a góllövők listájára, mintegy
jelezve: noha későn érkezett (ezért
is maradt ki a kezdőből), készen
áll a feladatra.

Az ASA vadonatúj hátvéd pá-
rost használt ezen a meccsen, a
több mint százszoros román válo-
gatott Corina Olar és a szerb vá-
logatott Nikoleta Nikolić
mutatkozott be piros–kékben.
Így egyrészt sokkal biztosabb-
nak tűnik a védelem, másrészt
visszakerülhetett a középpályára
Jáhn és Alina Boroş, ahol hasz-
nosabbak lehetnek. A magabiz-
tos védelemre pedig nagy
szükség lesz vasárnap, amikor a
kolozsvári Olimpia lesz a Sziget
utca vendége, az új női bajnoki
idény első rangadóján.

Öt gól a rangadó előtt

Hibaigazítás
Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy cikkírónk hibájából az erdélyi

magyar középiskolások sportolimpiájáról a tegnapi lapszámunkban kö-
zölt beszámolónak nem a megfelelő változata jelent meg. A tévedést
korrigáltuk, a Népújság internetes oldalán immár a megfelelő tudósítás
olvasható.

Az argentin válogatott nyerte a
Kolumbiában rendezett futsal-vi-
lágbajnokságot, miután a cali dön-
tőben 5-4-re legyőzte az orosz
csapatot.

A nemzetközi szövetség hon-
lapja szerint a szombati fináléban
ugyan hátrányba került a dél-ame-
rikai gárda, de még szünet előtt
fordítani tudott. A második játék-
részben az oroszok egyenlítettek,
de az utána következő két argentin

gólra már nem volt válaszuk, sőt,
a hajrában még üres kapus gólt is
kaptak, igaz, az utolsó percben
még sikerült egy gólra felzáróz-
niuk.

Argentína először lett világbaj-
nok futsalban. A korábbi hét torná-
ból ötöt a brazilok, kettőt a
spanyolok nyertek.

Eredmények:
döntő: Argentína-Oroszország

5-4 (2-1)

Argentína lett 
a futsalvilágbajnok

Budapest rendezi a 2018-as 
birkózó-világbajnokságot

A Nemzetközi Birkózó Szövetség (UWW) döntése alapján Budapest
rendezi meg a 2018-as világbajnokságot – jelentette be pénteken Né-
meth Szilárd, a magyar szövetség (MBSZ) elnöke.

Az MBSZ elnökségi ülését követő sajtótájékoztatón a sportvezető
elmondta, hogy csütörtök este kapták meg Nenad Lalovicnak,
az UWW elnökének levelét, melyben a sikeres pályázatról értesítette

az MBSZ-t.
A sportág csúcseseményének legutóbb 2013-ban volt házigazdája a

magyar főváros, ahol a 2018-as vb-re várhatóan október második felé-
ben kerül sor.

Ranglista
1. FCSB 11 8 2 1 17-8 26
2. Craiova 11 6 2 3 15-11 20
3. Viitorul 11 6 2 3 14-10 20
4. Botoşani 11 6 1 4 20-13 19
5. Dinamo 11 4 4 3 17-12 16
6. Pandurii 11 4 4 3 12-9 16
7. Medgyes 11 4 4 3 12-12 16
8. CFR* 11 5 5 1 21-9 14
9. Jászvásár 11 3 3 5 11-12 12
10. Chiajna 11 3 3 5 4-12 12
11. Voluntari 11 3 2 6 16-18 11
12. Astra 11 3 2 6 10-17 11
13. ASA* 11 2 0 9 9-22 0
14. Temesvár** 11 2 2 7 10-23 -6
* 6 büntetőpont levonva
** 14 büntetőpont levonva

Jegyzőkönyv
Női labdarúgó Szuperliga, 3. forduló: Real Craiova – Maros-

vásárhelyi ASA 0-5 (0-3)
Községi stadion, Işalniţa. Vezette: Marius Naidin (Piteşti) –

Romică Bîrdeş (Piteşti), Mihai Ionescu (Suseni Argeş). Ellenőr:
Adrian Ion (Piteşti).

ASA: Drăguş – Roca, Olar, Nikolić, Gorea (Rusz), Jáhn (Me-
leacă), A. Boroş, Barabási (Vîga), Sandu, Balázs (Bradić), Amb-
rus.

Gól: Ambrus 2, Bradić 2, Barabási.
A női labdarúgó Szuperliga 3. fordulójának további eredmé-

nyei: Kolozsvári Olimpia – Nagybányai Independenţa 15-0, Te-
mesvári CFR – Bukaresti Fair Play 11-2, Jászvásári Navobi –
Borgóprundi Heniu 5-1. A CSS Târgovişte – Székelyudvarhelyi
Vasas Femina mérkőzést elhalasztották.

Áll a bál az Astránál
(a labdarúgó 1. liga 11. fordulójának összefoglalója)

Bálint ZsomborFarczádi Attila



Nem támogatták a békemegállapo-
dást a kormány és a Kolumbiai Forra-
dalmi Fegyveres Erők (FARC)
szélsőbaloldali gerillacsoport között a
kolumbiai népszavazók. A békeszerző-
dés ellenzői szerint az egyezmény túl-
ságosan is elnéző a fegyveresekkel
szemben, ezért annak újratárgyalását
követelik. A referendum eredménye
miatt szinte egész Latin-Amerika csaló-
dottságát fejezte ki.

A voksolók 50,2 százaléka utasította
el az 52 éve tartó, több mint 260 ezer
életet követelő fegyveres konfliktus le-
zárását célzó békeszerződést, a „nem”
és az „igen” szavazatok között 60 ezer
voks a különbség az előbbiek javára.

A referendumon viszonylag alacsony
volt a részvétel, a 34,9 millióból mint-
egy 13 millió választópolgár élt szava-
zati jogával.

Juan Manuel Santos kolumbiai elnök
a népszavazás előtt közölte: nincsen
másik terve, és amennyiben a „nemek”
győznek, újra kiéleződik a fegyveres
konfliktus. Juan Manuel Santos kolum-
biai elnök és a Timochenkóként ismert
Rodrigo Londono FARC-vezető szep-
tember 26-án írta alá a Norvégia és
Kuba védnöksége alatt megszületett bé-
kemegállapodást, amelyet egy nem kö-
telező érvényű népszavazásra
bocsátottak azzal a céllal, hogy megerő-
sítsék törvényességét.

Az eredmény kihirdetése után Santos
közölte, hogy elismeri a vereséget.
Hangsúlyozta, a tűzszünet továbbra is
érvényben van, folytatja munkáját a
béke elérése érdekében. Az elnök kö-
zölte azt is, hogy a hétfői nap folyamán
összehívja a politikai pártokat, hogy
megvitassák a békefolyamat jövőjét, va-
lamint Havannába küldte a kormány tár-
gyalóit, hogy az eredményt Kubában
váró FARC-vezetőkkel konzultáljanak.

A referendum eredményének tükré-
ben felajánlotta lemondását Humberto
de la Calle, aki a kormány tárgyalóde-
legációjának a vezetője volt. „Nem sze-
retnék útjában állni annak, ami most
jön. De töretlenül a békéért fogok dol-
gozni, bárhol is legyen rám szükség” –
fogalmazott a diplomata.

A FARC, amely az elejétől kezdve el-
lenezte a népszavazást, először Twitter-
bejegyzésében reagált az eredményre,
amiben hangsúlyozta: továbbra is a
béke elérését tűzi ki céljául. Később
Rodrigo Londono FARC-vezér közölte,
hogy a szervezet mélységes sajnálattal
fogadta az eredményt, ugyanakkor nyo-
matékosította, szervezete eltökélt a béke
elérésében.

A csoport korábban is világossá tette,
hogy véget akar vetni a fél évszázados
konfliktusnak. Egy szombati közlemé-

nyében például bejelentette, hogy a bé-
keegyezmény keretében pénzügyi kár-
pótlást nyújt az évtizedes konfliktus
áldozatainak, ehhez pedig előzetesen
számot ad anyagi forrásairól a kormány-
nak.

A megegyezés értelmében a népsza-
vazás sikere esetén a FARC mintegy 6
ezer harcosa leteszi a fegyvert, majd a
gerillaszervezet az ENSZ felügyelete
alatt fél éven belül politikai párttá alakul
át. Az ezt bírálók szerint nem lehet
hagyni, hogy a gerillák csak úgy beil-
leszkedjenek a társadalomba, és meg-
ússzák a börtönbüntetést.

A megállapodás egyik ellentmondá-
sos pontja az, hogy a gyilkosságokért,
robbantásos támadásokért és egyéb bűn-
cselekményekért felelős gerillaparancs-
nokoknak egy különleges bíróság előtt
kellene felelniük, amely viszont alterna-
tív büntetést szabna ki rájuk, például ak-
namentesítésre kötelezné őket.

Megfigyelők szerint a népszavazás
eredménye kudarc Santos elnök szá-
mára, aki így kénytelen lesz újratár-
gyalni a békemegállapodást.

Az egyezség tető alá hozásában köz-
vetítő Norvégia a bogotái vezetés és a
baloldali gerillák közötti „béke meg-
mentésére” szólított fel. Borge Brende
norvég külügyminiszter az NRK norvég
közszolgálati rádióadónak nyilatkozva
hangsúlyozta: „Semmi kétség nem fér
hozzá, hogy nagyon csalódottak va-
gyunk”.

„Úgy gondolom, az a helyzet, hogy
Kolumbia nagyon megosztott. Sokan
nem szeretnék, hogy a FARC részt ve-
hessen a politikában, és azt sem, hogy
vezetőik enyhe büntetést kapjanak” –
mutatott rá a norvég külügyi tárcave-
zető.

Szinte egész Latin-Amerika fájlalta a
népszavazás eredményét.

Delcy Rodríguez venezuelai kül-
ügyminiszter hihetetlennek minősítette
az eredményt: „Nagyon sajnálatos,
hogy tegnap egy kisebbség akarata ju-
tott érvényre, köszönhetően a sajtó tá-
madásainak, pszichológiai hadviselési
és hadi propagandaeszközeinek”.

Pedro Pablo Kuczynski perui elnök
figyelmeztetett: „a megállapodás újra-
tárgyalása nagyon bonyolultnak ígérke-
zik majd”.

Az argentínai jobbközép kormány
ugyanakkor úgy nyilatkozott, hogy tá-
mogatni fogja a béketerv újraélesztését,
mivel azt a konfliktus mindkét fele tá-
mogatja. Susana Malcorra argentin kül-
ügyminiszter hangsúlyozta: „Továbbra
is Kolumbia mellett vagyunk”. „A békét
lépésről lépésre, napról napra építik. A
megoldás kulcsa a kolumbiai kormány
bölcsességében rejlik” – tette hozzá.

Voltak azonban a referendum bukását
ünneplő hangok is a politikailag meg-
osztott térségben. Henry Ramos, 
a venezuelai nemzetgyűlés elnöke kije-
lentette: „amennyiben újraindul a pár-
beszéd a kolumbiai kormány és a
»kábszerterrorista gerillák« közt, úgy ki
kell zárniuk a folyamatból a kubaiakat”.
A FARC és Kolumbia 
véres konfliktusa

A Kolumbiai Forradalmi Fegyveres
Erők (FARC) Latin-Amerika legna-
gyobb és legrégibb gerillaszervezete, a
konfliktus 1964-ben kezdődött az or-
szágban – írta háttéranyagában a dpa
hírügynökség annak kapcsán, hogy a
kolumbiai népszavazáson a többség
nem támogatta a FARC és a kormány
békemegállapodását.

Egy időben a gerillaszervezet a kom-
munista párt fegyveres szárnyaként
szolgált. Az Unión Patriótica (UP – Ha-
zafias Szövetség) párttal a FARC 1984-
től kezdve megpróbált bekapcsolódni a
politikába. Válaszul jobboldali félkato-
nai csoportok az UP híveinek és politi-
kusainak ezreit ölték meg, ami ismét
kiélezte a konfliktust. Az utóbbi időben
még körülbelül nyolcezer harcos volt
fegyverben.

A FARC hatalma csúcspontján, 1998
és 2002 között egyszer már folytatott
béketárgyalásokat a kormánnyal. Akkor
egy Svájc nagyságú demilitarizált öve-
zetet hoztak létre, ám a lázadók egy-egy
támadás után visszavonulási területnek
használták az övezetet, a tárgyalások
kudarccal végződtek.

Az elmúlt években a lázadók érzé-
keny katonai vereségeket szenvedtek.
2010-ben Juan Manuel Santos foglalta
el az elnöki hivatalt azzal a céllal, hogy
rendezi a konfliktust és az ellenfeleket
ismét tárgyalóasztalhoz ülteti.

A FARC az utóbbi időben drogkeres-
kedelemből, illegális bányászatból, vé-
delmi pénzekből és emberrablásokból
finanszírozta ténykedését. Egyik leghí-
resebb áldozata, Ingrid Betancourt volt
elnökjelölt 2008-ig hat évet töltött a ge-
rillaszervezet fogságában. A konfliktus-
ban a szélsőbaloldali lázadó csoportok,
a FARC mellett főleg a Nemzeti Felsza-
badító Hadsereg (ELN), a katonaság és
a rendőrség ellen harcoltak, a közelmúl-
tig jobboldali paramilitáris csoportok is
részt vettek a gerillák elleni küzde-
lemben.

Több mint 220 ezer ember vesztette
életét. Több millió kolumbiait űztek el
lakhelyéről, akik aztán a nagyvárosok
peremén létesült nyomornegyedekben
kötöttek ki. Afganisztán után Kolumbi-
ában esett a legtöbb ember taposóaknák
áldozatául.

Népszavazáson utasították el 
a kolumbiai békemegállapodást

Az oroszbarát szakadárok ellen-
őrzése alatt álló kelet-ukrajnai terü-
letről lőtték ki azt az Orosz-
országból érkezett rakétát, amely
2014 nyarán megsemmisítette a
maláj légitársaság Amszterdamból
Kuala Lumpurba tartó, MH17-es já-
ratszámú repülőgépét – állapította
meg a holland, ausztrál, maláj,
ukrán és belga ügyészekből álló
nemzetközi vizsgálóbizottság
múlt szerdán közzétett jelenté-
sében. Moszkva hevesen til-
takozott a vizsgálat eredménye
ellen.

Wilbert Paulissen, a holland köz-
ponti nyomozóiroda vezetője meg-
erősítette: oroszbarát milicisták
kérték a mozgatható föld-levegő ra-
kéta telepítését, és jelentették annak
megérkezését a lázadók által ellen-
őrzött kelet-ukrajnai területre. A
vizsgálatok arra engednek követ-
keztetni, hogy a rakétát Pervo-
majszk település mellől indították.
Bizonyítható, hogy nem sokkal ké-
sőbb, a maláj repülőgép lelövését
követően a kilövőállást visszavitték
Oroszország területére.

Az még nem tisztázott, hogy a lá-
zadók parancsra hajtották-e végre a
támadást vagy önállóan cseleked-
tek.

A holland vezetésű vizsgálóbi-
zottság ügyészei nem tudnak vádat
emelni, mert nincs nemzetközi
megállapodás arról, hogy milyen
bíróságon tárgyalnák a tragédia fe-
lelőseinek ügyét.

Több korábbi vizsgálat – köztük
a rakétatípust gyártó Almaz-Antej
egy jelentése is – arra a következte-
tésre jutott, hogy a Boeing-777-es
repülőgép pilótafülkéje mellett rob-
bant fel egy Buk-rakéta, repeszda-
rabjai átfúrták a géptestet, így az
utasszállító darabjaira tört a levegő-
ben, majd lezuhant. 

Az orosz fegyvergyártó konszern
múlt szerdán megismételte azt, amit
korábbi jelentésében is megerősí-
tett: Buk-rakéta lőhette le a Boein-
get, de egy régebbi típus.
Hozzátette: a kilövést a délebbi, az
ukrán erők ellenőrizte területről haj-
tották végre. Az Almaz-Antej emel-
lett kifogásolta, hogy szerinte a
nemzetközi nyomozók sajtótájé-

koztatójukon nem beszéltek a mű-
szaki vizsgálatokról.

Dmitrij Peszkov orosz elnöki
szóvivő elutasította a jelentésnek az
eredményét. A szóvivő óva intett
attól, hogy anélkül vonjanak le kö-
vetkeztetéseket, hogy megvizsgál-
ták volna az orosz hadsereg által
legutóbb közzétett információkat.

Ezek az adatok a repülőgép-sze-
rencsétlenség bekövetkezésének
idején rögzített, a kelet-ukrajnai fel-
kelők által ellenőrzött területek lég-
teréről készült radaradatok – tette
hozzá Peszkov, hangsúlyozva:
ezekből egyértelműen az derül ki,
hogy nem voltak rakéták a levegő-
ben.

Az orosz védelmi minisztérium
korábban közölte, hogy megszerez-
ték a szerencsétlenség bekövetkez-
tekor rögzített első radar-
információkat. A vizsgálat közzété-
telét követően a védelmi tárca szó-
vivője, Igor Konasenkov tábornok
közölte: kétségbe vonható a jelentés
objektív jellege, mert főként a vi-
lághálóra és az ukrán hírszerzésre
hagyatkozott.

Konasenkov emellett leszögezte:
orosz légvédelmi rendszer sohasem
érkezett Ukrajnába.

Az orosz külügyminisztérium
jóval élesebben bírálta a vizsgálat
eredményét. Marija Zaharova kül-
ügyi szóvivő kijelentette: a holland
vezetésű nyomozás elfogult és po-
litikailag motivált volt.

„Önkényesen kijelölni a felelősö-
ket, majd kitalálni a kívánt eredmé-
nyeket; ez vált a normává nyugati
kollégáinknál” – hangoztatta Zaha-
rova.

Hozzátette: a vizsgálat figyelmen
kívül hagy kétségbevonhatatlan bi-
zonyítékokat, amelyeket az orosz
fél nyújtott, ráadásul annak elle-
nére, hogy Oroszország az egyetlen
érintett, amely megbízható informá-
ciókat küld a bizottságnak. Zaha-
rova szerint Moszkvát szinte
kizárták a nyomozásból, míg Ukraj-
nát teljes értékű tagjává tették, ezzel
pedig lehetőséget nyújtva az ukrá-
noknak, hogy bizonyítékokat hami-
sítsanak.

Az ukrán külügyminisztérium
közölte, a jelentés véget vet annak,

hogy Oroszország ezentúl is elfer-
dített vagy kitalált információkat
terjesszen a tragédiáról, valamint
tovább próbálkozzon a nyomozás-
ban részt vevők lejáratásával.

Eduard Baszurin donyecki szaka-
dár vezető az orosz Ria Novosztyi
hírügynökség internetes oldalán kö-
zölt nyilatkozatában leszögezte:
helytelenek a maláj gép lezuhaná-
sának ügyét vizsgáló nemzetközi
nyomozócsoport jelentésében fog-
laltak.

A katasztrófák vizsgálatában ille-
tékes holland hatóság (biztonsági
tanács) már korábban megállapí-
totta, hogy a repülőgépet egy földi
telepítésű, BUK típusú légelhárító
rakéta semmisítette meg, amelyet
feltételezhetően a szakadárok terü-
letéről indítottak. Moszkva ezt a
vizsgálatot – bár orosz szakértők is
részt vettek benne – nem tartotta
objektívnek és visszautasította.

Moszkva mindeddig nem ismerte
el, hogy közvetlen szerepet játszana
a kelet-ukrajnai konfliktusban az
oroszbarát szakadárok támogatásá-
val.

Maláj utasszállító
A vizsgálat szerint szakadár területről lőtték le a gépet, Moszkva tiltakozott
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Közlemény
A Szászrégen város területére vonatkozó taxizást szabályzó

2013. évi 176-os helyi tanácsi határozat értelmében a polgármes-
teri hivatal öt taxizási engedélyt ítél oda, a következőképpen:

2016. október 3. és december 1. között – a kérvények és a szük-
séges dokumentumok benyújtása 

2016. december 2. és 11. között – az engedélyek odaítélésének
eljárása 

2016. december 14-e – az eredmények kifüggesztése 
2016. december 15. és 29. között – az óvások benyújtása a pol-

gármesterhez 
2016. december 30. és 2017. január 8. között – az óvások meg-

oldása és az eredmény közlése 
2017. január 10–13. között – a taxizási engedélyek kibocsátása 
A dossziénak tartalmaznia kell: 
A szállítási engedély kibocsátásához: 
a) A szállító által benyújtott kérvény, amelyben a taxizási en-

gedély kibocsátását igényli. 
b) A cégbírósági bejegyzés másolata, amivel igazolja, hogy

szállító, vagy engedélyezett magánszemély, illetve jogi személyi-
séggel rendelkező egyéni vállalkozó. 

c) A szakmai képességet igazoló okirat, vagyis: a kijelölt sze-
mély szakmai kompetenciáját bizonyító igazolás, jogi személyi-
séggel rendelkező szállítócég vagy engedélyezett magánszemély,
illetve egyéni vállalkozó esetén a taxis szakmai bizonylat (attesz-
tát) másolata. 

d) Erkölcsi igazolás, vagyis a kijelölt személy büntetlenségi bi-
zonylata. 

e) Az orvosi-pszichológiai igazolás, amelyből kiderül, hogy a
kijelölt személy megfelel olyan állás betöltésére, ahol tiszteletben
kell tartani a közlekedésbiztonsági szabályokat. Az engedélyezett
szállító vagy a jogi személyiséggel rendelkező magánszemély, il-
letve magánvállalkozó számára a kijelölt gépkocsivezető orvosi-
pszichológiai igazolása szükséges. 

f) A szállító adószáma, amennyiben gazdasági tevékenységet folytat.
g) Saját felelősségre írt nyilatkozat arról az időszakról, amely-

ben a szállító még foglalkozott taxizással, bejegyezve a betiltás
időszakát és annak okát is. 

h) Saját felelősségre írt nyilatkozat, amiben a szállító igazolja,
hogy a taxis szolgáltatást végző gépkocsik számára biztosítja a
parkolóhelyet saját tulajdonban levő vagy bérelt területeken.

i) Saját felelősségre írt nyilatkozat, amelyben a szállító igazolja,
hogy megfelelő anyagi fedezettel rendelkezik, amivel biztosíthatja
a taxizásra szánt járművek üzemeltetését, típusonként, saját tulaj-
donban, vagy lízingszerződés alapján, és minden gépkocsira és
forgalmi számra nevezze meg a 265/2007-es törvénnyel utólag
módosított és kiegészített 38/2008-as törvény 14.2 cikkelye 6. be-
kezdésében előírt besorolási kritériumokat.

A dossziénak tartalmaznia kell:
A taxizási engedély kiváltásához:
a) – szállítási engedély 
b) – a gépkocsi törzskönyve és forgalmi engedélye, amelyből

kiderül, hogy a jármű az engedélyezett szállító tulajdonában van,
vagy lízingeli szerződés alapján 

c) – a gépkocsik megfelelőségi bizonylata (certificat de agreare)
d) – saját felelősségre írt nyilatkozat, hogy a gépkocsi teljesíti

a 265/2007-es törvénnyel utólag módosított és kiegészített
38/2008-as törvény 14.2 cikkelye 6. bekezdésében előrt megkü-
lönböztetési feltételeket

e) – saját felelősségre írt nyilatkozat arról, hogy miként bizto-
sítja a diszpécserszolgálatot és milyen engedélyezett diszpécser-
szolgálathoz tartozik az engedélyezett szállító 

f) – a szászrégeni adó- és illetékosztály által kibocsátott bizony-
lat, amivel igazolja, hogy napirenden áll a helyi adók és illetékek
törlesztésével 

g) – a szászrégeni adó- és illetékosztály által kibocsátott bi-
zonylat, amivel igazolja, hogy minden adósságát törlesztette a
helyi költségvetéssel szemben 

Az iratokat naponta 9-14 óra között lehet benyújtani a 37-es
számú helyi közigazgatási irodában. 

Benyújtási határidő: 2016. december 1-je, ezután nem fogadják
el a dossziékat. 

A Szászrégeni Polgármesteri Hivatal sajtóirodája



ADÁSVÉTEL

TŰZIFA eladó házhoz szállítva. Tel.
0757-883-361. (56447)

LAKÁS

HÁZAT vásárolok Marosvásárhe-
lyen havi vagy évi részletfizetéssel.
Tel. 0744-488-940. (56623-I)

MINDENFÉLE

TÉVÉJAVÍTÁS a kliens lakásán.
Tel. 0740-527-205. (18073-I)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggö-
nyöket, harmonikaajtókat, termo-
pán PVC-nyílászárókat, szúnyog-
hálókat. Tel. 0744-121-714,
0265/218-321. (56116)

VÁLLALOK 16% kedvezménnyel
tetőkészítést Lindab cserépből, te-
raszkészítést, csatornák, lefolyók
készítését, bármilyen javítást. Tel.
0756-703-359. (56432-I)

VÁLLALOK csatornázást, tetőjaví-
tást, „lindabozást”, bármilyen bádo-
gosmunkát. Tel. 0751-847-346.
(56629)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk október
5-én a marosludasi VARGA 
ISTVÁNRA halálának 35. évfor-
dulóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Őt soha nem
felejtő szerettei. (56525)

Fájó szívvel, soha el nem múló
szeretettel emlékezünk a drága jó
gyermekre, édesapára, testvérre,
a maroskeresztúri MÁTHÉ 
JENŐRE halálának évforduló-
ján. Akik ismerték és szerették
őt, gondoljanak rá kegyelettel.
Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! Szerettei.
(56601-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett feleség, édes-
anya, nagymama, dédmama, 

MAGOS IRÉN 
szül. Szabó 

október 3-án, életének 89.
évében hosszas betegség
után elhunyt. Temetése októ-
ber 6-án 13 órakor lesz a re-
formátus temetőben, refor-
mátus szertartás szerint. Nyu-
godj békében! 

A gyászoló család. (56630-I)

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy szeretett, drága nővérem, 

NICULESCU ROZÁLIA 
született Veres

hirtelen elhunyt. Végső búcsút
október 6-án, csütörtökön 12
órakor lehet venni a Vili temet-
kezési vállalatnál. A temetése
New Yorkban lesz. 
Búcsúzik tőle öccse, Öcsi, fele-
sége, Ici, fiuk, Attila és családja.
(56632-I)

Fájdalommal, megtört szívvel
tudatjuk, hogy a szeretett apa,
testvér, após, rokon,

HAMPEL ANTAL
október 3-án, életének 62. évé-
ben rövid szenvedés után meg-
pihent. Temetése a marosvásár-
helyi római katolikus temetőben
lesz október 5-én 14 órakor. 

A gyászoló család. (-I) 

Leborulva némán sírod felett,
áldva őrizzük emlékedet, mert
szívedben nem volt más, csak
jóság és szeretet, munka és
küzdelem volt az életed.
Fájdalommal, megtört szívvel
tudatjuk, hogy drága édes-
anyánk, 

MÁTÉ EMMA
mezőbodoni lakos 

életének 85. évében rövid szen-
vedés után csendesen megpi-
hent. Temetése a családi háztól
lesz október 6-án, csütörtökön
13 órakor. 
Búcsúzik tőle fia, Levente,
menye, Rozika, két drága uno-
kája, Gellért és Hunor. (56633-I)

Mély fájdalommal, de Isten aka-
ratában megnyugodva tuda-
tom, hogy drága férjem, 

MOLDOVÁN JÁNOS 
türelemmel viselt betegsége
után életének 81. évében haza-
tért Megváltó Urához. Temetése
október 6-án, csütörtökön 14
órakor lesz a koronkai ravatalo-
zóból. Emléke örökké szívem-
ben él. 

Bánatos felesége. (56635-I)

„A szeretet soha el nem fogy.”
Megtört szívvel tudatjuk, hogy
a szeretett nagyapa, após, 

MOLDOVÁN JÁNOS 
életének 81. évében rövid szen-
vedés után csendesen megpi-
hent. Emléke legyen áldott,
nyugodalma csendes! Búcsú-
zik tőle egyetlen unokája, Milán
és menye. (56635-I)

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett férj, testvér,
sógor, 

MOLDOVÁN JÁNOS 
életének 81. évében csendesen
megpihent. Nyugodjon béké-
ben! 
Búcsúzik tőle sógora és fele-
sége, Emese és családja, Jenő
és családja. (56636-I)

Mély  fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett testvér, férj,
édesapa, nagytata, nagybácsi,
após és apatárs, 

id. NYÁRÁDI ISTVÁN
agrármérnök 

71 éves korában váratlan hirte-
lenséggel elhunyt. Búcsúzta-
tása október 6-án, csütörtökön
13 órakor lesz a nyárádtői csa-
ládi háztól, római katolikus
szertartás szerint. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csen-
des! 

A gyászoló család. (56641-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

A Sapientia Erdélyi Magyar
Tudományegyetem Marosvá-
sárhelyi Karának munkakö-
zössége őszinte részvétét fejezi
ki oktatójának, dr. Nyárádi Imre-
Istvánnak ÉDESAPJA elhunyta
alkalmával. (sz.-I)
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A hirdetési rovatban 

megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért 

a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

IDŐSGONDOZÓ- és GYERMEKGONDOZÓ-KÉPZÉST hirdet
Marosvásárhelyen a Gyulafehérvári Caritas. Jelentkezési határidő ok-
tóber 31. Képzésindítás novemberben, a jelentkezők függvényében. Ér-
deklődni és jelentkezni lehet a 0732-830-147-es telefonszámon vagy
az erika.nyulas@caritas-ab.ro e-mail-címen. (18017-I)

MAROSVÁSÁRHELYI AUTÓSZERVIZ AUTÓSZERELŐT alkal-
maz. Érdeklődni a 0744-607-000-s telefonszámon, 8-17 óra között.
(18054-I)

AUTÓBUSZVEZETŐKET keresünk Nyugat-Magyarország terüle-
tére. Kiemelt bérezés, egyéni bónuszrendszer, ingyenes szállás! Tapasz-
talat nem szükséges. A magyar nyelv ismerete kötelező! Érdeklődni:
00-40-753-102-290. (58744-I)

A TIMKO PÉKSÉG MUNKÁSOKAT alkalmaz. Önéletrajzát bár-
mely TimKo üzletbe beadhatja. Érdeklődni a 0756-128-306-os telefon-
számon. (18057-I)

VARRODÁBA szakképzett VARRÓNŐKET alkalmazunk. Tel. 0744-
692-873. (17972-I)

Az ORTOPROFIL KFT. versenyvizsgát hirdet KÖZGAZDÁSZI állás
betöltésére. Elvárások: frissen végzett, felsőfokú végzettségű közgaz-
dász, jó kommunikációs készség, nagyfokú precizitás, önállóság, fele-
lősségteljes munkavégzés, magas szintű MS Office-ismeretek, az
előkönyvelési tapasztalat előnyt jelent, a román és a magyar nyelv tö-
kéletes ismerete, együttműködési és feladatmegoldó készség. Az ér-
deklődők  elküldhetik szándéknyilatkozatukat, ajánlólevelüket és
fényképes önéletrajzukat a 0265/210-576-os faxszámra vagy a követ-
kező e-mail-címre: resurseumane@ortoprofil.ro, 2016. október 9-ig.
(sz.-I)

ŐRZŐ-VÉDŐ CÉG alkalmaz INTERVENCIÓS ÜGYNÖKÖKET és
DISZPÉCSERT. Tel. 0733-008-775. (18072-I)

A PC HOUSE RAKTÁRI DOLGOZÓKAT alkalmaz. Érdeklődni a
0265/313-888-as telefonszámon vagy személyesen a cég székhelyén,
a Maros utca 17. szám alatt lehet. (58772-I)

MAGYARORSZÁGRA keresünk dolgozni akaró, megbízható HÖL-
GYEKET és URAKAT hosszú távra, könnyebb és nehezebb betanított
munkára (műanyag és fém alkatrészek gyártása, összeszerelése). Amit
elvárunk: betöltött 18. életév, minimum 8 osztály, a magyar nyelv na-
gyon jó ismerete szóban és írásban is. Amit kínálunk: versenyképes fi-
zetés, egyéni teljesítménybónusz, ingyenes kiutaztatás Magyarországra,
ingyenes szállás 2-3 ágyas szobákban és ingyenes munkába járás autó-
busszal. Ezenkívül keresünk BUSZSOFŐRÖKET is! Érdeklődni a
0755-067-687, 0742-010-263-as telefonszámon. (58773-I)

MAROSVÁSÁRHELYI MAGÁNCÉG SOFŐRÖKET és SZOBA-
LÁNYOKAT alkalmaz. Jelentkezni személyesen, önéletrajzzal a Sza-
badság utca 4. szám alatt. (sz.-I)

ALKALMAZUNK galvanizáló gépsort kezelő VEGYÉSZOPERÁ-
TOROKAT vagy SZAKKÉPZETLEN MUNKÁSOKAT, akiket a mun-
kahelyen betanítunk. Tel. 0265/211-150, 7-15 óra között. (18077)

A MUREŞ MEX RT. a nyárádtői ipari parkba alkalmaz FAIPARI
MUNKÁSOKAT. Minimális végzettség: X osztály. Az önéletrajzokat
a lucian.radu@mobexpert.ro e-mail-címre várjuk. Érdeklődni a 0720-
333-573-as telefonszámon vagy a Parcul Industrial Vidrasău – Ungheni,
nr. 1/G címen. (18078-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

KLARA javas-
asszony segít
önnek abban,
hogy élete meg-
változzon, jóra
forduljon.
Kötéseket, átko-
kat old fel, kibékíti
a szétesett csalá-
dokat, cégeket
ment meg a
csődtől, sikert
visz a házhoz és
nyereségessé
teszi  a
vállalkozást, segít epilepszia, impotencia,
alkoholizmus, fej- és csontfájás, psoriasis,
depresszió, álmatlanság esetén, továbbá
segít, ha megmagyarázhatatlan dolgok
történnek az emberrel vagy álmatlanság
gyötri. Hívja bizalommal KLARA
asszonyt, aki megoldja problémáját,
garantálva a sikert. 
Köszönetnyilvánítások: 
Rozália Dicsőből hálás Klara
asszonynak, mert segített epilepsziás
fiának, amikor már minden reménnyel
felhagytak; Attila Marosvásárhelyről
köszöni, hogy ismét együtt lehet
feleségével, hosszú és szomorú távollét
után; Márton Ákosfalváról az
alkoholizmusból és az impotenciából
gyógyult ki a segítségével; Elena
Régenből hálás, hogy ismét sikeres az
üzleti életben, a gazdasági válság
ellenére is.
Tel. 0755-270-381. 
(Fizetett hirdetés: mp.)

Közlemény
A Marosvásárhelyi 

Polgármesteri Hivatal 
értesíti az érdekelteket, hogy a Segesvári útnak a 13-as országút

irányába történő meghosszabbítása beruházási munkálat a
Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség szerint nem káro-
sítja a környezetet, ezért nem kell hatástanulmányt készíteni. 

A határozatot és az indoklást hétfőn 9 és 15, keddtől péntekig
9-12 óra között lehet tanulmányozni a környezetvédelmi ügynök-
ség Marosvásárhely, Hídvég utca 10. szám alatti székhelyén, vagy
megtalálható a http://.apmms.anpm.ro internetes elérhetőségen.

Az érdekeltek jelen közlemény közzétételétől számítva 5 napon
belül nyújthatják be a tervvel kapcsolatos észrevételeiket, meg-
jegyzéseiket. 

Racz Lucian mérnök, ügyvezető igazgató



Október 6-án, csütörtökön 18 órától a Bernády Házban kerül
sor Vári Attila Szomorú hold című, a Mentor Könyvek Kiadónál
megjelent új regényének bemutatására. A szerzővel Káli Király Ist-
ván, a kötet szerkesztője beszélget.
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A Surub Trade Kft. csavargyárába keresünk munkatársakat 
a következő munkakörbe:

fémesztergályos

Az önéletrajzokat személyesen a Surtec áruház vevőszolgálatán
(Dózsa Gy. u. 145/a) lehet leadni, illetve e-mailben a 
hr@surubtrade.ro címre küldeni. Érdeklődni a 0745-043-920-as
telefonszámon lehet.

Elvárásaink: 
• esztergályos, fémforgácsoló vagy
fémmegmunkáló szakképesítés
• esztergálási tapasztalat
• pontosság, megbízhatóság
• lojalitás

Amit kínálunk:
• stabil, modern munkahely
• állandó fejlődési lehetőség
• versenyképes bérezés

2.

Az egyete-
misták

figyelmébe!
A Siletina Impex Kft. –

Helyi Közszállítási Rt. Tár-
sulás értesíti az egyetemistákat,
hogy  a StudentCard alapján ki-
adandó, december 31-ig
érvényes ingyenes autóbuszbér-
leteket – SZEMÉLYESEN – ok-
tóber  3-ától lehet kiváltani az
alábbi iratok alapján:

–  StudentCard (eredeti és má-
solat)

– személyazonossági (eredeti
és másolat)

– a 2016–2017-es tanévre lát-
tamozott/lepecsételt  leckekönyv

– egy 3/4-es fénykép azoknak,
akik először kérnek bérletet. 

Személyes átvétel (aláírás), il-
letve telefonszám szükséges a
jobb kapcsolattartás érdekében. 

A bérleteket a Siletina Impex
Kft. – Helyi Közszállítási Rt.
Társulás  főtéri,  kövesdombi,
tudori (Favorit), valamint 
az Auchan üzletkomplexum-
nál levő buszjegyirodáinál adják
ki. 

A vezetőség


