
Körforgalom 
helyett „okos” 
villanyrendőr?
A helyi önkormányzat úgy tudja, a
pénzügyminisztériumnál akadt el az
ügy, ezért késik a tervezett körforga-
lom megépítése, az Országos Útügyi
Hatóság viszont időközben változtatott
a terven, körforgalom helyett villany-
rendőrrel oldaná fel a forgalmi dugó-
kat. 

____________2.
Kampánynyitó 
a Kultúrpalotában
Hétfőn este a Kultúrpalota nagytermé-
ben tartotta kampányindító rendezvé-
nyét az RMDSZ Maros megyei
szervezete, amelyen bemutatkoztak a
szervezet szenátor- és képviselőjelölt-
jei.

____________4.
Kezdődő 
könyvhét
A vásár – nyugodtan nevezhetjük iro-
dalmi-színházi-összművészeti feszti-
válnak is – minden évben nagyon sok
neves szerzőt szólít Marosvásár-
helyre, és ez az idén sincs másként. A
program olyan gazdag, hogy egy cikk
részeként esélyünk sem lenne ismer-
tetni.

____________5.
Új egységgel bővül
a radnóti hőerőmű
Amint megtudtuk, a három év alatt
megvalósuló, több mint 270 millió
eurós beruházással az energiaterme-
lés – amely az országos és az európai
körforgalomba kerül – hatékonyságá-
nak növelését célozzák.

____________6.

Tévévita kérdőjelekkel
A tévé- és rádióilleték eltörlését is előirányzó törvény ih-

letett egy nyilvános vitát, melyet holnap tartanak egy civil
médiaszervezet kezdeményezésére, az államelnöki hivatal
támogatásával. Kampányidőben lévén, műbalhé látszik
körvonalazódni egy jobb sorsra érdemes vitatémából.

A vita civil kezdeményezőit az háborította fel, hogy az il-
leték eltörlése szerintük túlságosan a politika befolyása alá
helyezné a köztévét és rádiót, mert így annak fenntartására
a mindenkori kormány kellene pénzt adjon a költségvetés-
ből. Az intézmény azonban így is a politikum kezében van,
hiszen a vezetőtanácsát a pártok által jelölt tagok alkotják,
az elnökét pedig parlamenti szavazással ültetik székbe. A
parlamentben pedig mindig és mindenkor lesz egy többség,
amelyik a szabályokat diktálja, ez már egy ilyen játszótér.
A politika befolyása alól kivonni a közmédiát legfeljebb úgy
lehetne, ha civil kézbe adnák az irányítást, de most nem is
erről készülnek vitázni.

Viszont az illeték ebben a formájában diszkriminatív,
mert nem mindenki fizet egyformán a jelenlegi rendszerben
ugyanazért a szolgáltatásért. Már ha kap szolgáltatást,
mert a királyi televízió adósságai miatt esett el közvetíté-
sektől az utóbbi időben. Így a befizetett pénz ellenére is
hoppon maradtak a nézők. Ha a költségvetésből 

(Folytatás a 3. oldalon)

„Ne hagyjátok a templomot, a templomot s
az iskolát” – szólalt meg Kilyén Ilka színmű-
vésznő hangján Reményik Sándor ma különö-
sen időszerű költeménye, hisz veszélybe került
az egy éve működő önálló magyar tannyelvű
Római Katolikus Teológiai Líceum. A tanév
közben a diákok, szülők és tanárok nyugalmát,
lelkivilágát, biztonságát felkavaró intézkedés,
amely során a korrupcióellenes ügyészség meg-
vádolta dr. Tamási Zsolt-József iskolaigazgatót

és a megyei főtanfelügyelőt, a közvetlenül
érintettek mellett megdöbbentette az erdélyi,
a romániai magyarság többségét is. 

A történtekre a nyilatkozatok, állásfoglalások
utáni első válasz a november 7-i közös esti ima
volt az iskoláért a marosvásárhelyi Keresztelő
Szent János-plébániatemplomban, amelynek ha-
jójában állóhely sem maradt üresen. Diákok,
szülők, tanárok és a velük együtt érző résztve-
vők szorongtak a zsúfolásig megtelt templom-
hajóban.

Megmaradásunk záloga
– A történtek rádöbbentettek, hogy együvé

tartozunk, felelősek vagyunk egymásért és a jö-
vőért – szólt a jelenlevőkhöz Oláh Dénes főes-
peres, aki hangsúlyozta, hogy nem valakik ellen
gyűlt össze a sok száz résztvevő, hanem gyer-
mekeink, ifjúságunk, jövőnk megmaradásának
zálogáért fordul a teremtő, gondviselő Istenhez,
a római katolikus iskola és igazgatója ügyét
hozva színe elé. Legyen világos mindenki 

(Folytatás az 5. oldalon)
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Régóta várat magára az Ákos-
falva központjában lévő problé-
más útkereszteződés rendezése.
A helyi önkormányzat úgy tudja,
a pénzügyminisztériumnál
akadt el az ügy, ezért késik a
tervezett körforgalom megépí-
tése, az Országos Útügyi Ható-
ság viszont időközben
változtatott a terven, körforga-
lom helyett villanyrendőrrel ol-
daná fel a forgalmi dugókat. 

Ispas Gheorghe, az Országos Út-
ügyi Hatóság Maros megyei kirendelt-
ségének a vezetője lapunk
érdeklődésére közölte, bár az előzetes
elképzelések szerint körforgalom épült
volna Ákosfalva központjában, le-
mondtak erről a változatról, ugyanis a
megvalósítása területkisajátításokat
feltételezett, ami amellett, hogy késlel-
teti a kivitelezést, rendkívül költséges
is. Az útkereszteződés közvetlen
szomszédságában lévő művelődési ott-
hon, valamint egy lakóház lett volna
érintett a kisajátításban. 

– A kisajátítás bonyolult folyamat,
ami miatt akár évekig is csúszhat az út-
kereszteződés rendezése, ezért kellett
más megoldást keresni, hiszen minél
előbb meg kell oldani a problémát. A
Nyárádtő–Ákosfalva szakaszon átha-
ladó teherforgalom miatt torlódások
keletkeznek, óriási sorok alakulnak ki
a kereszteződésben. A körforgalom he-
lyett úgynevezett intelligens villany-
rendőrökkel szabályoznák a forgalmat
azon a szakaszon – fejtette ki az útügyi
igazgató. Mozgásérzékelőkkel ellátott

szemaforokról lenne szó, amelyektől
azt remélik, hogy felgyorsul a forga-
lom, ugyanis ha egy lámpa piros, de az
útkereszteződés másik felén, a zöld
lámpánál nem érzékel közeledő jármű-
vet, zöldre vált, ahol pedig zöld volt,
de nem közlekedik jármű, ott pirosra,
így kevesebbet kellene a gépkocsive-
zetőknek időzni a jelzőlámpánál. 
Gheorghe Ispas hangsúlyozta, készen
van a műszaki terv a problémás útke-
reszteződés rendezésére, és a jövő évi
költségvetési tervezetben szerepel ez a
beruházás. 
Ne „fentről” döntsenek helyi ügyekben!

Az ügyben leginkább érintett ákos-
falvi közösség viszont nem ért egyet az
új változattal, ők ragaszkodnak az ere-
deti tervhez, a körforgalom kialakítá-
sához. Osváth Csaba polgármester
szerint a villanyrendőrös megoldás
nem fogja feloldani a kereszteződés-
ben kialakult forgalmi torlódásokat. A
község vezetője felháborodásának
adott hangot, hogy miután a helyi ön-
kormányzat mindenben támogatta a
tervet, mi több, felajánlották, hogy le-
bontják a helyi művelődési otthont a
beruházás érdekében, hivatalosan
senki sem közölte velük, hogy új terv
látott napvilágot, azaz elvetették a kör-
forgalmat, és villanyrendőröket szerel-
nének a faluközpontban. Annyit
tudnak, hogy a pénzügyminisztérium-
nál akadt el a dolog, emiatt késik a be-
ruházás.

– Minden kis útkereszteződésben
körforgalmat alakítanak ki, és egy
ilyen problémás helyszínen, ahol tény-
leg szükség van a forgalom felgyorsí-
tására, lemondanak róla. Ne fentről,
Bukarestből, a helyi közösségek aka-

ratát mellőzve döntsék el, hogy ho-
gyan kell megoldani a problémákat.
Miután kitalálnak valamit, egyeztetni
kellene a helyiekkel – nehezményezte
a polgármester, aki szerint hasonló a
helyzet, mint Marosszentgyörgyön,
ahol a községet átszelő országút köze-
pére önkényesen válaszfalat épített az
országos útügy a helyi közösség tilta-
kozása ellenére. Mint mondta, a legha-
tékonyabb megoldás az lenne, ha a
teherforgalom elkerülné a Nyárádtő–
Ákosfalva szakaszt, viszont ha már
erre nincsen lehetőség, akkor legalább
minél előbb lépni kellene annak érde-
kében, hogy felgyorsítsák a forgalmat,
és megszüntessék a kereszteződés kör-
nyékén kígyózó kocsisorokat, illetve a
balesetveszélyt. Mint ismeretes, több
alkalommal volt próbálkozás arra,
hogy a Nyárádtő–Ákosfalva szakaszt
átadják az Országos Útügyi Hatóság
ügykezelésébe, hogy jelentősebb ösz-
szegeket lehessen a javításába fektetni,
viszont mindenik sikertelennek bizo-
nyult. A helyzet rosszabbodott, amióta
útjavítás miatt forgalomkorlátozás van
a Göcs–Balavásár közötti szakaszon,
óriási torlódások vannak a környéken. 

Osváth Csaba hangsúlyozta, a bal-
esetveszély miatt az önkormányzat
minél előbb el szeretné költöztetni a
problémás útkereszteződés szomszéd-
ságában lévő iskolát, a sportpálya mel-
lett, csendes környezetben rendel-
kezésre áll egy telek, elkészült a terv,
és pályázati úton szereznének támoga-
tást egy új, korszerű tanintézet felépí-
tésére. Tudomásuk szerint az év végén
lesznek ilyen jellegű pályázati kiírá-
sok. 

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, illetve az ügyükkel kapcsolatos minden ira-
tot.

Sing for the Moment 
November 17-én, csütörtökön 19 órától a Nemzeti Színház
nagytermében az Együtt a Rákos Gyermekekért Egyesület
újra megszervezi a Sing for the Moment jótékonysági
énekversenyt, amelynek mentora Vizi Imre. A vetélkedőre
18-an jelentkeztek a megyéből. A legjobb versenyzőket dí-
jazzák. 

Acustic live fesztivál
Szászrégenben 

A szászrégeni G. Enescu Ifjúsági Ház Acustic live címmel
szervez akusztikus koncertsorozatot november 17–19. kö-
zött. 17-én 18 órától ismert romániai előadók lépnek fel,
köztük Nicu Alifantis. Pénteken 18 órától lesz a hivatalos
megnyitó, majd 20 óráig a versenyzők mutatkoznak be. 20
órától A. G. Weinberger és Vali Răcilă koncertezik. Szom-
baton 12-től könyvbemutatót tartanak. A verseny 18 és 20
óra között zajlik, majd eredményhirdetés következik. Az
est meghívott előadói (20.30-tól) Alina Manole és Adrian
Sărmăşan. 

Országos diákszatíra- 
és -humor-fesztivál

November 14–20. között a marosvásárhelyi Diákház a
XVIII. alkalommal szervezi meg a Mihai Eminescu Műve-
lődési Házban az országos diákszatíra- és -humor-feszti-
vált, amelyre több mint százan jelentkeztek 14
diákközpontból (Marosvásárhely, Nagyszeben, Gyulafe-
hérvár, Jászvásár, Brassó, Kolozsvár, Petrozsény, Cra-
iova, Bukarest, Temesvár, Ploieşti, Piteşti, Galac és
Konstanca). A diákok karikatúrával, portréval, fotóval és
rejtett kamerával készített felvételekkel nevezhettek be,
ugyanakkor lesz előadó-művészeti kategória is (pantomim,
szatirikus dal, humor, stand-up comedy és improvizáció).
A fesztivál ideje alatt karikatúra- és fotókiállítás, valamint
humorműhelymunka is lesz. 

RMGE-kongresszus 
A Romániai Magyar Gazdák Egyesülete november 11-én,
pénteken a székelyudvarhelyi művelődési ház koncertter-
mében 11 órától tartja az egyesület XI. kongresszusát,
amelyen az RMDSZ és az RMGE aláírja az Összefogás a
vidékért megállapodást. A kezdeményezés egy széles
körű társadalmi együttműködés alapja lehet; minden olyan
megyei és helyi önkormányzat, gazdaszervezet, intéz-
mény, agrár- és vidékfejlesztéssel foglalkozó egyesület
csatlakozhat hozzá, amely felelősen viszonyul az erdélyi
vidékhez. A megállapodás célja egyesíteni az erőket, és
összehangolt cselekvési programra ösztönözni az erdélyi
társadalom felelős szereplőit. 

Hírszerkesztő: Vajda György

Ma TIVADAR, 
holnap RÉKA napja. 
RÉKA: török eredetű név, ame-
lyet Attila hun uralkodó első fe-
lesége viselt, ez az udvarában
járt Priszkosz rétor feljegyzése-
iben olvasható Rekan forma ma-
gyaros alakja. Jelentése
ismeretlen.

9., szerda
A Nap kel 

7 óra 16 perckor, 
lenyugszik 

16 óra 55 perckor. 
Az év 314. napja, 
hátravan 52 nap.

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

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

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

Tel.  0742-828-647

Blöff és egyéb fondorlatok 
November 9-én, ma 17 órától az Ariel Ifjúsági és Gyer-
mekszínház stúdiótermében bemutatják Dósa Zoltán
Biopóker. Blöff és egyéb fondorlatok című könyvét. A
szerzővel dr. Kádár Annamária pszichológus beszél-
get. 

Marosvásárhely 
Bethlen Gábor korában 

A Lorántffy Zsuzsanna Kulturális Egyesület jubileumi
rendezvénysorozatot szervez Marosvásárhely szabad
királyi város fennállásának 400. évfordulója alkalmá-
ból, ennek keretében november 10-én 17 órakor a
várbeli múzeumban Soós Zoltán régész és történész
Marosvásárhelyi műemlékek Bethlen Gábor korából –
korabeli építészet Erdélyben címmel tart előadást. 

Műfészek Csodaországban
Ezzel a címmel tartják meg november 10-én 17 órától
a Maros Művészegyüttes kövesdombi előadótermé-
ben a Marosvásárhelyi Művészeti Líceum magyar osz-

tályai az idei gólyabált. Az előadáson a gólyák Lewis
Carroll Alice Csodaországban című regényének törté-
netére fűzve kis jelenetekkel mutatkoznak be. Termé-
szetesen lesz bálkirály- és bálkirálynő-választás is. 

Markó Béla könyvbemutatója
a Bernády Házban

Markó Béla Kerítés című kötetét mutatják be novem-
ber 11-én, pénteken 16 órakor a Bernády Házban. A
Kalligram Könyvkiadó gondozásában megjelenő kötet
bemutatóján a szerzővel Mészáros Sándor, a kiadó
vezetője beszélget. A rendezvényen közreműködik
Gáspárik Attila színművész. 

Levezényelt visszacsatolás 
A Borsos Tamás Egyesület és a csíkszeredai Pro Print
Kiadó szervezésében ma 18 órakor könyvbemutatóra
kerül sor a marosvásárhelyi Bolyai téri unitárius egy-
házközség Dersi János-termében. Sárándi Tamás, a
Maros Megyei Múzeum munkatársa Levezényelt visz-
szacsatolás. A magyar katonai közigazgatás Észak-
Erdélyben, 1940 című könyvét Novák Csaba Zoltán
történész ismerteti. 
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IDŐJÁRÁS
Változó idő
Hőmérséklet:
max. 80C
min. 20C

Megyei hírek

Az ákosfalviak ragaszkodnak az eredeti változathoz
Körforgalom helyett „okos” villanyrendőr?

Menyhárt Borbála

Fotó: Nagy Tibor
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Pert nyert 
a kórházban megalázott lány

A kolozsvári sürgősségi gyermekkórháznak nem si-
került bírósági úton érvényteleníttetnie azt a bírsá-
got, amelyet az intézményre és egy orvosára rótt ki
az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD)
egy magyar lánynak a hiányos román nyelvtudása
miatti megalázása okán. A székelyföldi Olasztelekről
származó 17 éves lány február közepén baleset kö-
vetkeztében került a kolozsvári gyermekkórházba,
ahol az orvos elutasította, hogy tolmács útján be-
széljen vele, és megszégyenítette hiányos román
nyelvtudása miatt. A diszkriminációellenes tanács
április elején megállapította, hogy nyelvi és etnikai
alapú hátrányos megkülönböztetés történt, és az or-
vost 1000 lejre, a kórházat pedig 2000 lejre bírsá-
golta. Ezt a bírságot próbálta bírósági úton
érvényteleníttetni a kórház. (MTI)

Az EU aggodalommal figyeli 
a törökországi fejleményeket

Az Európai Unió és tagállamai nagy aggodalommal
figyelik a legújabb törökországi fejleményeket – je-
lentette ki Federica Mogherini, az EU kül- és bizton-
ságpolitikai főképviselője brüsszeli nyilatkozatában
kedden. Mogherini aggasztónak nevezte a halálbün-
tetés visszaállításának lehetőségét, valamint a véle-
ménynyilvánítás további korlátozását, beleértve a
közösségi médiát is. Kiemelte az újságírók ellen ki-
adott elfogatóparancsokat, aggodalmát fejezte ki to-
vábbá amiatt, hogy a török hatóságok őrizetbe
vették a kurdbarát Népek Demokratikus Pártja
(HDP) két társelnökét és 9 parlamenti képviselőjét,
mert nem voltak hajlandóak vallomást tenni egy „ter-
rorista propagandához” kapcsolható bűntényről.
(MTI)

Feltételezett terroristákat vettek
őrizetbe Németországban

Őrizetbe vettek a német hatóságok öt embert, akik
a gyanú szerint kapcsolatban állnak az Iszlám Állam
nevű terrorszervezettel – jelentette kedden a Nord-
deutscher Rundfunk (NDR), a Westdeutscher Rund-
funk (WDR) és a Süddeutsche Zeitung. Az
Alsó-Szászországban és Észak-Rajna-Vesztfáliában
elfogott feltételezett terroristák között egy iraki szü-
letésű embert is őrizetbe vettek, aki a németországi
iszlamizmus központi figurája lehet. (MTI)

Aszad és a két nagyhatalom is
kell a szír békéhez

Horváth József biztonságpolitikai szakértő szerint
Bassár el-Aszad szíriai elnök nélkül nem képzelhető
el, hogy országában véget érjen a káosz és az anar-
chia, de az Egyesült Államok és Oroszország együtt-
működésére is szükség van. A szakértő az M1
aktuális csatorna keddi műsorában felidézte: Aszad,
amikor 34 éves korában, apja halálakor az ország
élére került, a piacgazdaság meghonosítását kezdte
el. Szíria a 2011-es „arab tavaszig” gyorsan növekvő
gazdaság volt, de a rendet és status quót – apja
nyomdokain haladva – Aszad a titkosszolgálattal és
a hadsereggel tartotta fenn. A szíriai elnök erős ba-
ráti kapcsolatokat tart fenn Iránnal és Oroszország-
gal, míg az amerikaiak 2011-ben szerették volna
eltávolítani országa éléről – fejtette ki Horváth Jó-
zsef. Hozzátette: az új amerikai elnöktől négyéves
kormányzása kezdetén bátrabb fellépésre számít,
de Oroszország egyetértése nélkül nem lehet Szíri-
ában tartós békét teremteni. (MTI) 

a mindenkori kormány kellene fenntartsa az intézményt,
ez nem biztos, hogy előfordulhatott volna. Jó lenne, ha
az illetékről való vitázgatásból kisülne egy fenntartható
gazdasági modell az állami tévé- és rádiótársaság el-
tartására, hogy az intézmény ne görgessen maga előtt
adóssághalmazokat. Rossz szájízzel nézik az ilyesmit a
sajtó versenyszférában élő szerkesztőségei, akikkel
szemben messze nem olyan elnézőek az állam hatósá-
gai. A versenyszférában élő sajtóval szemben pedig az
is diszkriminatív, hogy az állami médiatársaság, ame-
lyet közpénzekből tartanak, most illeték formájában
ugyanúgy jelen van a reklámpiacon, mint a magánkéz-
ben levő konkurensei, akiknek sem illetékből, sem költ-
ségvetésből nem juttatnak alanyi jogon pénzt. Vajon a
vita arra is kiterjed, hogy zárják ki a kereskedelmi rek-
lámpiacról a közpénzen tartott tévét és rádiót, hogy egy-
részt az állami műsorszolgáltató fogyasztói ne reklámot
hallgassanak, nézzenek az adópénzből megváltott mű-
soridőben, és ezzel több reklámbevétel is juthasson a
magánkézben levő médiának?

Látható tehát, hogy vitázni bőven van miről, ha csak
az állami tévé és rádió illetékből vagy költségvetésből
való fenntartását nézzük. Azon túl meg háboroghatná-
nak még a civilek egy sort az adófizető tisztességes tá-
jékoztatáshoz való joga felett is, legalább annyira, hogy
a témában meglevő szabálykeret, amit az állami mellett
a kereskedelmi televíziókkal is be kellene tartatni, miért
csak dísznek van az audiovizuális tanács íróasztalfiók-
jaiban?

Tévévita kérdőjelekkel
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Dacian Cioloş kormányfő szerint
nem a választókra, hanem a vok-
saikra gondolt a parlamenti több-
ség, amikor hétfőn 15 és 25
százalék közötti közalkalmazotti
béremeléseket szavazott meg alig
egy hónappal a választások előtt.

A szakértői kormányt vezető, a PNL
által támogatott miniszterelnök keddi
sajtóértekezletén megerősítette: a kabi-
net alkotmányos óvást emel a fedezet
nélküli béremeléseket előirányzó tör-
vény ellen, amelyet a PNL távollétében
csaknem egyhangúan szavaztak meg a
PSD, a szabadelvű ALDE és az RMDSZ
jelen lévő képviselői.

A kormányfő szerint ha az lett volna a
parlament célja, hogy alkotmányos és al-
kalmazható módosításokkal egészítse ki
a kormány nyáron elfogadott, bérkiiga-
zításokról szóló sürgősségi rendeletét,

akkor betartotta volna a kétkamarás par-
lament elvét, vagyis nem hoztak volna
olyan lényegi módosításokat a képvise-
lőházban, amelyeket a szenátus nem tár-
gyalt meg.

Cioloş rámutatott: a kormány nem vi-
tatja a bérkiigazítások szükségességét,
szerinte azonban éppen az ilyen „kap-
kodó” hozzáállás miatt mélyültek el az
igazságtalanságok a közalkalmazottak
bérezésében. A politikus szerint a hétfői
parlamenti döntés – hatályba lépése ese-
tén – nem az idei költségvetés számára
jelenti a legnagyobb gondot, hanem
hosszú távon lehetetleníti el a bérezési
igazságtalanságok felszámolását, egy
méltányosabb közalkalmazotti bérrács
bevezetését.

A képviselőház a kormány júniusban
hozott sürgősségi rendeletének parla-

menti megerősítését használta fel arra,
hogy olyan béremelésekről döntsön,
amelyeket a kormány nem irányzott elő.
A hétfőn elfogadott törvénytervezet sze-
rint január elsejétől az oktatási alkalma-
zottak alapbére 15 százalékkal nőne a
decemberi szinthez képest, egyes egész-
ségügyi alkalmazottaknál pedig 25 szá-
zalékos bérfejlesztést irányoznak elő már
idén decembertől.

Liviu Dragnea, a PSD elnöke hétfői
parlamenti felszólalásában „hazugság-
nak” nevezte azt, hogy a költségvetési
egyensúlyt veszélyeztetnék a béremelé-
sek, és burkoltan meg is fenyegette a
módosítások ellen érvelő munkaügyi mi-
nisztert, hogy „a rémhírterjesztést” bör-
tönnel büntetik. A parlamenti
választásokat december 11-én rendezik.
(MTI)

Cioloş: a választók voksaira számítva szavazta meg
a béremeléseket a parlament

Călin Popescu Tăriceanu házelnök, a szociáldemok-
ratákkal együttműködő szabadelvű ALDE vezetője
továbbra is számol azzal a lehetőséggel, hogy az
RMDSZ-szel is együttműködjenek a decemberi par-
lamenti választások után, annak ellenére, hogy Liviu
Dragnea PSD-elnök a napokban többször is kizárta
a magyar érdekképviselettel közös kormányzást.

Tăriceanu a közszolgálati televíziónak nyilatkozva hétfőn
azzal érvelt: nem jó figyelmen kívül hagyni a magyar kisebb-
ség célkitűzéseit, mert amikor a lakosság egy jelentős hánya-
dát semmibe veszik, és kizárják a döntéshozatalból, az
„szélsőséges kilengések” kockázatával jár.

A politikus, aki 2004-től 2008-ig Románia miniszterelnöke
volt, hasznosnak és gyümölcsözőnek ítélte az RMDSZ-szel
korábbi koalíciós együttműködését.

Úgy értékelte: 1918 után Erdély többségi románsága –
amely a városokban ugyan kisebbségben volt, de a térség egé-

szében többséget alkotott – az „anyaországhoz való visszaté-
rést” követően megszűnt másodrangúnak lenni, és a „többiek-
kel, a magyarokkal egyenrangú” polgársággá lépett elő. A
politikus szerint nem állítható, hogy 1990 után a magyarság
mellőzött lett volna Romániában, Tăriceanu szerint ugyan-
olyan mértékben teljesültek célkitűzései, mint a többségi
román lakosságé.

Múlt héten Liviu Dragnea, a december 11-i parlamenti vá-
lasztások megnyerésére leginkább esélyes PSD elnöke leszö-
gezte: nem akar kormányzási megállapodást kötni az
RMDSZ-szel, és azt reméli, hogy a románok elegendő szava-
zatot adnak a PSD-re és az ALDE-ra ahhoz, hogy ne legyen
szükségük az RMDSZ-re a kormányalakításnál.

Dragnea hétfőn megerősítette: az RMDSZ-szel való közös
kormányzás „esélye nulla”, miután Kelemen Hunor szövetségi
elnök az RMDSZ kampánynyitó rendezvényén arról beszélt,
hogy „1918 a veszteség éve volt” a magyarság számára. (MTI)

Tăriceanu együttműködne az RMDSZ-szel

Az Európai Parlament fontos szerepet tölt be az EU
kereskedelmi politikájának alakításában, fogalma-
zott kedden délelőtt Brüsszelben Winkler Gyula, aki
a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság, az INTA alel-
nökeként vett részt egy kerekasztal-megbeszélé-
sen, amelyet az Európai Partnerség a
Felelősségteljes Ásványokért (European Partnership
for Responsible Minerals – EPRM) kapcsán szervez-
tek. 

„Úgy vélem, hogy az Európai Parlamentnek fontos szerepe
van a kereskedelmi politikák alakításában, ehhez a parlament-
nek konzultálnia kell partnereivel: a gazdasági élet szereplői-
vel és a civil társadalommal. Minden érintett féllel tisztán és
átláthatóan kell egyeztetni, tárgyalni. Nem hiszem azt, hogy a
kereskedelmi politikákat népszavazásokon kell eldönteni, mint
ahogy azt sem, hogy egy politikai csoportosulásnak megen-
gedett, hogy túszul ejtse a kereskedelmi politikát. Határozottan
állítom, hogy az EU kereskedelmi politikáját az Európai Par-
lamentnek kell eldöntenie. Megvan hozzá a legitimitásunk, a
jogi alapunk, valamint megfelelő kerettel rendelkezünk a szük-
séges együttműködések és párbeszéd lebonyolításához. Véle-

ményem szerint, ha az EU alapszerződésének előírásait követ-
jük, nem fogunk hibázni” – magyarázta Winkler Gyula. 

Az EP-képviselő jelentéstevője volt a válságövezetekből
származó, a szaknyelvben 3TG-nek is nevezett ásványok be-
hozatalára vonatkozó rendeletjavaslatnak, amely célul tűzte
ki, hogy felszámolja a kapcsolatot a bányászat és ásványke-
reskedelem, valamint a fegyveres konfliktusok finanszírozása
között. Az Európai Partnerség a Felelősségteljes Ásványokért
egy olyan, az érintett felek által elindított és a holland kormány
által felkarolt kezdeményezés, amelynek célja, hogy növeljék
a válságövezetekből származó ásványi kincsek felelősségteljes
kitermelésének arányát, ezáltal segítve a helyi közösségek fej-
lődését. Ez a partnerség kiegészítő intézkedés lenne a válság-
övezetekből származó ásványi kincsekre vonatkozó EU-s
rendelet mellett, az európai szabályozást az EP hamarosan
véglegesíti. 

A keddi találkozón az üzleti szféra és az ezen a szakterüle-
ten tevékenykedő civil szervezetek képviselői, a holland kor-
mány szakemberei és EP-képviselők vettek részt. 

Winkler Gyula EP-képviselő 
sajtóirodája

Winkler: az EU kereskedelmi politikáját 
nem népszavazással kell eldönteni

A közös biztonsághoz való román hozzájárulást mél-
tatta Rose Gottemoeller, a NATO főtitkárhelyettese
hétfőn Bukarestben, miután Lazăr Comănescu kül-
ügyminiszterrel tárgyalt.

Sajtóértekezletükön Gottemoeller az afganisztáni képzési
programokat, az ukrajnai kiberbiztonsági alap irányítását, a
rakétavédelmi rendszer deveselui támaszpontjának hadrendbe
állítását említette. A NATO főtitkárhelyettese úgy értékelte:
aggodalomra ad okot az orosz katonai jelenlét bővítése a Fe-
kete-tenger térségében, amire a NATO keleti szárnyának meg-
erősítésével, egyebek mellett a bukaresti székhelyű új
hadosztály-parancsnokságának létrehozásával válaszol.

Gottemoeller megemlítette: Romániában most szervezik a
NATO egyik nemzetközi dandárját, és két hete az észak-atlanti
szövetség újabb tagállamai jelentették be, hogy szolidaritásuk
jeleként hozzájárulnak a NATO romániai szárazföldi és fekete-
tengeri vízi, illetve légi jelenlétének növeléséhez. A NATO-
tagországok védelmi minisztereinek októberi találkozóján
kiderült: Kanadáról, Németországról, Hollandiáról, Lengyel-
országról, Törökországról és az Egyesült Államokról van szó,

Nagy Britannia pedig jövőre Eurofighter Typhoon harci repü-
lőgépeket küld négy hónapra Romániába a NATO délkeleti
térsége légtérvédelmének erősítése érdekében.

Comănescu úgy vélte: a legsúlyosabb biztonsági kihívások
a NATO keleti szomszédságából érkeznek, ezért most ennek
a térségnek, illetve a déli szomszédságnak a stabilitására kell
leginkább összpontosítania az észak-atlanti szövetségnek.

A NATO főtitkárhelyettese a közép-kelet-európai NATO-
országok keddi külügyminiszteri értekezletére érkezett Buka-
restbe. Románia és Lengyelország tavaly novemberben
rendeztek először regionális NATO-csúcsot Bukarestben, ame-
lyen Lengyelország és Románia mellett Magyarország, Cseh-
ország, Szlovákia, Litvánia, Lettország, Litvánia és Bulgária
államfői vettek részt.

A regionális NATO-csúcson a részt vevő kilenc ország ve-
zetői akkor közös nyilatkozatot fogadtak el, amelyben a NATO
katonai jelenlétének megerősítését szorgalmazzák a keleti
szárnyon, azokon a pontokon, ahol azt „Oroszország agresszív
fellépése” szükségessé teszi. (MTI)

A közös biztonsághoz való román hozzájárulást 
méltatta a NATO főtitkárhelyettese



Hétfőn este a Kultúrpalota
nagytermében tartotta kam-
pányindító rendezvényét az
RMDSZ Maros megyei szerve-
zete, amelyen bemutatkoztak
a szervezet szenátor- és kép-
viselőjelöltjei. A rendezvény
fő témája, mint várható volt,
a római katolikus gimnázium,
illetve az iskola igazgatójának
ügye volt.

A megjelenteket házigazdaként
Péter Ferenc megyei tanácselnök,
az RMDSZ megyei szervezetének
politikai alelnöke üdvözölte, aki a
decemberi parlamenti választások
tétjére figyelmeztetett. A rendezvé-
nyen fellépett Jakab Roland hege-
dűvirtuóz, zongorán kísérte Jakab
Csaba, valamint Koszika és zene-
kara.
Baj van az engedélyekkel!

– Úgy hallszik, baj van az enge-
délyekkel. Állítólag nincsen megfe-
lelő működési engedélye egy
magyar iskolának, nincsen lobogási
engedélye a székely zászlónak, úgy
tűnik, nem mindig van együttállási
engedélye a három színnek, a piros,
fehér, zöldnek, nincs engedélye a
községháza feliratnak számos szé-
kelyföldi településen, úgy tűnik,
Marosvásárhelyen még mindig
nincs engedélye közös fontos sze-
mélyiségünknek, Sütő Andrásnak,
hogy szobra legyen ebben a város-
ban, nincsen engedélyük a magyar
utcaneveknek ebben a városban,
nincs engedélye a Marosvásárhelyi
Orvosi és Gyógyszerészeti Egyete-
men a magyar oktatásnak, amelyet
egyébként a törvény is jóváhagy –
adta meg az alaphangot Markó Béla
szenátor, aki arra kívánt választ
kapni, hogy vajon a pártok, a kor-
mány, a technokrata miniszterelnök,
az államelnök teszik-e a kötelessé-
güket, vállalják-e a felelősséget
azért, ami ebben az országban tör-
ténik? Az ország és a térség legna-
gyobb gondjának az etnikai
problémát nevezte, és újra feltette a
kérdést: vállalják-e a felelősséget az
államelnök, a miniszterelnök, a
román politikusok, hogy miután 27
éven át kiépítettünk egy rendszert,
miután az RMDSZ és ezáltal a ro-
mániai magyar közösség jelentősen
hozzájárult ahhoz, hogy ez az or-
szág ne ácsorogjon Európa előszo-
bájában, beléphessen a NATO-ba,
vállalja-e a felelősséget valaki azért,
hogy ez a folyamat, amit mi 27 éven
át végigvittünk, leáll, avagy folyta-

tódik tovább? Emlékeztetett, hogy
ebben a városban egyetlen magyar
iskoláért, a Bolyai líceumért óriási
küzdelem folyt, és ennek ellenére
sem sikerült létrehozni azt a magyar
iskolát, csak jóval később, politikai
egyezséggel.
Egymillió-háromszázezer ember
létét letagadni nem lehet 

A szenátor szerint ha ma így tör-
ténne egy iskola létrehozatala, való-
színűleg ez is törvénysértésnek
számítana, csakhogy „azért politikai
vezető a politikai vezető, azért mi-
niszterelnök a miniszterelnök, ál-
lamelnök az államelnök, pártelnök
a pártelnök, képviselő a képviselő,
hogy felelős legyen mindazért, ami
ebben az országban történik. Hogy
vállalja a felelősséget az egyik leg-
fontosabb probléma megoldásáért
ebben az országban, a román–ma-
gyar viszonyért. Mert egymillió-há-
romszázezer ember létét letagadni
nem lehet. Azért, hogy Marosvásár-
helyen meg kell harcolni egy ma-
gyar iskola létrehozásáért, ki a
felelős?” – tette fel a kérdést. 

A parlamenti választásokról
szólva kijelentette: „úgy kell ne-
künk Bukarestbe menni, hogy azt,
amit 1990 után lassan, nehezen,
kínnal-bajjal, de kikényszerítettünk,
most is kényszerítsük ki saját román
partnereinkből”. Mi a román veze-
tőkkel együtt akarunk dolgozni a
parlamentben, és ha lehetséges, a
kormányban is a saját közösségünk
javára és az egész ország javáért,
ahogy eddig is tettük. De ezért nem-
csak nekünk, nekik is vállalniuk
kell a felelősséget.

Ugyanakkor bejelentette, hogy
szombaton délután 2 órakor tilta-
kozó nagygyűlést tartanak a katoli-
kus gimnázium ügyében.

Kelemen Atilla képviselő Mikó
Imre ahogy lehet politizálását ne-
vezte követendő példának, és ennek
jegyében jelentette ki, hogy min-
denre van megoldás. Véleménye
szerint, ahogy lehet, tovább kell
menni a leköszönő csapat által el-
kezdett úton, és „meg vagyok győ-
ződve, hogy lehet, van megoldás.
Vannak olyan kollégák, akikkel
ebben a kérdésben össze lehet
fogni. Mindig voltak olyanok, akik
többé-kevésbé aktuálpolitikai szlo-
geneket ordítottak, és lesznek is. Én
tudom, kedves barátaim, hogy Er-
délyben nemcsak 90 éve született
tölgyfák vannak, Erdélyben vannak
két-háromszáz éves tölgyfák is.
Ezek a tölgyfák nem hiszem, hogy
ezelőtt 90 évvel magyarul susogtak,

s azóta románra váltottak” – mondta
a képviselő. 
Egy ügyész nem írhatja felül 
az Alkotmány előírásait

Kelemen Hunor szövetségi elnök
kijelentette: ha valaki számára kér-
dés, december 11-én az erdélyi ma-
gyarság megmutathatja, hogy erős
közösség. A római katolikus líceum
kapcsán azt a kérdést fogalmazta
meg, hogy vajon egy ügyész „felül-
írhatja-e azt a politikai döntést,
amelyet az alkotmány módosítása-
kor népszavazással meghozott egy
többség? Ez a döntés kimondta,
hogy lehet felekezeti iskolát létre-
hozni, lehet anyanyelven tanulni, és
ez nagy nehezen valósággá vált itt,
Marosvásárhelyen is. Lehetséges,
hogy azt valaki leseperje az asztal-
ról? Kérdezem, hogy jó út-e az,
amelyen elindították az elmúlt esz-
tendőben ezt az országot? Én azt
mondom, hogy nem!”
Mutassuk meg, hogy kik vagyunk!

A szövetségi elnök a Szociálde-
mokrata Párt (PSD) elnökének kér-
désére reagálva, aki az RMDSZ
kapcsán: „de kik ők?” kérdést tette
fel, kijelentette: „Erre a kérdésre
december 11-én helyes választ tu-
dunk adni. December 11-én tudjuk
megmutatni, hogy kik vagyunk mi!
Meg tudjuk mutatni, hogy olyan
erős közösség vagyunk ebben az or-
szágban, amely 100 esztendő után
is megmaradt közösségként. Meg
tudjuk mutatni, hogy itt van 1 millió
300 ezer ember, akinek van akarata,
vannak céljai, és nem akar mást,
mint hogy etnikai, kulturális és val-
lási értelemben is olyan maradjon,
amilyen az elmúlt 100 esztendőben
volt: egy erős magyar közösség!”
Azoknak is üzent, akik alaptalanul
vádolták meg a magyar közösség
vezetőit Sepsiszentgyörgytől Ko-
lozsvárig. Hangsúlyozta: „nem fo-
gunk hátrálni, csüggedni, akárhány
vezetőt állítanának félre, lesznek
százan, akik a helyükbe lépnek”. 

Az RMDSZ programjáról el-
mondta: a közösség számára jó
megoldásokat tudnak javasolni, hi-
szen stratégiájuk alapját a transz-
szilván értékek képezik. „A magyar
nyelvet ott, ahol többségben élünk,
második hivatalos nyelvként kell el-
ismerni. Az 1918-as ígéreteket tör-
vényerőre kell emelni. A
nyelvhasználati küszöböt le kell
csökkenteni húszról 10 százalékra.
Nem gumitörvényekre, hanem
olyan törvényekre van szükség,
amelyeket nem lehet egyik vagy
másik intézmény vezetőjének a

kénye-kedve szerint értelmezni: ne
lehessen azt mondani, hogy korrup-
ciós ügy az, hogy magyar iskolát in-
dítottunk. Ne lehessen azt mondani,
hogy azt, amit a kommunisták el-
loptak, nem kell visszaadni a jogos
tulajdonosoknak, azt, amit bezártak
1949-ben, és amit újraindított a ka-
tolikus egyház. Erre ne lehessen azt
mondani, hogy nincs joga hozzá az
erdélyi magyaroknak.” 

Ezt követően mutatkoztak be rö-
viden a megyei képviselő- és szená-
torjelöltek.

Novák Csaba, a szenátori lista
első helyezettje szerint Marosvásár-
helyen „egy láthatatlan hatalom
próbál minket megfélemlíteni, arra
kényszeríteni, hogy meghátrál-
junk”. Mint mondta, azért vállalt
közéleti szerepet, hogy részt vegyen
„egy olyan Románia és Erdély épí-
tésében, ahol jó élni, ahol bizton-
ságban van a családunk, ahol
nincsenek veszélyben a javaink”.
„A marosvásárhelyi római katolikus
líceum ügye nemcsak az egyház
ügye, nemcsak az önkormányzat
ügye, hanem az erdélyi magyarok
ügye”. És meg kell akadályozni az
anyanyelvű oktatás csorbítására irá-
nyuló szándékokat – jelentette ki.

Vass Levente képviselőilista-
vezető: „megpróbálom látni a sor-
rendet, hogy mikor van ideje annak,
hogy az egészségügyi problémákkal
a párton belül, és a lehetőségeinket
felismerve, az RMDSZ csoportjával
együtt képviseljük az ügyeinket, és
megpróbáljunk változtatni azon az
egészségügyi rendszeren, amely –
akár azt is mondhatnánk – haldok-
lik”. Mégis úgy gondolja, hogy a
mai problémák kissé háttérbe szo-
rítják az egészségügy kérdését.
„Magyarként, erdélyi magyarként

Erdély jövőjéért, unokáinkért kell
beálljunk a sorba” – jelentette ki
egyebek mellett.

Csép Andrea képviselőjelölt sze-
rint mindannyian harcba indulnak,
ehhez támogatásra, bátorításra van
szükségük. Munka, alázat, elszánt-
ság fogja jellemezni a munkáját, az
erdélyi magyarság szolgálatát – je-
lentette ki a képviselőjelölt. 

Császár Károly szenátorjelölt ki-
jelentette, azért vállal parlamenti
szerepet, hogy tenni tudjon azért a
közösségért, amelynek ő maga is
része. „Azt gondolom, hogy felelős-
séget kell vállalnunk a magyar kö-
zösségért, azért, hogy gyerme-
keinknek szebb jövőt teremtsünk.” 
Az összefogásnak
nincs alternatívája 
– jelentette ki Biró Zsolt, a Magyar
Polgári Párt elnöke. Felhívta a fi-
gyelmet, az utóbbi napok történései
azt mutatják, hogy „nem lehetünk
sem tunyák, sem kiábrándultak.
Legfőképpen nem lehetünk érdek-
telenek!” Marosvásárhelyen éppen
az anyanyelvű oktatásért való kiál-
lás eredményeként gyűlt össze 100
ezer ember. 1990. február 10-én
„jogainkat, nemzeti identitásunk vé-
delmét, az anyanyelvű oktatás sza-
vatolását kértük békésen,
kezünkben könyvvel és égő gyer-
tyával”. Hivatkozási alapnak az
1918. december elsejei, Gyulafe-
hérváron elfogadott határozatot ne-
vezte. Kijelentette: „100 év után
ennek kell érvényt szereznünk!”

A kampánynyitó végén a jelenlé-
vők részt vettek a római katolikus
egyház által a Keresztelő Szent
János-plébániatemplomban a kato-
likus líceumért szervezett közös
imán.
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Mózes Edith

December 11-én az erdélyi magyarság megmutathatja, hogy erős közösség
Kampánynyitó a Kultúrpalotában

A tervek szerint jövőre a külhoni
családi vállalkozások kaphatnak
támogatást a nemzetpolitikai ál-
lamtitkárság tematikus prog-
ramjainak keretében – mondta a
Miniszterelnökség nemzetpoliti-
káért felelős államtitkára pénte-
ken Simontornyán.

Potápi Árpád János egy határon túli
fiatalok részvételével kezdődött konfe-
rencián hozzátette: ahogyan 2016-ban
a külhoni fiatal vállalkozók támogatá-
sánál, ezúttal is a szülőföldön való bol-
dogulást szeretnék segíteni. A
programot a Magyar Állandó Értekez-
let december 1-én fogadhatja el.

Emlékeztetett arra, hogy az idén le-
bonyolított külhoni magyar vállalkozók
évében 967 pályázat érkezett az 525
millió forintos keretre, amelyet 600
millió forintra emeltek. A Kárpát-me-
dencéből 117 fiatal vállalkozó, köztük
gazdálkodók, orvosok, szolgáltatás te-

rületén dolgozók nyertek 6 millió forin-
tos támogatást. A tematikus programról
azt mondta: ez is egyik módja annak,
hogy a külhoni fiatalokat az anyaor-
szághoz tudják kötni, és a helyi gazda-
ságot erősítsék. Azok, akik vállalkozást
alapítanak, otthon akarnak érvénye-
sülni, és kevésbé akarnak elmenni kül-
földre – jegyezte meg.

Az államtitkár köszöntőjében kitért
arra, hogy 1956-os forradalom a hatá-
ron túli magyarokat is érintette, a meg-
torlás őket sem kerülte el; a konferencia
résztvevői a szovjet csapatok bevonu-
lásának 60. évfordulóján mécsesgyúj-
tással emlékeztek a forradalom hőseire.

A Magyarok a Kárpát-medencében –
vállalkozások, képzések, munkaerőpiac
című, háromnapos tanácskozást idén
negyedik alkalommal rendezi meg a
nemzetpolitikai államtitkárság. Az ese-
ményen, amelyet a Fried Kastély Szál-
lodában rendeznek, nyolcvan főiskolai,

egyetemi hallgató vesz részt. Erdélyből
40, a Vajdaságból 18, Kárpátaljáról 12,
a Felvidékről 9, Horvátországból egy
hallgató érkezett.

A fiatalok a konferenciát nyitó vita-
esten a Brexitről, az Európai Unióból
történő brit kilépésről és a Budapesten
tervezett olimpiáról fejtették ki vélemé-
nyüket. Szombaton megismerhetik a
budapesti olimpiai pályázatot, előadást
tart Kovács Zoltán kormányszóvivő,
Gulyás Gergely, a Fidesz alelnöke, be-
mutatkozik a Példakép Alapítvány, és
vajdasági, illetve felvidéki magyar pél-
daképekkel – fiatal, sikeres vállalko-
zókkal – ismerkedhetnek meg.

A nemzetpolitikai államtitkárság
szerint a továbbképzés a határon túli
magyar közösségek megmaradását
szolgálja, a fiatalok találkozása előse-
gíti a magyar–magyar kapcsolatok erő-
sítését. (MTI)

Potápi: jövőre a külhoni 
családi vállalkozásokat támogatják

Újabb bűnvádi feljelentés
a Colectiv-ügyben

Bűnügyi feljelentést tett kedden a Főügyészségen
Eugen Iancu, a Colectiv Egyesület elnöke mindazok
ellen, akik a tavalyi Colectiv-tűzvész után kialakult
helyzetért felelőssé tehetők, többek közt Nicolae
Bănicioiu volt egészségügyi miniszter és Raed Ara-
fat belügyi államtitkár ellen is.

Eugen Iancu úgy nyilatkozott, az áldozatok közül sokan a
kórházi körülmények, a szakmai tudás hiánya miatt haltak
meg, illetve azért, mert egy ideig tiltás korlátozta a sebesültek
külföldre szállítását.

A bűnügyi feljelentést mintegy ötvenen írták alá. A felje-
lentők emberöléssel, hivatali visszaéléssel, befolyással való
üzérkedéssel vádolják az egy évvel ezelőtti tűzvész kimene-
teléért felelős személyeket.

Eugen Iancu a 112-es sürgősségi hívószám telefonos ope-
rátorairól azt mondta: a hívásokra káromkodva reagáltak,
sértő kifejezéseket használtak azokra, akik a fájdalomtól or-
dítva kértek segítséget. 

„A bizonyítási eljárás a felperes és a nyomozóhatóságok
feladata, az alperesnek joga van ahhoz, hogy megvédje
magát” – reagált Raed Arafat belügyminisztériumi államtitkár
a feljelentésre. Biztos vagyok benne, hogy a sajtóban és a Fa-
cebookon az ‘aktivisták’ már holnap elítélnek’ – fogalmazott
Arafat egy közösségi oldalon. (Agerpres)



24. 22. Szinte bűvös számok
ezek egy-egy szemle életében. És
Marosvásárhely legrégebbi szemléi
közül a novemberben esedékesek
ennyi éve vonzzák minden eszten-
dőben az érdeklődők sokaságát. Az
idei Alter-Native Nemzetközi Rö-
vidfilmfesztivál véget ért, de pár-
napnyi „pihenőt” követően ismét
rengeteg rendezvény között válo-
gathatnak a kultúrakedvelő vásárhe-
lyiek: igaz ugyan, hogy a hivatalos
megnyitóünnepségre csak holnap
kerül sor, ennek ellenére ma délután
elkezdődik a 22. alkalommal meg-
szervezett Marosvásárhelyi Nem-
zetközi Könyvvásár. 

A vásár – nyugodtan nevezhetjük
irodalmi-színházi-összművészeti
fesztiválnak is – minden évben na-
gyon sok neves szerzőt szólít Ma-
rosvásárhelyre, és ez az idén sincs
másként. A program olyan gazdag,
hogy egy cikk részeként esélyünk
sem lenne ismertetni. Ma délután-
tól, illetve csütörtök délelőttől va-
sárnapig félóránként-óránként
kezdődnek a különböző könyvbe-
mutatók, beszélgetések, dedikálá-
sok, felolvasások, egyazon
időpontban több is – a bőség zavara
majdnem kétségbeejtő. És közben –

természetesen – számos stand kíná-
latából lehet válogatni a rendez-
vénysorozatnak ez évben is otthont
adó Marosvásárhelyi Nemzeti Szín-
ház előcsarnokában. A vásáron részt
vevő szerzők névsora is igen hosz-
szúra nyúlik. A teljesség igénye nél-
kül: Vida Gábor, Lokodi Imre,
Balázs Imre József, Nyáry Krisz-
tián, dr. Kádár Annamária, Markó
Béla, Sebestyén Mihály, Demény
Péter, Farkas Wellmann Endre, Lö-
vétei Lázár László, Gáspárik Attila,
Kántor Péter, Fekete Vince, Kós
Anna, Grecsó Krisztián, Parti Nagy
Lajos, Závada Pál, Borcsa János,
Nagy Attila, Jánk Károly, Márton
Evelin, Láng Orsolya, Kovács And-
rás Ferenc, Szávai Géza, Cseke
Péter, László Noémi, Banner Zol-
tán, Kozma Mária, Nagy Miklós
Kund, Pomogáts Béla, Radu Tucu-
lescu, Kiss Csaba és sokan mások. 

A vásár keretében több színházi
előadást is műsorra tűztek, köztük
vendégjátékokat: november 10-én,
csütörtökön délután 5 és este 8 órá-
tól a színház nagytermének színpa-
dán, stúdiótérben a budapesti
Nemzeti Színház társulata adja elő
Ingmar Bergman Szenvedély című
drámáját Kiss Csaba rendezésében,
pénteken ugyanazon időpontban a
kisteremben Kiss Csaba A főnyere-

mény című drámáját adja elő felol-
vasószínházi előadásként a Tompa
Miklós Társulat – ezúttal Király Ist-
ván színrevitelében. Szombaton
pedig este 7 órától ugyancsak a
Tompa Miklós Társulat mutatja be
legújabb produkcióját, a Retroma-
dár blokknak csapódik, és forró asz-
faltra zuhan című előadást Radu
Afrim rendezésében. 

A könyvvásár sorrendben első
rendezvényére ma, november 9-én
16 órakor kerül sor a Marosvásár-
helyi Művészeti Egyetem Stúdió
Színházának előcsarnokában. A
megnyitó csütörtökön délelőtt 10
órakor kezdődik a Színház téren,
onnan pedig nincsen megállás, egy-
mást követik sűrű sokszínűségben
az események. Kötetek, műfajok és
helyszínek váltják egymást – ren-
dezvények lesznek a Marosvásárhe-
lyi Nemzeti Színház előcsar-
nokában, nagy- és kistermeiben, il-
letve az előcsarnokban berendezett,
különböző szerzők nevét viselő ide-
iglenes „termekben”, a Kultúrpalota
kistermében, a Bernády Házban, a
G. Caféban, illetve a már említett
Stúdió Színházban. Kellemes idő-
töltést, sok-sok olvasnivalót min-
denkinek!

Kellemes meleg volt a négyzet alakú,
„négyüléses” térben. Az illatosítóból

régi nyarak emléke áradt. B. ebben a titok-
zatos félhomályban töltötte az elmúlt pár
esztendőt. Várakozás közben rádiót hallga-
tott, ha pedig beült melléje, mögéje egy utas,
lehalkította a zenét, remélve, hogy az elkö-
vetkező öt-tíz perc kedélyes beszélgetéssel
telik.

– Negyven évet húztam le a bútorgyárban
– kezdte történetét. – Nem volt könnyű, de
akkoriban legalább tudta az ember, hogy mit
miért tesz. Mindig úgy képzeltem, hogy
nyugdíjasként majd otthon ülök, vigyázok az
unokákra, römizni, sakkozni járok a bará-
tokhoz. Ezzel szemben minden másként ala-
kult. Unoka, igaz, van, csak egy „kicsit”
messze, a lányomék ugyanis Németország-
ban élnek. A kicsi most szeptemberben
kezdte az első osztályt. A fiam itthon maradt,
ő nem az az elvágyódó típus. Bogozzák az
életet a párjával, ahogy tudják, de a fizeté-
sükből szinte semmit nem tudnak félretenni,
saját lakásra sem telik. A mi szűk kétszobá-
sunkban csak kerülgettük egymást, így nem
sokkal az esküvő után albérletbe költöztek.

Közben beadták az igénylést ANL-s lakásra.
Évekig araszoltak előre a listán, amíg mind-
ketten be nem töltötték a 35 évet. Most már
nem jogosultak a fiataloknak járó ingat-
lanra, pedig náluk is
jön a baba. Segíteni
szeretnék nekik, azért
hajtom magam. 

– A nyugdíjazás
után rögtön taxizni
kezdett?

– Egy ideig éjjeliőrként dolgoztam, de
nem fizettek túl jól. Úgy gondoltam, a taxi-
zás jobban megéri, ezért váltottam.

– Jól tette?
– Azt hiszem, igen. Persze, most is fele-

annyit keresek, mint amennyit szeretnék.
Rossz időben és hétvégén van kliens, meg
ilyenkor, világítás környékén. Máskor elő-
fordul, hogy órák hosszat üldögélek tétlenül.
Olyankor előveszem a keresztrejtvényes új-
ságot, rádiózom, felhívok egy-két régi cim-
borát. Tudja, én mindig azt szerettem, ha

zajlik körülöttem az élet, van kihez szóljak,
van kinek segítsek. Most is, ha egy ismerős-
nél, szomszédnál akad valamilyen asztalos-
munka, az első szóra megyek, ingyen

elvégzem, amit kell.
Sokszor megtapasz-
taltam már, hogy az
ilyen szívességek
m a r a d é k t a l a n u l
megtérülnek.

– Hány órát taxizik egy nap?
– Amennyit csak bírok. De tíz-tizenkét

óránál többet nem, akkor ugyanis már csök-
ken a figyelmem. Még sosem volt balesetem,
és ha rajtam múlik, ezután sem lesz. Legszí-
vesebben reggeltől késő estig vezetek, de jól
bírom az éjszakázást is. Csak olyankor min-
dig történik valami, ami elszomorít. Egy al-
kalommal például két tizenéves lány ült be
az autóba, otthonról indultak, de már bűz-
löttek az alkoholtól. Egy főtéri szórakozó-
helyre kérték a fuvart. Egész úton azon
gondolkoztam, milyen állapotban kerülnek

majd haza... Persze, vannak szívderítő ta-
pasztalataim is. A múltkor például ottmaradt
az autóban egy kisgyerek plüssjátéka. A
diszpécsernő szólt, én meg azonnal indultam
a megadott címre. A gyerek édesanyja a
tömbház előtt várt, leírhatatlan volt az
öröme. 

– Hosszabb utakat is vállal? 
– Hétvégén, ha szabadnapos vagyok, a

saját autómmal várakozom a város szélén,
és akár Szovátáig, Parajdig is elviszem a
stopposokat. Útközben még felveszek egy-
két utast, ha van hely a kocsiban, úgyhogy
megéri. 

– Sosem volt kellemetlen tapasztalata a
taxisévek alatt?

– Csak egyetlenegyszer. Egy részeg férfi-
val gyűlt meg a bajom. Összevissza vitette
magát a városban, és amikor a fizetésre ke-
rült volna a sor, erőszakoskodni kezdett. Ki-
abált, fenyegetőzött, végül úgy ment el, hogy
egy banit sem adott. 

– Meddig szeretné folytatni a munkát?
– Minél tovább. Amíg a Jóisten megen-

gedi. 
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Taxisórák

számára, hogy senki jogos jussát
nem akarjuk elvitatni, de értse meg
már az egész világ, hogy a sajátunk-
ról sem akarunk lemondani – hang-
súlyozta. Emlékeztetett arra az
örömre, amit a múlt év szeptembe-
rében tartott tanévnyitó szentmisén
átéltek, hogy 67 év után főnixma-
dárként föltámadt és szárnyait bon-
togatja Marosvásárhelyen is a
magyar nyelvű katolikus oktatás.
Alig egy év után rá kellett döb-
benni, hogy vannak, akiket egyene-
sen zavar az újjáéledés, a bátor
előretekintés, az olthatatlan keresz-
tény optimizmus, az élni, éltetni,
megmaradni és gazdagítani akarás,
amit ma bűnként rónak föl. Dr. Ta-
mási Zsoltot, aki rátermettséggel,
szakmai hozzáértéssel, önfeláldozó
hősiességgel, mély keresztény hittel
küzdött az iskola elindulásáért, és
irányítja a mögéje felzárkózó csa-
patot, megpróbálják félreállítani, le-
járatni, megtörni, kiiktatni – mondta
a főesperes, majd hozzátette, hogy ez
a hatalom túlkapása, erőfitogtatása,
amelynek a célja a megfélemlítés,
amit régen ismerős módszerként las-
san száz éve tapasztalunk. 
A gyűlöletnek 
csak vesztesei vannak

A felsoroltak ellenére azt az üze-
netet fogalmazta meg, hogy akik
szeretettel viszonyulnak hozzánk,

mi is jobban fogjuk szeretni azokat.
Az egyetlen építő erő ugyanis a sze-
retet, a gyűlölet csak hátráltatja az
épülést. A gyűlöletnek csak veszte-
sei, áldozatai vannak, a szeretetből
mindenki nyer, gyarapszik – hang-
súlyozta, majd Pál apostolnak a ko-
rintusiakhoz írt első levelének 13.
fejezetét, A szeretet himnuszát ol-
vasta fel. 

Balla Imre segédlelkész Márton
Áron püspök gondolataiból idézett
az egymás mellett álló templom és
iskola szerepének fontosságáról:
valahányszor népünknek újra kellett
kezdenie az életet, az új alap letéte-
léhez a templomban gyűjtött erőt,
az újjáépítést pedig az iskolában
kezdte el és az iskola által hajtotta
végre, ezért tartotta fenn azokat
akár súlyos áldozatok árán is. Ezért
követelte ki a mindenkori törvény-
hozó hatalomtól az iskolák jogainak
tiszteletben tartását, és védte azokat
körömszakadtáig a támadó törekvé-
sekkel szemben. Úgy látta és ta-
pasztalta, hogy életének
legidőtállóbb erőssége a templom
mellett az iskola. 

Évszázadok lelki, szellemi, kul-
turális kincsei semmisültek meg az
iskolák államosításával, s a mara-
dék szellemi, lelki akarás, kimerítő
erőfeszítés kevés eredményt hozott.
Ezek a szavak vezették be az imád-
ságot, amelyben az érintetteknek

erős lelket, meggyőződéses kitar-
tást, derűs, jobb életbe vetett re-
ményt kért a gyülekezettel együtt. 

Egy ilyen rendezvény után hin-
nünk kellene az ima erejében, s
abban, hogy egy olyan kiváló ered-
ményekkel induló iskolát, mint
amilyen a Római Katolikus Teoló-
giai Líceum, amelyért szülők és
gyermekek százai, az ott tanító pe-
dagógusok és a velük együtt érző
erdélyi emberek aggódnak, nem
lehet megsemmisíteni. Még akkor
sem, ha ezt szándékos rosszindulat-
tal előre eltervezték, magyar részről
pedig besétáltunk a kelepcébe.

Elkeseredett, tanácstalan szülők
A megható imaest végén azonban

elkeseredett, tanácstalan szülők vár-
ták, hogy az elöljárók, akik szép
számban megjelentek a rendezvé-
nyen, megmagyarázzák nekik, ho-
gyan történt, ki a felelős ezért,
milyen intézkedéseket tesznek az
iskola jogállásának a törvényesíté-
séért, mivel nyugtathatják meg
gyermekeiket, mire számíthatnak,
mire készüljenek fel. Elvárásuk el-
lenére a közvetlen kapcsolatfelvétel
hétfőn este sajnos elmaradt. Re-
ménykedjünk abban, hogy a szom-
batra tervezett nagygyűlésen vagy
egy korábbi alkalommal a pontos
helyzetkép és a lehetőségek ismer-
tetésére is sort kerítenek.

Ima a megfélemlítés ellen

Kaáli Nagy Botond

(Folytatás az 1. oldalról)

Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár
Kezdődő könyvhét Marosvásárhely pár napra

újra könyvfőváros. A szervezők a
vasárnapot is vásárnappá nyilvá-
nították, de annyi az esemény,
hogy ez se elég, már ma, a hol-
napi hivatalos megnyitó előesté-
jén is könyves rendezvények
várják az érdeklődőket a Bernády
Házba és a Stúdió Színház elő-
csarnokába. Egyszerre ennyi ér-
tékes író, irodalmár, szerkesztő,
kiadó talán még nem is volt a vá-
rosban, mint ezen az idei könyv-
ünnepen. Csupa kiválóságokból
áll a budapesti vendégek csapata.
Grecsó Krisztián, Kántor Péter,
Kiss Csaba, Nyáry Krisztián,
Parti Nagy Lajos, Szabó T. Anna,
Szávai Géza, Varró Dániel, Zá-
vada Pál neve ugrik ki hirtelen a
több mint kilencven különféle
megnyilvánulást felölelő prog-
ramból. És a honi tollforgatókat,
a kolozsvári, csíki, háromszéki,
partiumi szerzőket meg a lelkes
helyieket nem is említettem, pedig
ugyanúgy érdemesek a figye-
lemre, mint a nevesítettek. Igazán
nehéz dolguk lesz az olvasóknak,
amikor el kell dönteniük, melyik
bemutatóra, találkozóra, dediká-
lásra menjenek el, miközben
ugyanolyan szívesen vennének
részt egy másikon is a vásár fő
színterén, a Nemzeti Színházban
vagy a többi helyszínen, a Kultúr-
palotában, a Bernádyban, a
Gében, esetleg a Sörkocsmában.
Közkedvelt írókat, költőket emlí-
tettem, mindannyian jártak már
városunkban nem is egyszer.
Erről meg azonnal egy felejthetet-
len, nagy hiányzó jut eszembe:
Esterházy Péter. Ha nem kellett
volna oly megrendítő hirtelenség-
gel távoznia közülünk, most biztos
Ő is itt lenne Vásárhelyen, hiszen
ha csak tehette, mindig eljött,
amikor hívták. Szeretett itt lenni.
Ezt több alkalommal is elmondta,
amikor interjút készítettem vele.
Ahogy Marosvásárhely másik
nagyra becsült kedvence is, a pár
napja elhunyt zenei zseni, Kocsis
Zoltán, aki nem egészen két hó-
napja még különleges élményben
részesítette a Kultúrpalota kon-
certközönségét. Bizony szomorú
év zárul nemsokára, megannyi
veszteség érte szellemi, művészeti
életünket az eltelt hónapokban.
Csoóri Sándort és Kertész Imrét
is nemrég veszítettük el. Ester-
házy Péter mosolyát, kivételes
egyéniségét a barátok, pályatár-
sak révén tudjuk a könyvvásáron
felidézni. A G. Caféban zajló Látó
Irodalmi Játékok szombati felol-
vasóestjének meghívottai: Grecsó
Krisztián, Kántor Péter, Kovács
András Ferenc, Parti Nagy Lajos
és Závada Pál.

Különben a rendezvénysorozat
talán legígéretesebb, legizgalma-

sabb eseményei azok a beszélge-
tések, eszmecserék lesznek, ame-
lyeket a színházban berendezett
Irodalmi Kávéház lát majd vendé-
gül nap mint nap. Prózáról, vers-
ről, irodalmi lapokról,
szerkesztésről, író nőkről, törté-
nésekről, műfordításról, nyelvi já-
tékokról vitáznak a megszólalók.
A játék egyébként mindvégig jel-
lemző a vásári forgatagra. A
gyermekeket is bevonták a vetél-
kedésbe. 195 csapat, 585 vásár-
helyi és környékbeli iskolás méri
össze tudását. A nagyoknak kocs-
makvíz nyújt szellemi párbajra
esélyt. És több más ötletes, rend-
hagyó műsorszám is hangsú-
lyozza az interaktivitást. Kíváncsi
vagyok például arra, sikeresnek
bizonyul-e az Olvass, hogy hallja
mindenki! elnevezésű akció,
amelyben a szervezők azt szeret-
nék, hogy a jelentkező könyvbará-
tok, vásárvendégek tolmá-
csoljanak részleteket az új kiad-
ványokból. Külön lehetőséget biz-
tosítanak az elsőkönyveseknek is
a bemutatkozásra. A szokatlan, de
annál népszerűbbé válható ren-
dezvények közé sorolható a Pola-
roid portrék rögtönzött
verssorozata. Ebben Demény
Péter tanúsíthatja improvizálóké-
pességét. Egy másik nem minden-
napi erőpróba Gyéresi Júliának
jelenthet kihívást. A színművésznő
Berzsenyi Dániel összes versét
felolvassa november 11-én. Sor
kerül kétnyelvű, magyar–román
találkozókra is. És persze jelentős
szerepet kap a könyvvásáron a
színház, a zene is. Végig kell bön-
gészni a programot, rendkívül bő-
séges a kínálat. Vajon a
kíváncsiskodók tömege is ehhez
mérhető lesz? Megtisztelik-e je-
lenlétükkel a szerzőket, kiadókat
a vásárhelyiek és azok a máshon-
nan érkezők, akik eddig minden
évben éreztették, hogy fontos szá-
mukra a nyomtatott betű, a Gu-
tenberg-galaxis? A múlt héten
zajlott Vásárhelyen az Alter-Na-
tive Nemzetközi Rövidfilmfeszti-
vál. A szakma véleménye szerint
ez volt talán minden eddigi kiadás
közül a legértékesebb, a legszín-
vonalasabb. És mintha ezt kísérte
volna a legkisebb közérdeklődés.
A nézők nálunk valamiért elkerü-
lik a mozit. Mondják, a könyv
iránt is csökkent a kereslet, szűkül
az olvasók tábora. Bízom benne,
hogy Marosvásárhely újra rácá-
fol erre az állításra. Remélem,
hogy a könyvbarátok ismét jelesre
vizsgáznak. Huszonkettedszer
nyitja meg kapuit holnap a nem-
zetközi könyvvásár. Higgyük,
hogy ezúttal se fenyegeti ezt a ha-
gyománnyá nemesült, szép kezde-
ményezést a 22-es csapdája.
(N.M.K.)

Erről jut eszembe



A Romgaz Rt. november else-
jén jegyezte a bukaresti ér-
téktőzsdén azt a szerződést,
amely révén a tulajdonában
lévő radnóti hőerőművet új
egységgel bővítik. Amint
megtudtuk, a három év alatt
megvalósuló, több mint 270
millió eurós beruházással az
energiatermelés – amely az
országos és az európai körfor-
galomba kerül – hatékonysá-
gának növelését célozzák.

A radnóti az egyetlen erdélyi,
ugyanakkor a legfontosabb hőe-
rőmű, amelynek kiemelt szerep jut
az országos energetikai hálózat
egyensúlyban tartásában. A több-
ségi állami tulajdonú Romgaz Rt. –
mely a bukaresti és a londoni tőzs-
dén egyaránt jelen van –, 2013-ban
vette át az eladósott Electrocentrale
Bucureşti Rt. fennhatósága alatt
működő radnóti hőerőművet. A
Maros-parti hőerőmű egységeinek
fontos szerepük van az országos
energetikai hálózat, a szomszéd or-
szágok és az európai elektroenerge-
tikai hálózat kapcsolatának
biztosításában.

A november elsején bejegyzett
beruházást közbeszerzési eljárás
révén, nyílt versenytárgyaláson
nyerte el a Duro Felguera Rt. és a
Romelectro Rt. társulása.

A közbeszerzési eljárás nyomán
aláírt végleges szerződést, amely
egy új, hatékony, automatizált egy-
ség építését célozza, a bukaresti ér-
téktőzsdén is jegyezték. A Virgil

Metea vezérigazgató aláírásával el-
látott dokumentum szerint a med-
gyesi székhelyű Romgaz stratégiája
az energiaszolgáltatás piacán való
megerősödést célozza.

Az erdélyi hőerőmű hatékonysá-
gának növelése az említett beruhá-
zás révén rendkívüli jelentőséggel
bír, ugyanis az ország egyik legje-
lentősebb elektromosenergia-terme-
lője. Ugyanakkor a környezet-
védelmi követelményeknek is ele-
get tesznek majd, illetve a kiterme-
lés biztonságát növelik.

A beruházást saját alapokból és
az országos beruházási alapból fi-
nanszírozzák. Az október 31-én alá-
írt 13384-es számú jogi szerződés
értelmében a nyílt versenytárgya-
lással szervezett közbeszerzési eljá-
rás nyertesének feladata

kulcsrakészen átadni a létesítményt,
vagyis a tervezés, kivitelezés és
üzembe helyezés egyaránt a szerző-
dés része, melyet három év alatt kell
befejezni. A radnóti hőerőmű bőví-
tésének időszerűsége egy új egység-
gel – 380–430 MW teljesítményű
kombinált ciklusú gázturbinák fel-
szerelésével – a hatékonyság növe-
lését célozza. A szerződés értékét
268.836.329,82 euróra becsülik
hozzáadott értékadó nélkül, ez az
összeg a Romgaz Rt. tavalyi pénz-
ügyi év nettó forgalmának 10%-át
teszi ki. A jó minőségű kivitelezés
garanciájaként a szerződés értéké-
nek 10%-át jelölték meg, a szerző-
désben foglaltak megszegése esetén
a kivitelező 0,1%-os napi bírságot
fizet, a Romgaz vállalat pedig kése-
delmes törlesztés esetén 0,1%-os

napi bírsággal számol – áll a Virgil
Metea vezérigazgató aláírásával el-
látott dokumentumban.
A hatékonyság növelése a cél

Amint Balázs Béla Attila, a med-
gyesi székhelyű Romgaz Rt. ener-
getikai menedzsment igazgató-
ságának vezetője a Népújságnak
kifejtette, a gázszolgáltató prioritá-
sai között a radnóti hőerőmű telje-
sítményének a növelése szerepel,
amelyhez elengedhetetlen volt a je-
lenlegi beruházás. Kérdésünkre vá-
laszolva a hőerőmű hatékony
áramtermelő szerepének növelését,
amely 56%-kal megnő a beruházást
követően, a légszennyezés, a NOX
és a szén-dioxid kibocsátásának je-
lentős csökkenését, ugyanakkor a
termelési folyamat biztonságosabbá
tételét hangsúlyozta. E nagyméretű

beruházás révén a radnóti hőerőmű-
vet egy új életciklusra készítik fel a
2020–2045-ös periódusra. Az elekt-
romos áramot termelő radnóti ki-
rendeltség révén a Romgaz Rt.
számára a sikert az elektromos
energia versenypiacán mindenek-
előtt a több mint 450 alkalmazott
szakismerete, felkészültsége, ta-
pasztalata jelenti, akik az elmúlt
ötven évben a karbantartási, korsze-
rűsítési munkálatokat szakmai hoz-
záértéssel végezték.

A radnóti hőerőművet két sza-
kaszban építették fel. A ’60-as évek
elején, 1963–1964-ben három,
egyenként 100 megawattos
csehszlovák eredetű részleg műkö-
dését indították be. Az első részle-
get 1963-ban csatolták az országos
energiahálózatba. A második sza-
kaszt 1967-ben fejezték be, akkor
500 MW-tal bővítették a hőerőmű
kapacitását. 1984–2012 között a
450 Celsius-fok fölött működő ka-
zánok és gőzturbinák teljes beren-
dezését, alkatrészeit kicserélték és
beruházási munkálatokra, egyes tar-
tozékok automatizálására került sor.
1984–1996 között és 1999–2003
között újabb korszerűsítési munká-
latokat végeztek a radnóti hőerőmű
részlegeiben.

Egy nevét elhallgató szakember
szerint az új, kombinált gázturbinák
felszerelésével megnő az áramter-
melés hozama, hatékonnyá válik a
termelés, megszűnnek a holtidők,
mivel a gázturbinák azonnal műkö-
désbe hozzák az áramgenerátort
(eddig 3-6 óra alatt léptek műkö-
désbe a nagy teljesítményű generá-
torok). Az új beruházás azonban
nem jár az alkalmazottlétszám nö-
velésével, ellenkezőleg…, ugyanis
teljesen automatizált egység beindí-
tásáról van szó.

Új egységgel bővül a radnóti hőerőmű

Csütörtökön a marosvásár-
helyi Grand szállóban 23. al-
kalommal került sor a
legjobb Maros megyei cégek
díjazására. A Maros Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara
egyedien kidolgozott, az
előző évi üzleti teljesítmé-
nyen alapuló kritériumrend-
szer alapján rangsorolja a
vállalkozásokat, a díjazottak
között immár hagyományo-
san a Népújságot kiadó Imp-
ress Kft. is kiválósági
oklevelet kapott, valamint a
lapkiadó cégek között első
helyezett lett.

Az ünnepélyes seregszemlén a
helyhatóságok részéről Péter Fe-
renc megyei tanácselnök és Dorin
Florea megyeszékhelyi polgármes-
ter köszöntötték az üzleti szféra
képviselőit, Lucian Goga prefektus
üzenetben üdvözölte a díjazottakat.
A megyei adóhatóság igazgatója,
Marinel Nedeluţ azt hangsúlyozta

köszöntőjében, hogy a díjazott cé-
geknek is köszönhetően a megye
gazdasága is növekedést könyvel-
hetett el tavaly az előző évhez vi-
szonyítva, és a megyék rang-
sorában Maros megye is az élvo-
nalban szerepel.

Pop Vasile, a kamara elnöke üd-
vözlőbeszédében a rangsorolás fel-
tételrendszerét is kifejtette.
Eszerint a cégek teljesítményét az
üzleti forgalom, az abszolút nyere-
ség, a nyereségráta, a munkaerő-
felhasználás hatékonysága és a
befektetett tőke felhasználásának
hatékonysága alapján értékelik.
Ilyen kritériumrendszer szerint a
megyénkbeli kereskedelmi kamara
kezdett cégrangsort készíteni, a
módszer innen terjedt el ország-
szinten. Az elnök hangsúlyozta,
hogy a legjobb megyei vállalkozá-
sok közül 340 az országos rangsor-
ban is a legjobb tíz között található,
közülük 45 vezető helyen.

A fent említett feltételek alapján

16.022 cég adatait értékelték, me-
lyek éves mérleget nyújtottak be
tavalyra. Ezekből a különböző gaz-
dasági szektorok és a cégek nagy-
sága alapján idén 731 vállalkozás
ért el első helyet.

Az éves rangsor mellett kiváló-
sági okleveleket is átadtak, ilyen
elismerést azok a cégek kaphattak,
melyek az utóbbi öt évben értek el
stabilan jó üzleti eredményeket.
Külön díjazták a legjobb exportő-
röket és a legsikeresebb üzletasszo-
nyokat is. A díjazott vállalkozások
szerepelnek a már szintén hagyo-
mányossá vált éves cégkatalógus-
ban, melyet a kamara külkép-
viseleteken, üzleti rendezvényeken
népszerűsít.

Az ünnepélyes seregszemle han-
gulatát a Marosvásárhelyi Állami
Filharmónia Vasile Cazan igazgató
által vezényelt kórusa emelte, to-
vábbá közreműködött Anca Branea
könnyűzene- és népdalénekes.

Díjazták a legjobban teljesítő cégeket

Az európai középvállalkozá-
sok 70 százaléka több állami-
és hitellehetőséget szeretne
kapni, piaci versenyképessé-
gük érdekében pedig 76 szá-
zalékuk a növekedési
ambíciókat támogató kör-
nyezetet igényelne – derült
ki a Ricoh Europe által meg-
rendelt felmérésből.

Az MTI-hez eljuttatott összeg-
zés szerint a középvállalkozások-
nak egyértelmű elképzelésük van a
következő két évre vonatkozóan,
30 százalékuk főként új termékeket
és szolgáltatásokat akar bevezetni,
emellett 28 százalékuknak fontos a
növekedésmenedzsment, és szintén
28 százalékuknak az új, innovatív
technológiák alkalmazása.

Mindazonáltal a kutatás rámuta-
tott, hogy a középvállalkozások 67
százaléka nehezen veszi fel a ver-
senyt az új piaci belépőkkel és a
nagyvállalatokkal, 71 százalékuk

pedig nagyobb kockázattal szem-
besül a pénzügyi nehézségek miatt.

A felmérésből kiderült az is,
hogy az európai közepes vállalatok
a növekedésüket gátló akadályok
miatt éves árbevételükből 4,8 mil-
lió fontot is elveszíthetnek, ezáltal
Európa 75 000 középméretű vállal-
kozásában a teljes potenciális elve-
szített árbevétel elérheti a 364
milliárd fontot is. Eközben a vállal-
kozások mintegy 40 százaléka ter-
vezi, hogy a közeljövőben
részvényeket kínál a tőzsdén, to-
vábbi 21 százalék pedig versenye-
lőnye növelésére felvásárlásokat
vagy vállalategyesítéseket tervez.

A középméretű vállalkozások több-
sége szerint a három legfőbb buktató
a komplex és költséges előírásoknak
való megfelelés, a tehetséges munka-
erő vonzása, illetve a megfelelő tech-
nológiai megoldások felkutatása,
megvásárlása és bevezetése.

A Ricoh felmérése szerint az eu-

rópai középméretű vállalkozások
országuktól és szektoruktól függet-
lenül hasonló kihívásokkal szem-
besülnek. Így például a közepes
vállalatok 30 százalékának még be
kell vezetnie a vállalat növekedését
támogató digitális megoldásokat,
amelyek – például az e-számlázás
és az irodai automatizálás – a
Ricoh szerint olcsóbbá és hatéko-
nyabbá teszik a cash flow kezelé-
sét, illetve a számlázási és az
ügyfelekkel történő kommuniká-
ciós folyamatokat.

David Mills, a Ricoh Europe ve-
zérigazgatója a közleményben rá-
mutatott: a legtöbb kormányzati
támogatás a kisvállalkozásokat he-
lyezi előtérbe. Miközben azonban a
nagyvállalatok, gazdasági helyze-
tüknek köszönhetően, általában ké-
pesek gondoskodni magukról, addig
a középméretű vállalkozások gyak-
ran úgy érzik, ők az európai üzleti
világ „mostohagyermekei”.

Több támogatás kellene 
az európai középvállalkozásoknak

A Bild am Sonntag német
hírmagazin beszámolója sze-
rint a motorok emissziós érté-
keinek manipulálására al-
kalmas szoftverfunkcióra
bukkant még a nyár folyamán
a kaliforniai CARB környezet-
védelmi hivatal az Audinál.

A lap forrásmegadás nélkül kö-
zölt információi szerint a V6-os
motorral és automata sebességvál-
tóval rendelkező Audi modelleknél
a motorvezérlő szoftver a kormány
mozgása alapján
felismeri, hogy az
autó tesztpadon áll-
e vagy sem. Ameny-
nyiben a motor be-
indítása után a kor-
mány nem mozdul,
a motorvezérlés ala-
csony szén-dioxid-
kibocsátási értéke-
ket adó „melegítő”
üzemmódban mű-
ködik, amennyiben
viszont a kormány
több mint 15 fokkal
elmozdul, a vezér-

lőprogram magasabb üzemanyag-
fogyasztásra és szén-dioxid-kibo-
csátásra vált át.

A CARB birtokába került belső
vállalati dokumentumok szerint az
Audi már évek óta alkalmazza
dízel- és benzinüzemű autóinál
egyaránt a tesztüzemmód felisme-
résének ezt a módját Európában is.

A CARB és az Audi nem kom-
mentálta a hírmagazin beszámoló-
ját. (MTI)
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A reformáció 500. évfordulójára ké-
szülve hadd álljon előttünk annak az
egykori wittenbergi szerzetesnek az
alakja, aki elég bátor volt ahhoz, hogy
kiszögezett tételeivel, tanításával a
feje tetejére állítsa az akkori világot,
annak gondolkodásmódját.

Luther Márton ősei a türingiai Möhrából
származó parasztemberek voltak. Családja
származását a későbbi reformátor sohasem
tagadta, sőt, azokkal szemben, akik rosszin-
dulattal fűszerezve tették ezt szóvá, tudatosan
hangsúlyozta. Apja, Luther János, feleségé-
vel, Ziegler Margittal a megélhetésük jobbí-
tása miatt 1483-ban Möhrából a
rézbányászatáról híres Eislebenbe költözött.
Itt született meg első gyermekük 1483. no-
vember 10-én. Ahogy ebben a korban min-
denki, a templomba járó szülők nyomban a
gyermek születését követő napon megkeresz-
telik őt a házukkal szomszédos Szent Péter és

Pál-templomban. Nem sokat töprengtek a
névadáson, november 11. Szent Márton
napja, ezért róla kapta nevét a gyermek a ke-
resztségben.

A fiú születése után egy évvel a család Eis-
lebenből Mansfeldbe költözik, hogy a csa-
ládfő az ottani rézbányák egyikében munkát
vállaljon. A szerény anyagi háttérrel rendel-
kező apa hamarosan megtalálja számítását, és
a család nagy tekintélyre tesz szert.

A Luther családban a gyermeknevelés a
szigorról, büntetésről, komolyságról szólt. És
mégis, a felnőtt Márton nagy szeretettel em-
lékezik a családi fészekre, szüleire, az olykor
jó kedélyű apára, aki szerette a tréfát, és szi-
gorúsága mellett néha-néha éneklő édesany-
jára.

Ötéves korában íratják be Mártont a mans-
feldi iskolába, ahol középkori módszerekkel
szó szerint „beleverték” a diákokba az írást,
olvasást, latint, éneklést. A kor követelménye
volt a latin nyelv alapos ismerete. Így tanulta
meg Márton a Miatyánkot, a Hiszekegyet, a
tízparancsolatot, a reggeli és esti imádságo-
kat. Nyolc évig járt ide Luther, de valahány-
szor visszaemlékezik az itt eltöltött évekre,
nincs egy jó szava sem róla. „Szamáristálló-
nak” és „ördögiskolának” nevezte, ahol „ti-
rannusok és botozó mesterek” uralkodtak.
Rövid magdeburgi, majd négyéves eisenachi
kitérő után tanulmányainak következő állo-
mása Erfurt. Ennek egyetemén a „szabad mű-
vészeteket” tanulmányozta, vagyis a szabad
emberhez méltó tudományokat, melyből
megérthető a világ isteni harmóniája. A fő
tantárgy még mindig Arisztotelész, de lassan
már terjed az új szellemi áramlat, a humaniz-
mus. Nemsokára, apja kívánságára, beiratko-
zik az egyetem jogi karára. Az erfurti
egyetem könyvtárában látta először a Szent-
írást, melynek olvasása közben már akkor rá-
jött a papság tévelygéseire.

Erfurti tanulmányai idején Luther kétszer
nézett farkasszemet a halállal. Először 1503
húsvétjának keddjén történt, amikor egyik
barátjával Mansfeldbe akart menni, a szülei-
hez. Útközben, ahogy egy árkon átugrott,
megsebezte magát az oldalán levő karddal,
olyannyira, hogy ez elvágta a lábszárán levő
ütőeret. Életveszélyes állapotba került, s a
gyógyulás hosszú folyamata alatt sokat töp-
rengett Istenről, életről. Második találkozása
a halállal 1505. július 2-án történt, amikor Er-
furt közelében, Strottenheim határában hatal-
mas viharba keveredett. Egy fa alá menekült,
de egy villám közvetlenül mellette csapott le;

ijedtségében a bányászok védőszentjét, Szent
Annát hívta segítségül, és megfogadta, hogy
ha megmenti, szerzetes lesz. Mindkét ese-
ményre úgy tekintett Luther, mint amelyek
által Isten szólt hozzá.

„Gyermekkorom óta úgy szoktattak, hogy
el kell sápadnom és meg kell rémülnöm, ha
Krisztus nevét hallom. Mert engem arra taní-
tottak, hogy őt szigorú és haragos bírónak
tartsam” – vallotta.

Régóta fontolgatta, hogyan tudná lelkét
ettől a haragos bírótól és a kárhozattól meg-
menteni, és nem látott más megoldást, mint
hogy megtartsa fogadalmát, és apja tiltako-
zása ellenére kolostorba vonuljon. 1505. jú-
lius 18-án belépett az erfurti Ágoston-rendi
kolostorba, azzal a reménységgel, hogy itt új
életet kezd, és zaklatott lelke megnyugvásra
lel. Példás szerzetes volt, szerette a kolostor
lelkiségét. Ezt a harmóniát csupán apja ha-
ragja, illetve lelki gyötrelmeinek felerősödése
zavarta meg. Állandóan a bűnösségére kon-
centrált. Hiába figyelmeztette Staupitz, lelki-
atyja, hogy túlzásba viszi az önvizsgálatot,

sokszor akár egy hétig tartó imádság-
ban, étlen, szomjan próbált választ
találni a kérdésre: „Hogyan találok
én kegyelmes Istent?” Közben foly-
tatta teológiai tanulmányait, már
dogmatikai előadásokat tartott, hébe-
rül tanult. 1507. április 2-án szentel-
ték pappá. Május 2-án tartotta első
miséjét, ahova elment apja, Luther
János is, és kibékült fiával.

Gutenberg gyorsan terjedő talál-
mányának köszönhetően Staupitz
Bibliákat küld a kolostorokba, Lut-
her is kap egyet, és ettől kezdve ha-
gyományos olvasmányai helyét
ennek tanulmányozása veszi át.
„Saját szemével akar látni, nem
pedig a másokéval.” Az összes
könyv közül ez az egyetlen, melyre

úgy tekint, mint az élet egyedüli forrására és
az igazság kizárólagos alapjára.

1509-ben a wittenbergi egyetemen tanít er-
kölcsfilozófiát, 1512-ben doktorrá avatják,
majd átveszi a teológiai tanszéket. Belső ví-
vódásaitól, kétségeitől továbbra sem szaba-
dul. Legfőbb kérdése: „Mit cselekedjek, hogy
az örök életet elnyerhessem?” Őt addig arra
tanították, hogy a gyónásban megszabadul
minden bűnétől, de világosan látta, hogy
mennyi önzés és szeretetlenség lakik benne
gyónás után is. Vergődéseiben Luther Róm 1,
17 olvasásakor értette meg Isten akaratát: „Az
igaz ember pedig hitből fog élni”. Vagyis
nem mi válunk igazzá Isten előtt érdemeink
és jó cselekedeteink alapján, hanem Isten tesz
igazzá bennünket az Ő kegyelméből. Ettől
kezdve Luther minden tanítását ennek a fel-
fedezésnek az öröme járta át. Ez lesz a továb-
biakban a jelszava és azé a reformációé, amit
ő indított el. Istennel megbékélve és lelki
gyötrelmeitől megszabadulva állt mások
szolgálatába. Ekkor még nem nyugtalanította
feletteseit az az üzenet, mely nemsokára
bombaként robbant a világba.

A nap, amikor Luther tanaival felforgatta
a világot, 1517. október 31. Ekkor szögezte
ki a wittenbergi vártemplom kapujára 95, bú-
csúra vonatkozó tételét.

A 15. században az egyháznak igen fontos
anyagi forrásává vált a búcsú. Azt tanították,
hogy a pápának hatalmában állt a tisztítótűz-
ben vergődő lelkek szenvedését megrövidí-
teni, mert ő rendelkezik Krisztus és a szentek
érdemeiből összegyűlt kincsekkel. Már azt
kezdték terjeszteni, hogy nemcsak az élők, de
a halottak bűnei is megválthatók búcsúcédu-
lák megvásárlásával. Sőt, pénzért a még el
nem követett bűnök is. „Ládámba ha pénzed
csörren, lelked nyomban mennybe röppen” –
hirdette a híres dominikánus inkvizítor, Tetzel
János. Luther téziseit vitára való felhívásként
szögezte ki. Nem akart felfordulást kelteni,
nem akarta alapjaiban megrengetni a katolikus
egyházat, csak egyszerűen teológiai vitát akart
ebben a témában kezdeményezni és felhívni a
figyelmet az „üdvösségvásár” visszásságaira.
Tételeit sokan lemásolták, német nyelvre for-
dították, kinyomtatták. „14 nap alatt bejárták
egész Németországot, mivel az egész világ pa-
naszkodott a búcsúlevelek miatt.”

A 95 tétel legfontosabb gondolatai ezek: 
„– Egyedül Jézus Krisztus az egyház Ura. 
– A halottak lelke felett nincs másnak ha-

talma, mint Krisztusnak. Halandó ember túl-
világi hatalommal nem rendelkezik, ha
mindjárt pápának hívják is.

– Üdvösségünk egyedül Krisztustól függ,
nem pedig emberi rendelkezésektől, avagy
búcsúktól.

– Krisztus szeretetet kíván tőlünk legfő-
képpen.

– Az egyház legfőbb kötelessége, hogy
Urának, a Krisztusnak igéjét hirdesse.

– Az egyház egyedüli és legnagyobb kin-
cse az evangélium, amit hirdet. Az egyház
nem érdemszerző jócselekedetek takarék-
pénztára, ahova a hívő érdemeket halmoz az
örök lelki nyugdíj számára...

– A földi és földöntúli élet boldogságát, a
lelkiismeret békességét nem érheti el az
ember önző biztosítékokkal… Béke csak ott
van, ahol Krisztus van…”

Nemsokára Róma letartóztatási parancsot
adott ki Luther ellen, és megbízták Kajetán
bíborost, hogy fogassa el a „gonoszság fiát”.
Bölcs Frigyes, Szászország választófeje-
delme, kedvenc professzora védelmére kelt,
és ragaszkodott hozzá, hogy a teológust Né-
metországban hallgassák ki. A találkozáskor
Augsburg várában, 1518. október 12-én Ka-
jetán annyit kért Luthertől, hogy csupán egy
szót mondjon ki: „Revoco” (visszavonom).
De Luther szent meggyőződéssel válaszolt:
„Nem vonhatok vissza semmit, hacsak va-
lami helyesebbre meg nem tanítanak, mert a
Szentírástól el nem térhetek”. Ekkor már sú-
lyossá vált a helyzete, felettese, Staupitz,
hogy mentse Luther életét, felmentette enge-
delmességi fogadalma alól, és titkos ajtón ki-
bocsátotta az őrzött városból. Róma
kimondta ellene az ítéletet: „Máglyára vele!”
A wormsi birodalmi gyűlésen Luther új lehe-
tőséget kap V. Károly császártól, hogy vissza-
vonja tanait. Mivel Luthert továbbra sem
tudja senki a Bibliával alátámasztva meg-
győzni tanai téves voltáról, nem von vissza
semmit. A császár kiadta ellene a wormsi
ediktumot, mely alapján mindenki köteles el-
fogni és kiszolgáltatni őt a hatalomnak. Bölcs
Frigyes ezúttal úgy segítette, hogy elrabol-
tatta és Wartburg várába menekítette Luthert.
Itt látott neki Luther a Szentírás német nyelvű
fordításának. Rendkívül fontosnak tartotta,
hogy mielőbb a nép kezébe adja a német Bib-
liát, bár a teljes bibliafordítása csak 1534-ben
lát napvilágot. 

A parasztháború idején, miközben békíteni
próbálja a népet a fejedelmekkel, sokak rosz-
szallását magára vonva, 1525. június 13-án
házasságot köt az egykor kolostorba kénysze-
rített Bora Katalinnal, aki élete végéig sze-
rető, hűséges társa, gyermekeinek anyja.

A fejedelmek segítségét kérte az egyház
megreformálásához, akik konzisztóriumot,
azaz egyháztanácsot neveztek ki. Megrefor-
málta az istentiszteleti rendet, központi sze-
repet kapott az igehirdetés. A gyülekezet
éneklés által kapcsolódott be a szertartásba,
ő maga mintegy 30 egyházi éneket írt. Meg-
reformálta az iskolát, megírta a laikusok és
gyermekek számára a Kiskátét, a lelkészek
számára a Nagykátét. Új liturgiát alkotott, ki-
hagyta belőle Mária és a szentek imádatát, az
úrvacsorát két szín alatt szolgáltatta ki: vasár-
nap és ünnepnapokon.

Sajnos a vita a katolikus és lutheránus ren-
dek között még sokáig húzódott, de lassú lé-
pésekben körvonalazódott a kimenetele. A ll.
speyeri birodalmi gyűlésen a reformáció hí-
veit már protestánsoknak nevezik, az augs-
burgi birodalmi gyűlésen megszületik a
Confessio Augustana, a lutheránus egyház
egyik hitvallása, és csupán 1555-ben, jóval
Luther 1546-ban bekövetkezett halála után is-
merik el törvényesen a lutheránusokat.

„Koldusok vagyunk. Ez az igazság” – így
szólt Luther utolsó feljegyzése, vagyis mind-
annyian kolduljuk Isten kegyelmét.

„Luther jól tudta, hogy ő Isten embere, vi-
lágra szóló prófétai küldetéssel, hogy neki
mindene, megbízója, Ura, vezetője, megtar-
tója és bírája maga Isten. Ő nem az a kiváló-
ság volt, aki a saját gondolatait valósítja meg,
hanem az a lángelme, aki Isten megbízásából
Isten gondolatait hirdette. Nem gőgös ember
volt, hanem alázatos eszköz Isten kezében.”

Az oldalt szerkeszti:
Ötvös József lelkipásztor
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Amint azt az előző részben írtuk,
a speciális megfigyelési eljárások-
nak (köznapi szóval élve: lehallga-
tásoknak) jelentős szerepe van a
bűnüldöző hatóságok tevékenysé-
gében, nálunk is majdnem minden
egyes, a Korrupcióellenes Ügyész-
ség által indított dossziéban a bizo-
nyítékok nagy része a
lehallgatásokra alapoz. Ez érthető,
hiszen ezek a bűncselekmények a
lehallgatások hiányában nagyon
nehezen bizonyíthatók, általában
formai szempontból minden rend-
ben van, le van „papírozva”. A
papír mögötti reális szándék vi-
szont csak a lehallgatás során kerül
nyilvánosságra, megalapozva bizo-
nyos korrupciós bűncselekmények
törvényi tényállását. A korrupciós
bűncselekményekről konkrétan a
későbbiekben fogunk beszélni. A
lényeg az, hogy a lehallgatások
során derül ki, hogy egy pártado-
mány esetleg egy pártvonalon ki-
osztott munka javadalmazása volt,
vagy hogy egy szponzorálási szer-
ződés ugyanebből a célból történt,
esetleg egy engedélyt anyagi ellen-
szolgáltatás fejében adtak ki, vagy
egy bizonyos műtétet egy orvos
csúszópénzért végzett el.

Az előző részben felsoroltuk azo-
kat a bűncselekményeket, amelyek
esetén alkalmazni lehet a speciális
megfigyelési módszereket, viszont
ehhez hozzá kell tenni azt is, hogy
ezekkel a bűncselekményekkel kap-
csolatosan megalapozott gyanú kell
fennálljon azok elkövetésével vagy
elkövetésének előkészítésével kap-
csolatosan. Ugyanakkor az elrendelt
lehallgatás arányos kell legyen az
alapvető szabadságjogok korlátozá-
sával, a megszerezhető információk
vagy bizonyítékok fontosságával,
valamint az ügy súlyosságával.
Ezért például a lehallgatást nem
lehet vagy nem lenne szabad kérni
és jóváhagyni olyan esetekben, ami-
kor az információ más úton is meg-
szerezhető vagy a bűncselekmény
konkrét súlyossági foka ezt nem in-
dokolja. Vagy amennyiben az informá-
ció megszerzése olyan nehéz-
ségeket okozna a nyomozó hatósá-
goknak, amely magát az eljárás
eredményességét veszélyeztetné,
vagy amennyiben bizonyos szemé-
lyek biztonsága vagy vagyontár-
gyak forognak veszélyben.

Az egyik legfontosabb kérdés
ebben az esetben azonban az, hogy
ki hagyja jóvá a lehallgatásokat.
Főszabályként azt kell megje-
gyezni, hogy a román – de minden
más demokratikus berendezkedésű
ország esetén is ez érvényes – bün-
tetőjog az alapvető szabadságjogok
korlátozását vagy megvonását csak
bírósági úton engedi. Tehát a le-
hallgatást főszabályként csak bíró
hagyhatja jóvá, ugyanúgy, mint
más, el nem ítélt ember esetén
főleg súlyos, a szabadságjogokat
korlátozó intézkedést (pl. letartóz-
tatást). A bírók és a bírói kar elvi-
ekben független, sem politikailag,
sem szervezetileg nem alárendelt,
csakis az objektív és kodifikált tör-
vény szerint jár el, és csak annak
van alárendelve. Elvileg…

Fontos megjegyezni, hogy az
ügyvéd és ügyfele közötti kommu-
nikáció nem hallgatható le semmi-
lyen formában, kivéve akkor,
amikor információk – tehát nem
gyanú, hanem konkrét adatok – lé-
teznek arról, hogy az ügyvéd az
előző részben felsorolt bűncselek-
mények valamelyikét követte el
vagy elkövetését készíti elő, ter-
vezi. Amennyiben utólag derül ki,
hogy az ügyvéd–ügyfél-kommuni-
káció is megfigyelés tárgya volt, az
így szerzett bizonyítékokat azonnal
meg kell semmisíteni, és semmi-
lyen büntetőügyben nem lehet fel-
használni, valamint a lehallgatást
jóváhagyó bírót erről értesíteni
kell, aki – amennyiben szükséges-
nek találja – értesíti erről az érintett
ügyvédet. 

Amint jeleztük, a lehallgatást
kötelezően csak a bíró hagyhatja
jóvá, de amint azt a későbbiekben
meglátjuk, bizonyos kivételes ese-
tekben az ügyész is jóváhagyhatja,
ám mindig utólagos bírói kontroll
mellett. A nyomozási szakaszban a
lehallgatást a bíró hagyja tehát jóvá
az ügyész (procuror) kérésére, és
soha nem haladhatja meg ennek
időtartama egyszerre a 30 napot.
Az a bíróság az illetékes, amelyik
– amennyiben bíróság elé kerülne
az ügy – elsőfokon az illető bűn-
cselekménnyel kapcsolatosan ér-
demben dönthetne vagy egy ennek
megfelelő rangú bíróság, az indít-
ványozó ügyészség székhelye sze-
rint. Az ügyészi lehallgatási kérést
alaposan meg kell indokolni, fel
kell tüntetni az indítványozott
megfigyelési módszert, a megfi-
gyelt személy azonosító adatait,

azokat a gyanút megalapozó adato-
kat vagy bizonyítékokat, amelyek
a bűncselekmény elkövetését vetí-
tik elő, amennyiben be kell hatolni
magánterületre, a hatástalanítani
kívánt biztonsági rendszereket is
azonosítani kell, illetve, ami na-
gyon fontos, meg kell indokolni,
hogy miért csak speciális megfi-
gyelés útján lehet megszerezni a
kívánt információt és mennyiben
arányos ez az eszköz a céllal, hi-
szen a jogban hatványozottan meg-
jelenik az az elv, hogy a cél nem
szentesíti az eszközt. 

Az ügyész által előterjesztett
megfigyelési kérésről a bíróság az
előterjesztés napján kell döntsön,
zárt ülésen, amelyre természetesen
a feleket nem idézik meg, viszont
az ügyész kötelezően részt kell ve-
gyen. Amennyiben a kérést meg-
alapozottnak találja a bíró, azt
végzéssel (încheiere) jóváhagyja,
és azonnal kiadja a megfigyelési–
lehallgatási engedélyt (mandat de
supraveghere). A végzés ellen fel-
lebbezésnek helye nincs, amennyi-
ben törvénytelen volt, az így
szerzett bizonyítékokat utólag ki-
zárják a nyomozati anyagból a vád-
irat (rechizitoriu) ellenőrzése
során. 

Természetesen a lehallgatási ké-
rést vissza is lehet utasítani. A meg-
figyelési engedélyben részletesen
meg kell adni, hogy mikor és ki bo-
csátotta ki, hány órakor, mennyi
időre és milyen célból, ki ellen,
azonosítani kell konkrétan a meg-
figyelt eszközöket (pl. telefon-
szám), illetve a jóváhagyott
megfigyelési módszereket, és ter-
mészetesen a bíró aláírása és pe-
csétje sem hiányozhat.

Ugyanazon tényállásból és
okból kétszer nem lehet jóváhagyni
a megfigyelést, csak akkor, ha új
dolgok derültek ki az üggyel kap-
csolatosan, és ezekről az előző
megfigyelési kérés jóváhagyása
esetén az ügyésznek nem volt tu-
domása.

Fontos megjegyezni, hogy
amennyiben a sértett fél (partea vă-
tămată) indokoltan kéri, az ügyész
kérheti bármilyen kommunikáció
megfigyelését és rögzítését, függet-
lenül attól, hogy milyen bűncselek-
ményről van szó (tehát itt nem kell
figyelembe venni az előző részben
leírt bűncselekménylistát).

(Folytatjuk)

A lehallgatásokról (II.)
Gogolák H. Csongor ügyvéd
office@gogolak.ro 
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A gázvezetékek időszakos ellenőrzését
magáncégek végzik

A választék bőséges
Vidéki olvasóink telefonon ér-
deklődtek afelől, hogy a gáz-
hálózat műszaki-biztonsági
ellenőrzése miként zajlik,
ugyanis egyre több olyan
egyén vagy csapat indul meg,
akik szolgáltatásaikat fel-
ajánlva házról házra járva to-
boroznak ügyfeleket. Ez a
jelenség magában hordozza
annak a veszélyét, hogy akár
csalók is megindulhatnak és
pénzt gyűjthetnek a tájéko-
zatlan lakosságtól. 

Az E.on gázelosztó vállalat két
éve nem végzi a vezetékek ellenőr-
zését, ellenben követi azok aktuali-
zálását, és a gázszolgáltatás
megvonásával járhat az időszakos
ellenőrzés elmulasztása. 

Amint kérdésre válaszolva a
szolgáltató sajtóosztálya tájékozta-
tott, 2014-től a fogyasztóknak, a
gázrendszerek tulajdonosainak kö-
telessége az ellenőrzés elvégezte-
tése. Az időszakos műszaki-
biztonsági ellenőrzést azonban
olyan céggel kell végeztetni, amely
rendelkezik az Országos Energia-
ügyi Hatóság (Autoritatea Naţio-
nală de Reglementare în domeniul
Energiei) engedélyével. A gázszol-
gáltató ajánlata szerint a szolgálta-
tásukat felajánló magáncégek
hitelességét le kell ellenőrizni, hogy
rendelkeznek-e az ANRE engedé-
lyével, a céget képviselők tudják-e
igazolni magukat, ellenkező eset-
ben, illetve ha bármilyen gyanú
merül fel az idegen személyek je-
lenlétét illetően, a legközelebbi
rendőrőrsöt kell értesíteni. 

– Melyik telefonszámokon vála-
szolnak operatívan a fogyasztók
kérdéseire, ugyanis sok panasz ér-

kezik annak kapcsán, hogy az idő-
sebb generáció számára egyre ne-
hezebb kapcsolatot teremteni az
automatizált központokkal? – kér-
deztük. 

Amint kérdésünkre kifejtették,
sürgősség (gázszivárgás) esetén az
E.on gázszolgáltató bármelyik há-
lózatról ingyenesen hívható telefon-
száma a 0800.800.928, illetve a
0265/200-928-as. A számlákkal, ki-
fizetési módozatokkal kapcsolatos
kérdésekkel, illetve az engedélye-
zett cégek felől érdeklődni a
0800.800.366-os, vagy a
0800.800.900-as ingyenesen hív-
ható telefonszámon lehet hétfőtől
péntekig 8–20 óra között, valamint
a 0265/200-366-os telefonszámon.

Az engedélyezett cégek listája az
országos energiaügyi hatóság
www.anre.ro honlapján tanulmá-
nyozható. Maros megyében negy-
ven olyan engedélyezett cég van,
amelyek elvégezhetik az időszakos
műszaki-biztonsági ellenőrzéseket.
Közülük néhányat megemlítünk.
Marosvásárhelyi székhelyű többek
között az Instalaţii Gaz, az Altvins-
tal, Top Gaz, Union Instal stb., Ma-
rosvásárhelyen és Dicsőszent-
mártonban működik a Pado Group
Infrastructures SRL, Marosludason
a Cardinal Prest Serv és a Marg
Prod Impex, Szászrégenben a Celtia
Prest, Marosszentannán a Cis Gaz,
Vámosgálfalván az F Proiect Instal,
Erdőszentgyörgyön a Letarcons
Prod és sorolhatnánk.

Amint az E.on gázszolgáltató
képviselői hangsúlyozták, amennyi-
ben a belső gázhálózat ellenőrzésé-
nek érvényessége lejárt, a
szolgáltató megszüntetheti a gázel-
látást. A gázelosztó vállalat augusz-
tus vége felé tájékoztatta a

fogyasztókat a köte-
lező időszakos mű-
szaki ellenőrzés
elvégeztetésének köte-
lezettségéről. 

Értesítették azokat
az ügyfeleket, akik be-
rendezéseinél lejárt az
ellenőrzés érvényes-
sége, és az értesítő
mellett az engedélye-
zett cégek listája is
megtalálható – fejtette
ki a szóvivő.

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Szer Pálosy Piroska

Hivatásos nevelőszülőket ké-
pezne és alkalmazna a Maros
Megyei Szociális Ellátási és
Gyermekvédelmi Vezérigaz-
gatóság. 

A vezérigazgatóság novemberi
kampányában olyan nevelőszülő-
ket keres, akik vállalnák az állami
gondozásba adott 0–3 év közötti
gyerekek nevelését saját otthonuk-
ban. Amint a gyermekvédelmi
igazgatóság tájékoztatásából kide-
rült, 78 betöltetlen állásra várnak
jelentkezőket. Olyan családok je-
lentkezését várják, ahol egyik há-
zastársnak stabil állása van, saját
lakásuk, illetve amennyiben albér-
letben élnek, a tulajdonos írásos be-
leegyezése is szükséges, valamint
feltétel, hogy rendelkezzenek gyer-
meknevelési tapasztalattal is. A je-
lentkezőknek és azok
családtagjainak türelmeseknek,
megértőeknek, gyermekcentrikus-

nak kell lenniük. Feltétel a büntet-
len előélet, amely a család minden
tagjára vonatkozik. A hivatásos ne-
velőszülők kiválasztását és alkal-
mazását érintő feltételekről a
Maros Megyei Szociális Ellátási és
Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság
Trébely utca 7. szám alatti székhe-
lyén, a C épületben lehet érdek-
lődni, illetve a 0265/211-699 és a
0265/213-512-es telefonszámokon,
valamint az intézmény
www.dgaspcmures.ro honlapján
lehet tájékozódni. 

A bérezést illetően Deák Elida
helyettes vezérigazgató elmondta,
annak függvényében, hogy a pályá-
juk kezdetén lévő hivatásos neve-
lőszülőkről vagy szakmai
tapasztalattal rendelkező alkalma-
zottakról van szó, illetve egy vagy
több gyerek nevelését vállalják,
1.400–1.800 lejes bruttó jövede-
lemre köthet munkaszerződést a

gyermekvédelmi vezérigazgatóság,
ez hozzávetőleg nettó 1.000–1.500
lejes havi bér. 

Különböző juttatásokkal tovább
nőhet a jövedelem, amely a szak-
mában eltöltött évek számával ará-
nyosan 5%, 10% 15%, 20%,
25%-kal lehet magasabb, amely a
vállalt gyermekek számának, il-
letve a gyermekek egészségi álla-
potának függvényében is változhat.
Emellett a 48 lejes állami támoga-
tás és a gondozott gyerekeknek járó
600 lejes élelmiszer- és ruházati tá-
mogatás is az állami anyagi jutta-
tást képezi.

Amint a sajtótájékoztatón el-
hangzott, a hivatásos nevelőszülők-
nek jelentkezők kiválasztásukat
követően felkészítőkön kell részt
vegyenek, és a sikeresen letett fel-
mérő vizsga után válhatnak gya-
korló nevelőszülőkké. (Szer P.
Piroska)

A gyermekvédelmi igazgatóság 
Hivatásos nevelőszülőket toboroz

Maros megyében 17.401 sze-
mélynek lejárt a személyazo-
nossági igazolványa.
3.058-nak az idei év folyamán
járt le, 14.343-an azonban
már az előző években meg
kellett volna újítsák. 

A román állampolgárok lakhely-
ére és személyazonossági irataira
vonatkozó 2005. évi 97-es számú
sürgősségi kormányrendelet 19.
cikkelye értelmében a személyazo-
nossági igazolványt annak lejárati
dátuma előtt kell megújítani.

A személyazonossági tulajdono-
sának kötelessége az igazolvány le-

járati dátuma előtt legtöbb 180, de
legkevesebb 15 napon belül meg-
újítani azt. A fentebb említett ren-
delkezések megsértése esetén az
érintettek 40 és 80 lej közötti pénz-
bírságra számíthatnak. 

Felhívják az állampolgárok fi-
gyelmét, hogy ellenőrizzék 
személyazonossági igazolványukat,
és abban az esetben, ha az érvé-
nyessége lejárt, jelentkezzenek a
helyi lakosság-nyilvántartó hivatal-
nál az okirat megújítása végett – tá-
jékoztatott Codruţa Sava, a Megyei
Lakosság-nyilvántartó Hivatal igaz-
gatója. (pálosy)

Több mint 17 ezer lejárt 
személyazonossági
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Az alsó tagozatosok számára
„kiosztott” minivakáció ide-
jén, dr. Fodor Géza vezetésé-
vel, ötnapos rajz- és
festőtábor zajlott a nagyer-
nyei kultúrotthonban. A tábor
november 4-én ünnepélyes
keretek között zárult, kiállí-
tották a részt vevő gyerekek
munkáit.

Dr. Fodor Géza négy évvel ezelőtt
költözött Nagyernyébe, ahol elmon-
dása szerint nagyszerűen érzi magát,
mert vidéken mások a fényviszo-
nyok, más a levegő, más a környezet.
A doktor úr könnyen beilleszkedett,
és hamar megtalálta helyét a falukö-
zösségben, amelynek azóta is építő
tagja. A rajz- és festőtábort Jánosi
Anna tanítónő kezdeményezésére
szervezte, aki már korábban tudott
arról, hogy az orvos a művészetek
megszállottja, elkötelezettje.

– Nem végeztem képzőművésze-
tet, de úgy érzem, hogy a művészet
iránti lelkesedést, a készséget to-
vább kell adni a fiatalabbaknak. Ér-
tékelve a heti tevékenységünket,
úgy gondolom, hogy nem technikát,
nem szemléletet adtunk tovább,
hanem a gyermekekben lévő érté-
keket próbáltuk felszabadítani.
Mondhatnám úgy is, hogy megnyíl-
tak, mint a virág, tehetségük kibon-
takozott – mondta érdeklődésünkre
dr. Fodor Géza, aki hobbinak tekinti
a festést. 

A doktor úr és neje napi két órát
foglalkozott a gyerekekkel. Mónika
asszony mesével készült minden
foglalkozásra, hogy felébressze a
résztvevők érdeklődését. A téma
tehát kötött volt, de nem kötelező.
A gyerekek ellazultak, megszűnt
bennük a szorongás, az izgalom, de
nem asztalokon dolgoztak, hanem
pokrócon hasalva vagy a színpadon
könyökölve. Az óra végén mindig
volt egy kis ugrabugra, hogy kitom-

bolják magukat, aztán a második
órán szabadon választott téma kö-
vetkezett. Volt dobest is, amikor na-
gyon sokat énekeltek. „Itt nem volt
rivalizálás, mint az iskolában. Ez a
tábor arról szólt, hogy ébresszük fel
a gyerekekben a lelki, emocionális,
iskola által nem eléggé támogatott
alkotói vonzalmat, szeretetet. Nem
értékeltük, nem díjaztuk a színes ce-
ruzával, zsírkrétával készült mun-
kákat. Több tehetséges gyerek is
megfordult a táborban, lehetséges,
hogy éppen a jövő képzőművészei
közül néhány” – fogalmazott a dok-
tor úr.

A tábor utolsó foglalkozására a
részt vevő 25 gyerek szüleit is meg-
hívták, akik érdeklődéssel és öröm-
mel tekintették meg csemetéik
munkáit. Nagyszerű alkotások szü-
lettek, a kötött témák mellett a gye-
rekek többek között életük
legvidámabb és legszomorúbb pil-
lanatát is lerajzolták. 

Jánosi Ferenc polgármester

Fodor Géza doktor úr és családja ki-
költözését Nagyernyébe isteni ál-
dásnak tekinti, nagy örömmel
fogadta, mert a házaspár minden er-
nyei „őrtűznél” jelen van, érdeklő-
dik és részt vállal a közösségi
munkában. „Úgy gondoltam, hogy
mindenképpen itt kell lennem a tá-
borzáró kiállításon, hogy méltassam
a doktor úr és kedves felesége fára-
dozását, és megdicsérjem a gyere-
kek munkáit. Ezelőtt két héttel
találkoztam a doktor úrral, amikor
jelezte, hogy szívesen vállalja a
tábor megszervezését és lebonyolí-
tását. Meggyőződésem, hogy Fodor
doktor úr nemcsak a kötelesség szi-
gorú igáját hordozza, hanem a sze-
retet könnyű igáját is. A kórházban
lelkiismerettel végzi orvosi teen-
dőit, a faluközösségben pedig sze-
rényen, hozzáértéssel folytatja
belülről fakadó áldozatos tevékeny-
ségét. Egyértelműen vallja, hogy
nem az a boldog ember, aki gondta-
lanul él, hanem az, aki másokért fá-

radozik. Hálásak vagyunk, hogy a
tábor létrejöhetett, köszönet érte a
doktor úrnak és feleségének, vala-
mint a részt vevő gyerekek szülei-
nek. Ez a rendezvény is egy
nagyszerű dolog volt a falu éle-
tében” – nyilatkozta lapunknak Já-
nosi Ferenc községvezető.

Rajz- és festőtábort szerveztek az őszi vakáció idejére

Berekméri Edmond



ADÁSVÉTEL

ELADÓ Ákosfalván borjúzó tehén (7
hónap). Tel. 0748-357-588. (mp.)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggö-
nyöket, harmonikaajtókat,
termopán PVC-nyílászárókat, szú-
nyoghálókat. Tel. 0744-121-714,
0265/218-321. (57062)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (56799)

ALKALMAZUNK hegesztőt és la-
katost. Tel. 0766-519-187. (sz.-I)

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (57373)

IDŐS, nem ágyban fekvő hölgy sürgősen
alkalmaz gondozónőt ottlakással. Tel.
0365/414-789, 11-18 óra között. (57378)

IDŐS HÖLGY mellé gondozónőt
keresünk 3-4 órára, délutáni órákra.
Tel. 0265/261-944. (57392-I)

TÖMBHÁZLAKÁS- ÉS LÉPCSŐHÁZ-
FESTÉST vállalok. Tel. 0746-854-850.
(57401)

MEGEMLÉKEZÉS

Az ő szíve pihen, az enyém
vérzik, a fájdalmat csak a
szülők érzik.
Fájó szívvel emlékezünk
november 9-én drága gyerme-
künkre, SILLÓ KÁLMÁN
ZOLTÁNRA (Tutika) halálának
16. évfordulóján. 
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Bánatos
édesapja és Mimi mama.
(57383-I)

Szomorú szívvel emlékezem
november 9-ére, amikor 16
éve, hogy örökre itt hagyott
drága unokám, SILLÓ
KÁLMÁN ZOLTÁN (Tutty).
Nyugodj békében! Ica mama.
(57372)

Megrendülten gondolok rád,
nem hiszem el, hogy nincs
tovább, lehunyt szemed nem
látja már, hogy mindenütt
rengeteg virág. Kinek
gyermekét nem fedi sírhalom,
az nem tudja, mi az igazi
fájdalom. Örökre összetört
szívvel emlékezem november
9-ére, amikor 16 éve baleset
áldozata lett SILLÓ KÁLMÁN
ZOLTÁN (Tutty). 
Hiába múlnak az évek, én
feledni nem tudlak. Bánatos
mámá. (57372-I)

Mindannyian a fény gyerme-
kei vagyunk, földre született
isteni szikrák. Ilyen fény voltál
te is nekem. 
Tizenhat éve távozott a csend
és békesség birodalmába a
szeretett SILLÓ KÁLMÁN
ZOLTÁN (Tuttym). Emlékét
kegyelettel őrzöm, amíg élek.
Edit. (57372)

Váratlanul jött a halál és
búcsú nélkül mentél el, aludd
csendben örök álmod, és mi
soha nem feledünk el.
Szomorú szívvel emlékezünk
november 9-én SILLÓ
KÁLMÁN ZOLTÁNRA (Tutty)
halálának 16. évfordulóján.
Nyugodj békében! Nénje,
Cica, férje, István, unoka-
testvére, Noémi. (57372)

Soha el nem múló fájdalom-
mal emlékezünk id. PETHŐ
BÉLA volt mozdonyvezetőre
halálának 13. évfordulóján.
Kicsiny gyertyánk érted égjen,
drága lelked nyugodjon
békében, és őrizzék álmod
hófehér angyalok! Szívből
szerettünk és nem felejtünk
soha Téged! Szeretteid. (v.-I)

ELHALÁLOZÁS

Szomorú szívvel, de Isten aka-
ratában megnyugodva búcsú-
zunk a szeretett édesanyától,
anyóstól, nagymamától, déd-
mamától, testvértől, drága ro-
kontól, 

özv. KORODI ANNÁTÓL 
született Ozsváth 

aki életének 80. évében csende-
sen megpihent. Temetése 2016.
november 9-én, szerdán 13 óra-
kor lesz az új kórház mögötti
sírkertben. 

A gyászoló család. (57355-I)

Úgy a magunk, valamint az ösz-
szes közeli és távoli rokonok
nevében szomorú szívvel tudat-
juk, hogy a szeretett, jó édes-
apa, nagyapa, dédnagyapa, 

özvegy FODOR ÁRPÁD 
folyó év november 7-én, éle-
tének 88. évében megszűnt
élni. Drága halottunk temetése
folyó hó 9-én 15 órakor lesz re-
formátus egyházi szertartás
szerint a remeteszegi temető
ravatalozójából, és a családi
sírkertben helyezzük nyuga-
lomra. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!

A gyászoló család. (57377-I) 

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett édesapa, nagy-
apa, dédnagyapa és jó barát,

dr. SZÉKELY PÁL 
a marosvásárhelyi fertőző-

klinika nyugalmazott főorvosa 
életének 93. évében türelemmel
viselt, hosszú betegség után
csendesen elhunyt. Utolsó út-
jára 2016. november 10-én 13
órakor kísérjük a marosvásár-
helyi katolikus temetőben, uni-
tárius szertartás szerint. 

A gyászoló család. (57379-I)

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett édesanya,
nagymama, dédnagymama,
testvér, anyós, rokon, szom-
széd és ismerős, 

özv. GÁL DOMOKOSNÉ 
szül. ISZLAI BERTA 

életének 94. évében türelemmel
viselt szenvedés után csende-
sen megpihent.
Részvétnyilvánítást fogadunk
november 9-én 16.30-18.30 óra
között a Vili Temetkezési Kft. ra-
vatalozójában. Temetése no-
vember 10-én, csütörtökön 15
órakor lesz a marosszentgyör-
gyi új temetőben. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma
csendes! 

A gyászoló család. (57386-I)

Szívünk mély fájdalmával, de
Isten akaratát elfogadva búcsú-
zunk szeretett nagymamánktól
és dédnagymamánktól, 

özv. GÁL BERTÁTÓL. 
Emléke legyen áldott, pihenése
csendes! Nyugodj békében! 
Fájó szívvel búcsúzik unokája,

Józsi, felesége, Imola 
és dédunokája, Csaba. 

(57386-I)

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett édesanya,
anyós, nagymama, dédmama, 

özv. GÁL DOMOKOSNÉ 
szül. ISZLAI BERTA 

rövid szenvedés után 95. évé-
ben csendesen megpihent. 

Búcsúzik tőle fia, Józsi,
menye, kicsi unokája, Irénke

és családja. (57385-I)

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

özv. GÁL DOMOKOSNÉ 
szül. ISZLAI BERTA 

türelemmel viselt szenvedés
után 94 éves korában csende-
sen megpihent. Örök nyuga-
lomra november 10-én 15
órakor helyezzük a marosszent-
györgyi új temetőbe. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma
csendes! 

Búcsúzik lánya, Klári 
és családja. (57387-I)

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett édesanya,
anyós, nagymama, dédnagy-
mama, 

özv. GÁL DOMOKOSNÉ 
szül. ISZLAI BERTA 

életének 94. évében türelemmel
viselt betegség után csendesen
megpihent. Drága halottunkat
november 10-én 15 órakor kí-
sérjük utolsó útjára a maros-
szentgyörgyi temetőbe. 

Búcsúzik tőle fia, Domika 
és családja. (57388-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
a szeretett gyermek, testvér, só-
gornő és nagynéni, 

BERECZKI SZERÉN 
az Elektromaros 

volt dolgozója 
56 éves korában tragikus hirte-
lenséggel elhunyt. Temetése
2016. november 9-én 13 órakor
lesz református szertartás sze-
rint a demeterfalvi családi ház-
tól. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (57394-I)

Mély fájdalommal tudatjuk
mindazokkal, akik ismerték és
szerették, hogy a szeretett
édesapa, nagytata, sógor, test-
vér, barát, 

BENEDEK LÁSZLÓ 
türelemmel viselt betegség
után életének 72. évében távo-
zott közülünk. Elhunytunkat
2016. november 12-én 13 óra-
kor a marosszentgyörgyi új te-
mető ravatalozójából kísérjük
utolsó útjára. Emlékét kegyelet-
tel megőrizzük! 

A gyászoló család. (57393-I)

Szomorú szívvel, de Isten aka-
ratában megnyugodva búcsú-
zunk szeretett apatársunktól, 

BENEDEK LÁSZLÓTÓL. 
Isten nyugtassa békében!  

A Virág család. (57393-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
a szeretett, drága jó édesanya,
anyós, nagymama, dédmama,
testvér, sógornő, rokon és jó
szomszéd, a szentgericei 

DANGULY ANNA 
(Lina)

90 éves korában november 7-
én hirtelen elhunyt. Utolsó út-
jára november 9-én 13 órakor
kísérjük a szentgericei ravatalo-
zóból a sírkertbe. Legyen csen-
des a nyugalma! Emlékét
szívünkben örökké őrizzük. 

A gyászoló család. (57389-I)

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy szeretett édesanyánk,
anyós, testvér, nagymama,
rokon és jó szomszéd,

özv. RINGEL JÚLIA 
szül. Kapás 

életének 64. évében csendesen
megpihent. Drága édesanyán-
kat 2016. november 10-én du. 1
órakor helyezzük örök nyuga-
lomra a marosszentgyörgyi te-
metőbe (az új kórház mögött).  

Gyászoló leánya, Erika, fia,
Lajos és annak családja.

(57400-I)

Szívünk legszomorúbb fájdal-
mával tudatjuk, hogy a nagyon
szeretett, drága édesanyánk,
nagymama, dédunokáit végte-
lenül szerető dédmama, a kört-
vélyfájai 

özv. BIRÓ IRÉN
szül. Gagyi 

életének 82. évében csendesen
megpihent. Drága halottunkat
2016. november 10-én du. 2
órakor helyezzük örök nyuga-
lomra a körtvélyfájai ravatalo-
zóból. Emléke legyen áldott,
pihenése csendes! 

Gyászoló gyermekei 
és családjuk. (57402-I)

Fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett édesanyánk, 

GÁL MAGDOLNA 
szül. Magyarosi 

életének 82. évében november
7-én végső nyugalomra talált.
Utolsó útjára szerdán, novem-
ber 9-én 14 órakor kísérjük a
marosvásárhelyi katolikus te-
metőben. Emléke legyen áldott! 

A gyászoló család. (57403-I)

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy 
FILIMON AURELIA VERONIKA 
november 7-én elhunyt. Teme-
tésére november 10-én, csütör-
tökön de. 11 órakor kerül sor a
központi városi temetőben
(Nyár utca). 

A gyászoló család. (57414-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Búcsúzunk Juhász Gyula
soraival ORBÁN ANNA-MÁRIA
osztálytársunktól.
„Nem múlnak ők el, kik
szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok,
évek.
Ők itt maradnak bennünk
csöndesen még,
Hiszen hazánk nekünk a
végtelenség.”
Nyugodjál békében! Őszinte
részvét gyászoló szeretteinek.
A 4-es Számú Középiskola
1962-ben végzett XI.C
osztályának diákjai. (57370)

Őszinte részvétünket és
együttérzésünket fejezzük ki a
Gaál családnak a szeretett
BERTA mama elhunyta alkal-
mából. Nyugodjon békében! A
Kovács és a Már család. (57376)

Mély részvéttel vettük tudo-
másul dr. SZÉKELY PÁL, a
marosvásárhelyi fertőzőklinika
nyugalmazott főorvosának
halálát. Tisztelettel emlékezünk
mindig segítőkész barátunkra,
és őszinte részvétünket fejez-
zük ki a gyászoló családnak. Dr.
Fazakas Béla nyugalmazott
egyetemi professzor és
családja. (57398)

Szomorúan értesültünk dr.
SZÉKELY PÁL,  a fertőzőklinika
nyugalmazott főorvosának
haláláról, akihez egy fél
évszázados baráti kapcsolat
fűzött. Isten nyugtassa
békében, és adjon családjának
megnyugvást. Dóczy Viktor és
családja. (57398)

Mély részvéttel vettük tudo-
másul GÁL MAGDA halálát.
Őszinte részvétünk a gyászoló
családnak. Gyöngyi és Liviu.
(57407)

A Marosvásárhely-Kövesdombi
Unitárius Egyházközség kebli-
tanácsa őszinte együttérzését
fejezi ki a gyászoló családnak
az egyházközség volt pénz-
tárosa, KORODI ANNA elhunyta
alkalmával. (57413-I)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!
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Újabb gólzáporos győzelmet
aratott a Marosvásárhelyi ASA
női labdarúgócsapata a szu-
perliga 8. fordulójában. A Bu-
karesti Fair Play elleni
találkozón gyakorlatilag
egyetlen csapat volt a pályán,
és hogy „csak” tizenegyig ju-
tottak el a gólgyártásban, az
annak is tulajdonítható, hogy
a helyzetkihasználás terén a
hazaiak nem mindig voltak a
helyzet magaslatán.

Ezek után pedig gyorsan meg is
kell állnunk az ünneplő hangnem-
mel, mert a vasárnapi gólszámo-
lósdi ellenére a csapat egyelőre a
tabella ötödik helyén található,
három vereséggel. Ha a Kolozs-
vártól elszenvedett kudarc a nor-
malitás, a temesvári vereség pedig
a meglepetés kategóriájába tarto-
zik, a klubnak azzal is szembesül-
nie kellett, hogy elvették zöld
asztalnál a craiovai győzelmét, így
5-0 helyett 0-3-mal kell számolnia
amiatt, hogy a szövetség szerint

Bradićnak nem lett volna játék-
joga. Időközben mind a két szerb
légiós megvált a klubtól, vasárnap
a Fair Play ellen pedig a megma-
radt mind a 14 épkézláb játékos
pályára lépett. Hogy még így is 11
gólt sikerült rúgni, jelzi, hogy ez a
csapat több figyelmet érdemelne,
s bár úgy tűnik, ez a szezon csupán

a túlélésről szól, a jövőben erre a
figyelemre nagy szükség lesz
ahhoz, hogy a női labdarúgás Ma-
rosvásárhelyen ezen a szinten
megmaradjon.

A marosvásárhelyi csapat legkö-
zelebb szombaton Nagybányán lép
pályára.

Medgyesi Gaz Metan – Jászvásári
CSM Politehnica 2-1 (0-0)

Gólszerzők: Mircea Axente (74.),
Jasmin Trtovac (90+1.), illetve Ma-
rius Mihalache (47.).

Zsinórban hatodik vereségüket
szenvedték el a moldvaiak, miköz-
ben a házigazdák sikere a nyolcadik
olyan meccset jelentette számukra,
amelyen nem kaptak ki. A Gaz
Metan a felsőházba készül, a jász-
vásáriak pedig nemigen tudnak ma-
gukhoz térni, Nicolo Napoli
emlékezetes elküldése (a vezetőség
rendőrt állított a klubszékház bejá-
ratához, hogy az olasz edző ne tud-
jon bemenni az öltözőbe) óta sem
nyertek semmit, az új szakvezető,
Eugen Neagoe irányítása óta vala-
mennyi (négy) mérkőzésüket el-
vesztették.
Voluntari FC – Concordia Chiajna 
1-0 (0-0)

Gólszerző: Florin Cernat (90+3.).
Jó az öreg a háznál: már megint

Florin Cernat mentett meccset a Vo-
luntari-nak! A zseniális futballista a
harmadik hosszabbításpercben ta-
lált be, miután egy hátulról előrevá-
gott labdát megszelídített a
középkör szélén, s bár a közvetlen
őrzőjeként mellette álló Melinte
végig gyötörte, ameddig a tizenha-
tosig jutott, estében úgy is olyan ke-
resztlövést eresztett el, amelyet
Bălgrădean kapusnak esélye sem
volt megfogni. A gólt a forduló
három legszebb találata közé vá-
lasztották.
Marosvásárhelyi ASA – 
USK Craiova 0-2 (0-1)

Gólszerzők: Apostol Popov (29.),
Hriszto Zlatinszki (89 – büntető-
ből).

Kiállítva: Gabriel Mureşan (38.)
– ASA.

Most már egészen biztos, hogy
amíg játszik, Gabriel Mureşan nem
szabadul rosszfiú hírétől. Hiába volt
az utóbbi időben különlegesen fe-
gyelmezett (ebben az idényben
mindössze három sárga lapot gyűj-
tött össze, piros lapot pedig a múlt
bajnokságban rendezett FCSB el-
leni, május 10-ei mérkőzés óta nem
kapott), hírneve, bárhol van, követi,
a bíróknak pedig a büntetéshez elég
a szándék is, nem szükséges hozzá
semmiféle durva szabálytalanság.
Így hiába nem kaszálta el Zlatinsz-
kit, lendületes lábmozdulata,
amellyel mintha erővel belerúgott
volna az ellenfél legjobb játéko-
sába, már elég volt ahhoz, hogy
megkapja a piros lapot. A csúnya
mozdulatért a bolgár fiú másféle
elégtételt is vett: a hajrában ő lőtte
csapata második gólját, amellyel
biztossá vált a craiovaiak sikere.
Temesvári Poli ACS – Bukaresti 
Dinamo 1-2 (0-1)

Gólszerzők: Cătălin Doman (65
– büntetőből), illetve Ionuţ Nedel-
cearu (26.), Luka Maric (57.).

Megérte tiltakozni a bíráskodá-
sok miatt: néhány hete a Dinamo
még az áldozat szerepében siránko-
zott, immár azonban a haszonélve-
zők táborából integet mosolyogva,
miután Temesváron vitatható körül-
mények között szerezte meg a
három pontot – a házigazdák szerint
legalábbis. A bánságiak szóvá is tet-
ték, hogy a fővárosiak második gól-
ját megelőzően volt egy eléggé
egyértelmű les, amelyet be kellett
volna fújni. A negyedik hosszabbí-
táspercben pedig szerintük járt
volna nekik egy tizenegyes, amikor

Filip oldalról becsúszva szerelte és
buktatta a kapura törő Popovici-ot,
a bíró azonban gondolkodás nélkül
továbbot intett. Várjuk, hogy most
akkor mi lesz a korrekt játékvezeté-
sért indított kampánnyal, amelyhez
egy hete a Voluntari is csatlakozott.
Astra Giurgiu – Zsilvásárhelyi 
Pandurii 2-0 (1-0)

Gólszerzők: Filipe Teixeira (40.),
Alexandru Ioniţă (52.).

Süllyed a hajó Zsilvásárhelyen is.
A csődvédelembe menekült alaku-
latnál egyre-másra jelentenek be tá-
vozásokat, több játékos (három
idegenlégiós, Christian Obodo,
Gordan Bunoza és Jordy Buij, vala-
mint két hazai, George Ţucudean és
Valentin Alexandru) után immár a
klubigazgató, Narcis Răducan is je-
lezte, hogy nincs maradása, mert
nem lát kiutat a helyzetből, és ilyen
körülmények között értelmetlennek
látja a munkát. Ezzel együtt nem
tartja valószínűnek, hogy a Pandurii
ne fejezze be a bajnokságot, így
vagy úgy a végére jutnak, nem szá-
molják fel önmagukat, mondta. A
csapat azonban már most is csak ár-
nyéka egykori önmagának, az Astra
négy nyeretlen meccs után könnye-
dén győzött ellene.
Bukaresti FCSB – Konstancai 
Viitorul FC 2-0 (2-0)

Gólszerzők: Fernando Henrique
Boldrin (17 – büntetőből), Marko
Momcilovic (22.).

Pablo Brandan búcsúmérkőzése.
Ugyan nem annak indult, nem is
gondolt senki arra, hogy a 33 éves
argentin labdarúgónak ez lehet a
hattyúdala a tengerpartiaknál, a
mérkőzésen történtek azonban min-
den bizonnyal kenyértöréshez ve-
zetnek. A középpályásnak nagyon

rossz napja volt: a házigazdák első
gólját megelőzően ő szabálytalan-
kodott a büntetőterületen, ami miatt
tizenegyest ítélt a bíró, de nem csak
emiatt döntött úgy a Viitorul edzője,
Gheorghe Hagi, hogy a 34. percben
lecseréli, a csapatjátékból sem vette
ki megfelelő mértékben a részét.
Brandant ez annyira feldühítette,
hogy a pályáról mérgében egyenesen
az öltözőbe vonult, majd a szünetben
távozott a stadionból. (Pechére vissza
kellett térnie, mert éppen őt jelölték
ki a véletlenszerű doppingszűrésre.)
Hagi azonnal egyértelművé tette,
hogy a továbbiakban nem kíván tá-
maszkodni a szolgálataira, és legfen-
nebb akkor ad neki még
játéklehetőséget, ha nincs más vá-
lasztása, és nagyon megszorul a
csapat összeállításában.

Kolozsvári CFR – Botoşani FC 1-0
(0-0)

Gólszerző: Ionuţ Larie (89.).
A forduló másik szépségdíjas ta-

lálata, amely ráadásul hat pontot ér,
hiszen a felsőházi rájátszásba jutá-
sért folyó küzdelemben az egyik
közvetlen rivális elleni mérkőzésen
segítette győzelemhez a CFR-t. A
bal oldali szabadrúgásból érkező
labdát a védője által a nyakától hú-
zott Larie ollózva küldte a hosszú
sarokba. „Nem gyakoroljuk, ez így
jött össze. Örülök neki, mert sok idő
eltelt az utolsó gólom óta. Igazi bó-
nusz ez” – mosolygott a televíziós
kamerákba a mérkőzést követően a
találat szerzője.

A POMADENT FOGORVOSI RENDELŐ ASSZISZTENSNŐT
keres decemberi munkakezdéssel. Az önéletrajzokat az 
office@pomadent.ro e-mail-címre várjuk november 16-ig. (18221-I)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz gyakorlott RE-
CEPCIÓST, ANIMÁTORT (közvetlen, sportos alkat), SZAKÁCSOT,
SZAKÁCSSEGÉDET, PINCÉRT, SZOBALÁNYT, KARBAN-
TARTÓ MUNKÁST/SZAKEMBERT. Tel. 0722-268-866. (58830)
A marosvásárhelyi OLIGRAF NYOMDA FIATAL FÉRFIAKAT
betanít és alkalmaz a nyomdaipar területén. A fényképes önéletrajzokat
az office@oligraf.ro e-mail-címre várják, vagy leadhatják személyesen
Marosvásárhelyen, a Cuza Vodă utca 51. szám alatti cégszékhelyen.
(18234-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 autóbusszal. Ezenkívül keresünk BUSZSOFŐRÖKET
is! Érdeklődni a 0755-067-687, 0742-010-263-as telefonszámon.
(58962-I)
AUTÓBUSZVEZETŐKET keresünk Nyugat-Magyarország terüle-
tére. Kiemelt bérezés, egyéni bónuszrendszer, ingyenes szállás! Ta-
pasztalat nem szükséges! A magyar nyelv ismerete kötelező!
Érdeklődni a 00-40-753-102-290-es telefonszámon. (58963-I)
A TORDAI CÉG alkalmaz üzletébe ELADÓNŐT és KASSZÁSNŐT.
Tel. 0744-681-130. (18226-I)
MUNKALEHETŐSÉG BIZTOSÍTÁSI SZAKTERÜLETEN szor-
galmas, dinamikus, kommunikatív, fejlődést kereső személyeknek. A
szakmai fejlődéshez minden feltétel biztosított: képzés, útmutatás, tá-
mogatás, motiválás. Kiemelkedő kereseti lehetőség, szakmai sikerek
az első pillanattól! További információkért hívjon a 0723-584-831-es
telefonszámon. (58952-I)
RÉGI AJTÓK és ABLAKOK MINŐSÉGI HŐ-, POR- és HANG-
SZIGETELÉSÉT vállaljuk garanciával. Tiszta munka, új és egyszerű
megoldás, nagytakarítást nem igényel. Tel. 0721–255-006. (HN.-I)
A SZÁSZRÉGENI DR. EUGEN NICOARĂ MUNICÍPIUMI
KÓRHÁZ – székhely: Szászrégen, Kórház utca 20. szám, Maros
megye, törvényes képviselő: dr. Farcaş Narcisa menedzser – a
284/2007-es számú egészségügyi minisztériumi rendeletnek megfele-
lően versenyvizsgát szervez az ORVOS IGAZGATÓI állás betöltésére.
A versenyvizsga az intézmény székhelyén lesz 2016. november 29. és
december 14. között. A részvételi feltételekről és  a szükséges iratokról
szóló információkat megtalálja a http://www.spitalreghin.ro honlapon
vagy az intézmény székhelyén. (sz.)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
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Bálint Zsombor

Farczádi Attila

Mureşan piros lapjához elég volt a szándék
(a labdarúgó 1. liga 15. fordulójának összefoglalója)

Gólszámolósdi

Ranglista
1. FCSB 15 10 3 2 22-10 33
2. Craiova 15 9 3 3 23-15 30
3. Medgyes 15 7 5 3 20-16 26
4. Viitorul 15 8 2 5 18-16 26
5. CFR* 15 8 5 2 26-12 23
6. Dinamo 15 6 5 4 26-17 23
7. Botoşani 15 7 2 6 23-16 23
8. Pandurii 15 5 4 6 15-18 19
9. Voluntari 15 5 3 7 21-22 18
10. Astra 15 4 5 6 15-20 17
11. Chiajna 15 3 4 8 7-18 13
12. Jászvásár 15 3 3 9 13-19 12
13. ASA* 15 2 2 11 12-29 2
14. Temesvár** 15 4 2 9 14-27 0
* 6 büntetőpont levonva
** 14 büntetőpont levonva

Ranglista

1. Kolozsvár 7 7 0 0 64-1 21

2. Temesvár 8 6 1 1 37-17 19

3. Craiova 7 5 0 2 17-12 15

4. Jászvásár 7 4 2 1 22-5 14

5. ASA 7 4 0 3 34-13 12

6. Târgovişte 8 3 1 4 15-28 10

7. Székelyudvarhely 8 2 1 5 8-32 7

8. Bukarest 8 2 0 6 14-51 6

9. Nagybánya 8 1 1 6 8-38 4

10. Borgóprund 8 1 0 7 12-34 3

Jegyzőkönyv
Női labdarúgó Szuperliga, 8. forduló: Marosvásárhelyi

ASA – Bukaresti Fair Play 11-0 (5-0)
Marosvásárhely, Sziget utcai műgyepes pálya. Vezette:

Florin Andrei – Albu Bálint, Răzvan Bucin (mind Marosvá-
sárhely). 

Gólszerzők: Olar (5., 68., 79.), Sandu (12., 17., 18.), M.
Boroş (30., 54.), Gorea (48., 51.), Vîga (87.).

ASA: Drăguş – Balázs (71. Rusz), Olar, Jáhn, Gorea (73.
Năznean), A. Boroş (59. Vîga), Roca, Barabási, M. Boroş,
Sandu, Meleacă.

A női Szuperliga 8. fordulójának további eredményei: Szé-
kelyudvarhelyi Vasas Femina – Nagybányai Independenţa
1-0, Kolozsvári Olimpia – Temesvári CFR 11-0, CSS Târgo-
vişte – Borgóprundi Heniu 4-1, Real Craiova – Jászvásári
Navobi 2-1.

Abszolút fölényben játszottak az ASA játékosai, a legtöbb egyéni párharcukat megnyerték,
a nagyarányú győzelem dacára még sincs amiért ünnepelni.                    Fotó: Nagy Tibor



Közpénzügyi Minisztérium 
Adó- és Pénzügyi Hivatal 
Brassó Megyei Regionális Közpénzügyi Főigazgatóság 
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal 
Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Osztály 
545300 Szászrégen, Petru Maior utca 33. szám 
tel: 0265/512-591, 0265/512-592

Eladási közlemény 

Az adóügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó 2015. évi 207-es tör-
vény 250. cikkelyének (2) bekezdése értelmében nyilvános árverésen
értékesítik az alábbi adós ingó javait: 

– LEX GUARD SECURITY KFT., CUI 21172521, Szászrégen,
M. Viteazu utca 17/ II, Maros megye, végrehajtási dosszié száma
SC_L_97/29369

Az árverésre 2016. november 29-én 11 órától a szászrégeni adóha-
tóság Petru Maior utca 33. szám alatti székhelyén kerül sor, az
SC_L_97/29369 számú végrehajtási dosszié alapján. 

Az eladásra szánt javak:
– Dacia Logan, 2012-es gyártású, kikiáltási ár 23.000 lej
– Dacia Logan, 2012-es gyártású, kikiáltási ár 21.600 lej
– Opel Corsa, 2010-es gyártású, kikiáltási ár 24.300 lej
– Volkswagen Transporter, 2009-es gyártású, kikiáltási ár 26.500 lej
A kikiáltási árak a becsült érték 100%-át képezik (első árverés), ami-

hez hozzáadódik a héa.
Felkérjük mindazokat, akik valamilyen címen jogot formálnak a fent

említett javakra, hogy értesítsék erről a végrehajtót az árverés napja
előtt. 

Akik érdekeltek a vásárlásban, jelenjenek meg az árverésen a meg-
szabott helyen és időben, és legkésőbb egy nappal az árverést megelő-
zően nyújtsák be a következő iratokat: vásárlási ajánlatukat, a kikiáltási
ár 10%-át kitevő részvételi díj kifizetését igazoló iratot – a pénzt a
Szászrégeni Kincstárba az IBAN RO13TREZ4775067XXX004060
számlára kell átutalni, adószám 4322637; az ajánlattevőt képviselő sze-
mély meghatalmazását, romániai jogi személyek a Cégbíróság által ki-
bocsátott bejegyzési okirat másolatát, külföldi jogi személyek a
bejegyzési okirat román nyelvű fordítását, romániai magánszemélyek
a személyazonossági igazolvány másolatát, pénzügyi igazolást arról,
hogy nincsenek adósságaik, ahhoz, hogy a megszabott helyen és időben
részt vehessenek az árverésen. 

Bővebb felvilágosítás a Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Osztályon, a
Petru Maior utca 33. szám alatt vagy a 0265/512-592-es telefonszámon.
Jelen hirdetés kifüggesztésének időpontja: 2016. november 9. 
Zogorean Florin hivatalvezető      Matei Rodica CES-irodavezető

A Mures Insolvency SPRL – Marosvásárhely, G-ral Avramescu
utca 4. szám, Maros megye, adószám:  RO13577109 –  a MANPEL
RT. cégfelszámolója 

ajánlatválogatást szervez 
az adós cég vagyonának (földterület, rajta épületekkel)  felértékelésére.

Az ajánlatokat november 10-én 16 óráig lehet benyújtani a cégfel-
számoló székhelyén. A  hitelezők bizottságának gyűlésén november
14-én 14 órakor választják ki a nyertest a Mures Insolvency székhelyén. 

A Maros Vízügyi Hatóság
versenyvizsgát hirdet 

egy megüresedett állás betöltésére meghatározatlan időre
Az állás megnevezése: vvegyész/vegyészmérnök a vízminőség-laboratóriumba.
Írásbeli vizsga: 2016. december 6-án 10 órakor.
Állásinterjú és gyakorlati vizsga: 2016. december 13-án 9 órakor.
A vizsga a székhelyen, Marosvásárhelyen, a Köteles Sámuel utca 33. szám alatt lesz.
Követelmények:
– felsőfokú végzettség – vegyész/vegyészmérnök
– alapos számítógép-kezelési ismeretek (Office csomag)
– laboratóriumi munkában szerzett tapasztalat előnyt jelent
– felelősségteljes hozzáállás, legyen képes pontos határidőket betartani 
A pályázati dossziét november 24-én 12 óráig, hétfőtől péntekig naponta 7–15 óra között lehet benyújtani

a vízgazdálkodási vállalat Köteles Sámuel utca 33. szám alatti székhelyén, a humánerőforrás-osztályon. 
Bővebb felvilágosítás:
• a http://www.rowater.ro/damures honlapon, a posturi disponibile címszó alatt 
• a 0265/260-289-es telefonszámon, 440, 460-as mellék
• a personal@dam.rowater.ro e-mail-címen.
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Egyhetes sívakáció Ausztriában
2017. február 4-11.

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

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

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


