
Ápolás 
és életminőség
Az egyre öregedő népesség és a kap-
csolódó demográfiai eltolódások kihí-
vásai eléggé feszítik az
ellátórendszerek keretfeltételeit. Ez
megfigyelhető még a komoly szociális
hagyományokkal és anyagi források-
kal rendelkező fejlett piacgazdaságok-
ban is.

____________4.
Hol a határ?
A nagy közönségsikerű Bányák és a
Hogyne, drágám! után Sütő András-
drámát állít színpadra: az Egy lócsi-
szár virágvasárnapját, a Tompa Miklós
Társulat idei évadának első nagytermi
bemutatóját a reformáció 500. évfor-
dulójának emlékére október 31-én
tartják, éppen fél évszázaddal a lutheri
95 tétel kifüggesztése után. 

____________5.
Több adó 
és járulék változik
Több adó- és járulékintézkedést jelen-
tett be csütörtökön a kormány; emelik
a minimálbért, megadóztatnák a profit-
jukat Romániából külföldre menekítő
multinacionális vállalatokat, forgalmi
jellegűvé alakítják a közepes cégek
adóját, emellett csökkentik a kötelező
magánnyugdíj-járulékot.

____________6.
Harminc jelölt közül
választották a magyar
futballválogatott új
vezetőjét
Georges Leekens székfoglaló beszé-
dében leszögezte, a kemény munká-
ban hisz, rendkívül büszke és
megtisztelőnek tartja, hogy Magyaror-
szág labdarúgó-válogatottjának szö-
vetségi kapitánya lehet. 

____________9.

„Aki megmenti egy ember életét, az egy
egész világot ment meg” – ez a Talmud-
idézet jut eszembe, valahányszor beté-
rek a magyarfülpösi Szivárvány Házba,
ahol a református egyház, Ady István
lelkipásztor áldásos munkájával immár
15 éve lélekmentő missziós tevékenysé-
get folytatnak. 

Magyarfülpösön 16 óvodást és kisiskolásokat
gondoznak, míg Szászrégenben 25 olyan kö-
zépiskolást látnak el bentlakásban, akik anya-
nyelven tanulnak a város középiskolájában, így
összesen 41 gyerek fölött bábáskodik a Szivár-
vány Házat működtető alapítvány. A gyerekek
a Görgény völgyéből, a környékbeli farmokról,
a Mezőségről származnak, elképzelhetetlen csa-
ládi körülmények között nevelkedő szegény
magyar családokból. 

– Olyan helyekről származnak ezek a gyere-
kek, ahol a szülők egész héten dolgoznak, és
nincs idejük foglalkozni velük. Sok esetben
még ételt se tudnak biztosítani számukra, így
egyáltalán nem tulajdonítanak fontosságot az is-
kolának, a nevelésnek, hiszen jóval a létmini-
mum alatt élnek. Van olyan család, amelynek négy
év alatt kilenc lakhelye volt. Egy hétgyermekes
családnak házat béreltünk Magyarfülpösön,

Prevenciós kérdőjelek
Elfogadta a szenátus a prevenciós törvénytervezetet,

amelynek az a lényege, hogy az állam ellenőrző szervei ne
azonnal bírságolják a szabálysértésen kapott cégeket,
hanem adjanak számukra időt és útmutatást a törvény
pontos betartására. Majd valamikor, de nem egyhamar.

Mert ezt a tervezetet, amelyet rég várt már a vállalkozói
szféra tisztességes része, döntő fórumként el kell fogadnia
még a képviselőháznak is ahhoz, hogy törvénnyé váljék,
majd további fél év áll az érintett minisztériumok rendel-
kezésére, hogy konkrétan tartalommal töltsék fel a sza-
bálykeretet. Ha a folyamat minden érintett szereplője
igyekszik, ez még legalább egy év, de könnyen lehet, hogy
a törvényt majd csak a következő törvényhozási ciklusban
alkalmazzák. A jelenlegi hatalom nem fog sietni ezzel, mert
elhamarkodott választási ígéreteinek csapdájában ver-
gődve még a kőből is pénzt fakasztana, ha tudna. Így mi-
közben e tervezet szenátusi megszavazása kapcsán a
politikusok a vállalkozói szféra támogatásáról szónokol-
nak, egy tollvonással megduplázták azt az összeghatárt,
mely alatt a cégek nem nyereség, hanem üzleti forgalom
alapján adóznak, és ezzel százezres nagyságrendű vállal-
kozói táborból fognak az eddiginél több adót kifacsarni.
Már abból, aki fizet, mert jócskán lesznek olyanok is, akik

(Folytatás a 3. oldalon)
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Benedek István

Szórványmisszió Magyarfülpösön

Lélekmentő Szivárvány Ház

Elfogadta a szenátus 
a prevenciós törvényt

Első házként elfogadta kedden a szenátus azt a tör-
vénytervezetet, amely a cégek szabálysértéseinek
megelőzését célozza. Ilan Laufer üzleti környeze-
tért felelős miniszter indoklása szerint a törvény ba-
rátságosabbá és működőképesebbé fogja tenni a
légkört a hazai vállalkozások körében. 

Ilan Laufer elmagyarázta: a törvény kötelezni fogja az el-
lenőröket, hogy több mint ötszáz kihágás esetében 90 napos
türelmi időt adjanak a szabálysértő cégnek. Ez alatt az idő
alatt útmutatásokkal és javaslatokkal kell ellátniuk a cég fe-
lelőseit, hogy alkalmazkodhassanak a törvény előírásaihoz.
„Nagyon sokat jelent ez a törvény a kis- és középvállalkozá-
soknak, azoknak a családi vállalatoknak, amelyek vezetői
nem mindig ismerik az összes törvényt és nincsenek tisztában
az összes kötelezettségükkel. Ezáltal barátságosabbá válik az
üzleti légkör, és szerintem működőképessé is” – érvelt a mi-
niszter. 

A minisztériumoknak a törvény megjelenésétől számítva 6
hónap áll majd a rendelkezésükre, hogy honlapjukon közzé-
tegyék a tájékoztatásra, tanácsadásra vonatkozó előírásokat.
Az üzleti környezetért felelős tárca egy éven belül platformot
hoz létre, amely az állam által ellenőrzés alá vett cégek köte-
lességeiről és jogairól fog tájékoztatást nyújtani – mondta La-
ufer. 

A tervezet indoklásában az áll, hogy a törvény által meg-
erősödik az ellenőrzések megelőző jellege, olyan körülmé-
nyek között, hogy egyre több jogszabály jelenik meg, amely

(Folytatás a 3. oldalon)



Emlékezés és gyertyagyújtás 
a színházi kopjafáknál

November 1-jén, ma a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
Tompa Miklós Társulata az intézmény hetvenéves fennál-
lását ünneplő rendezvénysorozat alkalmával a felekezeti
temetőkben a bejáratok közelében felállított két kopjafánál
az elhunyt, Marosvásárhelyen nyugvó művészek emléke
előtt tiszteleg közös gyertyagyújtással. A Tompa Miklós
Társulat művészei 17 órától a marosvásárhelyi katolikus,
míg 17.20-tól a református temetőben levő kopjafánál em-
lékeznek az egykori tagokra. 

Múzeumpedagógiai konferencia 
A Maros Megyei Múzeum természetrajzi osztálya novem-
ber 1. és 3. között a hatodik alkalommal szervezi meg a
múzeumpedagógiai konferenciát, amelyre több jelentős
hazai intézményben dolgozó kutató, muzeológus, vala-
mint marosvásárhelyi oktatási intézmények vezetői jelez-
ték részvételi szándékukat. A rendezvényen megnyitják A
Vaskapu története című fotókiállítást, amelyet egy múze-
umpedagógiai foglalkozás követ a Drobeta Turnu Seve-
rin-i (Szörényvár) Vaskapu Regionális Múzeum
munkatársai és a George Coşbuc Általános Iskola oktatói
és diákjai részvételével. A rendezvény hivatalos megnyi-
tója november 2-án, csütörtökön 11 órakor lesz a maros-
vásárhelyi Kultúrpalota kistermében. 

Farmerképző tanfolyamok 
A Romániai Magyar Gazdák Egyesülete Maros Szervezet
180 órás állattenyésztő, növény- és zöldség-gyümölcs ter-
mesztő tanfolyamokat indít. Az első kurzus november 6-
án kezdődik. A tanfolyamokra azok jelentkezhetnek, akik
saját gazdasággal rendelkeznek az említett szakmákban.
A tanfolyamok befejezése és a záróvizsga sikeres letétele
után a résztvevők a Munkaügyi és Oktatási Minisztérium
által elismert szakmai oklevelet kapnak. Érdeklődni, jelent-
kezni az egyesület Laposnya utca 23. sz. alatti székházában
lehet naponta 9–14 óra között (telefonszám: 0265-268-
125/0741-512-473).

Csütörtöki program a Jazzben 
November 2-án, csütörtökön este 10-től a ’80–90-es évek
slágereiből hallgathatnak összeállítást az érdeklődők. 22
órától a Piano teremben Latino Party lesz, salsa, bachata,
zouk, csacsacsa és rueda de casino dallamokra lehet tán-
colni. Mindkét eseményre asztalfoglalás a 0724-400-322-
es telefonszámon. 

Flow – táncszínházi előadás 
November 8-án 19 órától az András Lóránt Társulat Brăila
utcai székhelyén táncszínházi előadás lesz. A Flow című
előadás mozgásvilágának atmoszférájára, energiaáram-
lására utal, ugyanakkor mozgatórugója az előadás kon-
ceptuális témájának. A Flow-élmény a szerelem
állapotában is meghatározó, az érzésben való teljes el-
merülés determinálja, és az elme ezen állapota a depen-
dencia kiszolgáltatottságának mókuskerekében őrlődik.
Előadják: Joó Renáta, Szabó Franciska, Kányádi György,
rendező-koreográfus: Bezsán Noémi. Jegyfoglalás a
0743-369-050-s telefonszámon. 

Hírszerkesztő: Vajda György 

Ma MARIANNA, 
holnap ACHILLES napja.
ACHILLES: a görög Achil-
leus latinosított alakja. Jelen-
tése: a kígyó fia. 

1., szerda
A Nap kel 

7 óra 3 perckor, 
lenyugszik 

17 óra 7 perckor. 
Az év 305. napja, 
hátravan 60 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
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VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2017. október 31.

1 EUR 4,5985
1 USD 3,9533

100 HUF 1,4761
1 g ARANY 161,8446

IDŐJÁRÁS
Változó égbolt
Hőmérséklet:
max. 100C
min. 20C

Megyei hírek

Itt hagyott rendre mindenik ősöm
s eltávozott sok kedves ismerősöm,
miközben én még életben maradtam,
bár lassan én is feléjük haladtam.

Ma a szívemben megidézem őket,
átélem újra a régi időket;
igaz, elmentek, ám ők mégis élnek,
szeretet hangján szívemhez beszélnek.

Olyan jó nekünk ismét együtt lenni,
nem szakíthat el tőlük soha semmi –
aki nagyon szeret, nem árt a halál,

hisz a síron túl is egymásra talál.
Találkozik ma a halál s az élet…
a lelkem mélyén minden újraéled.

2017. október 30. 

Baricz Lajos

Minden újraéled
– Mindenszentek délutánján –

A Kádár Márton Általános Iskola
udvarán átadták a község első
műfüves sportpályáját, ami foci-
zásra, röplabdázásra, tollaslab-
dázásra alkalmas, s amelyet az
iskola diákjai, valamint előze-
tes bejelentkezéssel a község
sportkedvelői vehetnek igény-
be. Az átadási ünnepségen jelen
voltak a község elöljárói: Bodó
Előd Barna polgármester, Gálfi
Sándor alpolgármester, vala-
mint Deák János, az iskola igaz-
gatója, továbbá a diákok. 

Az eseményről Bodó Előd Barna
polgármester számolt be, aki el-
mondta, hogy a műfüves pálya építését
augusztusban kezdték el a iskola ud-
varán, az építkezés jó ütemben haladt.
A munkálatokkal korábban elkészültek
volna, de mivel egy fedett sportcsar-
nok is tervben van, a pálya a lejtős ud-
varon olyan építkezési megoldást
követelt, amely kissé késleltette az
átadást. Ez a pilléres megoldás végül
hasznos is, hiszen alatta raktárakat,
műhelyeket alakítottak ki, amire
szintén nagy szüksége van az iskolá-
nak. 

A 40x20 méteres műfüves pálya
350 ezer lejbe került, amit teljes egé-

szében helyi költségvetésből fedeztek.
A kivitelező az Atlas Sport marosvá-
sárhelyi vállalkozás volt. 

A polgármester arról is beszámolt,
hogy az iskolához tartozó bővítmény-
ben most dolgoznak az öltözők, zu-
hanyzók, illemhelyek kialakításán,

amit rövidesen, előreláthatólag pénte-
ken át is adnak. Továbbá a községben
hat új játszóteret létesítettek, kettőt
pedig felújítottak. Így a község minden
falujában van játszótér, amit nagy
örömmel fogadtak a kisgyermekes
családok. 

Átadták a műfüves pályát Mezőpanitban

Mezey Sarolta

Lux filmnapok 
Az Európai Parlament tájékoztatási irodája november 5.
és 7. között Lux filmnapokat szervez három jelentős ro-
mániai kulturális központban, Bukarestben, Kolozsvá-
ron és Marosvásárhelyen. A hatodik alkalommal
megszervezett rendezvényen az érdeklődőknek lehető-
ségük van találkozni rendezőkkel, filmkritikusokkal, 
szakújságírókkal. Ez idő alatt a sami nép életéről készí-
tett fotókiállítást is megtekinthetnek az érdeklődők, ame-
lyet a svéd nagykövetség bocsátott a szervezők
rendelkezésére. A vetítések a Művész moziban lesznek
a következő program szerint: 5-én, vasárnap 16.30-tól
120 BPM – rendező Robin Campilla (francia – 143
perc), 6-án, hétfőn 17.30-tól Sameblod – rendező
Amanda Kernell (svéd-norvég-dán koprodukció – 110
perc), 7-én, kedden 16.30-tól Western – rendező Va-
leska Grisebach (német-bolgár-osztrák koprodukció –

100 perc). 18.10-től Kelet és Nyugat a művészfilmekben
– különbségek, hasonlóságok címmel lesz beszélgetés,
amelyet Irina Margareta Nistor ismert hazai filmkritikus
moderál. A belépés díjtalan, a filmek román nyelvű fel-
irattal követhetők.

Rocksuli-klubest 
November 4-én, szombaton 19.30-tól a Jazz&Blues
Clubban a Rocksuli keretében a szászrégeni TesóOK
és a kolozsvári Krepuskul lép fel, az utóbbi új albumát
is bemutatja a rockzene kedvelőinek. 

Fotókiállítás 
megragadó pillanatokról 

November 3-án, pénteken 17 órától a marosvásárhelyi
Bolyai tér 13. szám alatti unitárius egyházközség ta-
nácstermében Ruck Melinda Megragadó pillanatok
című fotókiállításának megnyitója lesz. Az Indiában ké-
szült fényképeket az érdeklődők november 17-ig tekint-
hetik meg. 

RENDEZVÉNYEK

Harmadik alkalommal hirdette meg idén májusban az
Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Ifjúsági Szerve-
zete a Legszebb erdélyi magyar dal című pályázatot erdélyi
zenekarok számára. A pályázat célja a magyar nyelvű saját
szerzemények írásának és előadásának bátorítása. 

Idén a jelentkező zenekarok összesen ötven dallal nevez-
tek be a versenyre, a beküldött dalokat két kategóriában (25
év alatti, valamint 25 év feletti) értékelték. A zsűri (André
Ferenc slammer, Balázs Imre József irodalmár, Hary Judit
operaénekes és Gábora-Máté Éva zenész) október folya-
mán meghozta döntését a legszebb dalokról. Betűrendi sor-

rendben a következő dalok nyerték el a zsűri tetszését: Az
volt a kérdés (Ferencz Mari), Hosszú évek óta (Simó An-
namária és zenekara), Mit ér (Még 5 perc), Nem számít (Al-
teregó), Pillantás (Vecker), Piskóta Panni (László Attila),
Szemben az árral (Metalon).

A legjobb dalokat beküldő zenekarok november 11-én
18 órától gálaesten veszik át díjukat a Bulgakovban. Ekkor
derül ki, hogy ki hányadik helyen végzett a kategóriájában.
A díjátadót az első helyezettek koncertje követi, az estet
pedig egy hatalmas utóbulival zárják. A gála részleteit az
esemény Facebook-oldalán lehet követni.

Gálára készülnek 
a III. Legszebb erdélyi magyar dal döntősei
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Megszavazta a szenátus 
a megosztott héafizetést

Első házként elfogadta kedden a szenátus a meg-
osztott héafizetésről szóló, 2017/23-as sürgősségi
kormányrendeletet jóváhagyó törvénytervezetet. A
plénum elfogadta a költségvetési és pénzügyi szak-
bizottság módosító javaslatát is, amelynek értelmé-
ben a megosztott héafizetés csak a fizetésképtelen
vagy csődbe jutott vállalatok számára lesz kötelező,
illetve azon cégek esetében, amelyek 2017 végéig
nem rendezik héatartozásukat. A tervezetet 54 sze-
nátor támogatta, 45-en ellene voksoltak. Az ügyben
a képviselőház hozza meg a végső döntést. 
(Agerpres)

Egyszerű indítvány 
a pénzügyminiszter ellen

Egyszerű indítványt nyújtottak be a PNL, a PMP és
az USR szenátorai kedden Ionuţ Mişa pénzügymi-
niszter ellen, Mişa miniszter pénzügynyelve – rossz
film a csődről, ingyenes belépéssel címmel. Az egy-
szerű indítványt a három alakulat 39 szenátora írta
alá. „Az egyszerű indítvány megfelel a formai elvá-
rásoknak, és be fogja járni alkotmányos, törvényes
és szabályos útját” – mondta Claudiu Manda, a
keddi plenáris ülés vezetője. Mint elmondta, az in-
dítványt jövő hétfőn 16 órától vitatják majd. Ludovic
Orban, a PNL elnöke még pénteken jelentette be,
hogy pártja egyszerű indítványt nyújt be Ionuţ Mişa
pénzügyminiszter ellen. Arra a kérdésre, hogy még
mindig szándékában áll-e bizalmatlansági indítványt
is benyújtani a kormány ellen, a PNL elnöke azt vá-
laszolta, ez „biztosan” meg fog történni. (Mediafax)

Érdemösztöndíj a nemzetközi
tantárgyversenyek díjazottjainak

Döntő házként, ellenszavazat nélkül fogadta el a
képviselőház plénuma kedden azt a törvényterveze-
tet, amelynek értelmében érdemösztöndíjban fognak
részesülni a nemzetközi tantárgyversenyek díjazott
tanulói. Az ösztöndíj azoknak is jár, akik dicséretet
kaptak valamely nemzetközi tantárgyversenyen. A
kedden jóváhagyott érdemösztöndíj azoknak a tanu-
lóknak és diákoknak jár, akik díjat vagy dicséretet
kaptak valamely nemzetközi tantárgyversenyen,
összege pedig meg fog egyezni a garantált minimál-
bér összegével. Az ösztöndíj nem kizárólagos jel-
legű: mellette a diák más ösztöndíjakat is kaphat. Az
összeget a tanügyminisztérium költségvetéséből
utalják ki. A tervezet szerint a nemzetközi tantárgy-
versenyeken induló diákokat felkészítő tanárok is
pénzjutalomban részesülhetnek, ezt szintén a tan-
ügyminisztérium keretéből biztosítják. (Agerpres)

Első fokon felmentették 
Vasile Blagát

Első fokon a bukaresti törvényszék felmentette Va-
sile Blagát, a PNL volt társelnökét egy korrupciós
perben, amelyben azzal vádolták, hogy pártja szá-
mára 700 ezer euró illegális finanszírozást fogadott
el egy üzletembertől. A hétfőn meghozott ítélet ellen
fellebbezhet a korrupcióellenes ügyészség (DNA).
Blaga 2016 szeptemberében mondott le a pártban
betöltött tisztségeiről azt követően, hogy a vádható-
ság befolyással való üzérkedéssel gyanúsította meg
és büntetőjogi eljárást indított ellene. A hétfői ítélet-
hirdetés előtti utolsó tárgyaláson a vádhatóság letöl-
tendő börtönbüntetést kért a politikus ellen, valamint
azt, hogy tiltsák el a köztisztségek betöltésétől. A bí-
róság azonban felmentette a vád alól. (MTI) 

lehúzzák a rolót, vagy beleszürkülnek az adócsalók ten-
gerébe, esetleg kitelepítik a vállalkozásukat az ország-
ból. Az alkalmazottaiknak pedig marad a
munkanélküli-hivatal vagy a vándorbot.

És ha majd egyszer alkalmazható jogszabály lesz
ebből a tervezetből, akkor alighanem világszintű pre-
miert írunk vele. Mert lesz nálunk egy törvény, amely a
törvény szigorától védi meg a tisztességes adófizetőt.
Ha működő jogállamban élnénk – amilyenhez itt talán
még egy centenárium sem lesz elég –, az állam és adó-
fizetője viszonyát a kölcsönös tisztelet és bizalom kel-
lene szabályozza. Jobb helyeken nem kell külön
törvénnyel pórázt tenni az állam ellenőrző apparátusá-
nak nyakára, mert az állami hivatalnok tudja, hogy ő is
az adófizető pénzéből kap bért, és ezért tiszteli a vállal-
kozó polgárt, utóbbi pedig nem reszkető gyomorral
várja a hivatalnok ellenőrzését, mert jóhiszeműen befi-
zeti az adót, aminek ellentételeképpen korrekt szolgál-
tatást kap az államtól. Nálunk viszont az adófizető
nyúzni való jobbágy az állam szemében, és egyelőre
marad is, amin ez a törvény sem fog magától sokat vál-
toztatni. Mert ahhoz jóhiszeműen kellene alkalmazni is,
és ezen a ponton bukott el sok, papíron jó jogszabály
ebben az igen sajátos román demokráciában. De leg-
alább adott a lehetőség ebben a törvényben is egy szem-
léletváltásra, ha lesz aki jobb szemlélettel kezdje
irányítani az országot, egyszer tényleg elindulhatunk
nyugatnak.

Prevenciós kérdőjelek
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

A Magyar Polgári Párt (MPP) vezetői szerint a kata-
lán függetlenségi nyilatkozat a románok által lakott
területek Magyarországtól való elszakadását egyol-
dalúan kimondó 1918-as Gyulafehérvári Nyilatko-
zathoz hasonlít.

Erről Salamon Zoltán, a párt ügyvezető elnöke és Kulcsár
Terza József parlamenti képviselő, az MPP háromszéki szer-
vezetének elnöke beszélt egy hétfői sepsiszentgyörgyi sajtó-
tájékoztatón. Kijelentéseiket a Maszol.ro portál idézte.

Salamon Zoltán kijelentette: van párhuzam Katalónia és
Székelyföld között, de nem ott, ahol ezt Bukarestben látják.
„Bukarest elítéli a katalán függetlenségi nyilatkozatot, miköz-
ben a románok 1918-ban, Gyulafehérváron hasonló egyoldalú
nyilatkozat révén szakították el Erdélyt Magyarországtól és
csatolták Romániához” – idézte a politikust a portál.

Az MPP Hargita megyei szervezetének elnöki tisztségét is
betöltő politikus szerint Európa általában támogatja az auto-

nómiát, amelyből több is van a területén, és nem támogatja az
elszakadást. „Nem tervezünk területi revíziót, hanem ország-
határon belüli területi autonómiát szeretnénk” – egyértelmű-
sítette Salamon Zoltán, aki szerint „az autonómia legitim és
biztonságpolitikai stabilitást eredményez, az elszakadás pedig
illegitim és biztonságpolitikai instabilitást okoz”.

Kulcsár Terza József hozzátette: a román hatalom és a buka-
resti média szándékosan félrevezeti a közvéleményt, és össze-
mossa a katalán függetlenedési szándékot Székelyföld területi
autonómiájának követelésével, holott nyilvánvalóan két külön-
böző fogalomról van szó. Kulcsár Terza József a Székely Nem-
zeti Tanács (SZNT) által vasárnap este szervezett őrtűzgyújtás
akcióra is kitért. Szerinte a rossz idő ellenére összegyűltek any-
nyian, hogy fel tudják mutatni az autonómia iránti igényt, és lé-
lekben sokan velük voltak. A polgári párti politikus méltányolta
az egyházi méltóságok támogatását, akik a különböző helyszí-
neken imát mondtak Székelyföld autonómiájáért. (MTI) 

Az MPP szerint a katalán függetlenség kinyilvánítása
az 1918-as Gyulafehérvári Nyilatkozathoz hasonlít

Iktatták a parlamentben az igazságügyi törvényeket
módosító tervezetcsomagot. A Szociáldemokrata
Párt és a képviselőház elnöke, Liviu Dragnea ennek
kapcsán úgy nyilatkozott, felkéri képviselő kollégáit,
tartsák szem előtt az ügyészségek vezetőinek kine-
vezésével kapcsolatban megfogalmazott álláspont-
ját, amelynek értelmében nem kell kizárni az
államfőt ebből az eljárásból.

Az eredeti tervezeten végzett módosításokról nem kívánt
részletekkel szolgálni Dragnea.

„Még csak most terjesztették a különbizottság elé. Úgy ér-
tettem, hogy a testület tagjai összeállítottak közösen egy ter-
vezetet, és azt fogják most megvitatni” – nyilatkozta Dragnea.

Arra a kérdésre, hogy a bizottság elnöke, Florin Iordache

tájékoztatta-e őt arról, hogy mit tartalmaz a tervezet, Dragnea
így válaszolt: „Én mondtam neki, tartsa szem előtt a főügyé-
szek kinevezésével kapcsolatban megfogalmazott állásponto-
mat. (…) Nem látok olyan érveket, amelyek alapján indokolt
lenne változtatni a jelenlegi eljáráson”.

Dragnea ugyanakkor azon meggyőződésének is hangot
adott, hogy az Igazságszolgáltatási Felügyeletnek autonóm in-
tézménnyé kell válnia.

„Nem lenne jó, ha az igazságügyi minisztérium alárendelt-
ségébe kerülne, és úgy tűnik, hogy a jelenlegi felállás sem
megfelelő. Egy olyan rendszert, mechanizmust, struktúrát kell
találni, amelyben autonóm intézményként működhet a fel-
ügyelet. Azt hiszem, mindenki ezt akarja” – fogalmazott Drag-
nea. (Agerpres)

Iktatták az igazságügyi törvényeket módosító 
tervezetcsomagot

Az érintett közmédium vezetője
és több civil szervezet tiltakozása
ellenére elfogadta a szenátus hét-
főn azt a törvénytervezetet, amely
leválthatóvá tenné az Agerpres
közszolgálati hírügynökség 
jelenleg elmozdíthatatlan vezér-
igazgatóját.

Az öt szociáldemokrata párti (PSD)
törvényhozó által kezdeményezett terve-
zet indoklása szerint a közszolgálati hír-
ügynökség működését szabályozó
törvény leszögezi ugyan, hogy a szer-
kesztőségileg független intézmény a par-
lament felügyelete alatt áll, ám a
törvényhozásnak – a vezérigazgatónak a
miniszterelnök javaslatára történő kine-
vezésétől eltekintve – nincs semmilyen
eszköze ennek a felügyeletnek az érvé-
nyesítésére, ha elégedetlen a mene-
dzsment hatékonyságával, így arra sem,
hogy a vezérigazgatót elmozdítsa ötéves
mandátuma lejárta előtt.

A tervezet törvényerőre emelése ese-
tén a hírügynökség éves jelentésének
parlamenti elutasítása a vezérigazgató le-
váltását eredményezné. A közszolgálati

televízió és rádió működését szabályozó
törvény tartalmaz már ilyen rendelke-
zést, amelynek alapján a parlamenti
többség többször le is váltotta az illető
médiumok vezetőit.

Alexandru Giboi, az Agerpres vezér-
igazgatója szerint a törvénymódosítás el-
fogadása a hírügynökség
függetlenségének elvesztését, az intéz-
mény politikai felügyelet alá helyezését
jelentené, és a mindenkori parlamenti
többség sajtóirodájává tenné a közmédi-
umot. A vezérigazgató tiltakozását a Ro-
mánia nyugati szövetségeseinek
bukaresti külképviseleteihez, a nemzet-
közi médiaszervezetekhez és politikai in-
tézményekhez is eljuttatta.

Giboi azt hangoztatta, hogy nem önös
érdekből, hanem a közmédium függet-
lensége védelmében emelt szót, mandá-
tuma ugyanis hamarosan lejár.
Alexandru Giboit – a PSD sajtóirodájá-
nak volt főnökét – 2013 februárjában ne-
vezte ki a parlament az Agerpres élére
Victor Ponta akkori miniszterelnök ja-
vaslatára.

Az Agerpres szerint az EBESZ és több

nemzetközi újságíró-szervezet is tiltako-
zott a törvényjavaslat ellen, amelyet az
Európa Tanács is a „szólásszabadságot
fenyegető veszélyek” között kísér figye-
lemmel. A médiaszervezetek állásfogla-
lása szerint nem az Agerprest kellene
„politizálni” a rádió és televízió mintá-
jára, hanem az elektronikus közmédiát is
ki kellene vonni a politikai befolyás alól.

A szenátusi vita során a kezdeménye-
zők nevében Lucian Romascanu kultu-
rális miniszter azt mondta: a
hírügynökség vezérigazgatóját politiku-
sok (a törvényhozók) nevezik ki, tehát
természetes, hogy politikusoknak lehe-
tőségük legyen leváltani őt, ha elégedet-
lenek azzal, ahogyan a közmédia
számára kijelölt szakpolitikákat érvénye-
síti.

A jobbközép ellenzék a tervezet ellen
nem emelt kifogást, csak azt kérte (ered-
ménytelenül), hogy az igazgató leváltá-
sát kössék számszerűsíthető, tehát
objektív célkitűzések meg nem valósu-
lásához.

Az ügyben a képviselőházé a végső
döntés. (MTI)

Megszavazták  a közszolgálati hírügynökség 
parlamenti felügyeletének erősítését

Elfogadta a szenátus a prevenciós törvényt
a vállalkozásokra vonatkozik. A szená-
tus első házként, 98 támogató szavazat-
tal fogadta el a tervezetet. A döntő
fórum a képviselőház lesz ebben a kér-
désben. 
Cseke Attila: a prevenciós intézkedések
a vállalkozókat segítik

„Az RMDSZ 2016-ban elsőként dol-
gozta ki és terjesztette a parlament elé az
adóügyi kihágásokat visszaszorító és
megelőző intézkedéseket előíró törvény-
tervezetét, amelynek egy részét a kor-
mány idén júniusban egy erről szóló
tervezetbe emelte be. A szenátus első
házként szavazott a törvénytervezetről, a
szövetség szenátusi frakciója támogatta
azt, hiszen – ahogyan már a saját jogsza-
bálytervezetünkben is megfogalmaztuk

– azt kértük, az adóhatóságok ne büntes-
sék az első szabálysértésnél a cégeket,
inkább olyan cselekvési tervet készítse-
nek elő, amely alapján az adott vállal-
kozó rendbe hozhatja a hiányosságokat
vagy az esetleges kihágásokat” – muta-
tott rá Cseke Attila, az RMDSZ szenátusi
frakciójának vezetője a plénumi szava-
zást követően.

A Bihar megyei törvényhozó úgy ér-
tékelte, hogy az államnak meg kell te-
remtenie azt a törvényes keretet,
amellyel serkenti a gazdasági tevékeny-
ségeket, nem pedig ellehetetleníti azo-
kat: „amennyiben egy jól kidolgozott
törvényes keret van érvényben, amely
nem büntetésközpontú, hanem pre-
venciós jellegű, akkor egy vállalkozó-
barát környezetet teremtünk, amely
mindenkinek jövedelmező. Ehhez

azonban az szükséges, hogy a törvé-
nyes előírások az adóhatóságokat egy
olyan tanácsadási hatáskörrel ruház-
zák fel, amely által lehetőség adódik
arra, hogy a hiányosságokat vagy az
esetleges szabálytalanságokat az adó-
hatóságok által kidolgozott prevenciós
cselekvési tervvel a vállalat rendbe
hozhassa”.

Cseke Attila továbbá kifejtette, hogy
erre a prevenciós intézkedésre azért is
szükség van, mert Romániában jelenleg
egyik napról a másikra változnak a tör-
vényes előírások, és sok cég képtelen lé-
pést tartani ezekkel. Ugyanakkor
gyakoriak az olyan esetek is, amikor a
rendelkezések ellentmondanak egymás-
nak, vagy éppen értelmezésük több
szempontból is kétséges, így pontosí-
tásra szorulnak. (hírösszefoglaló)

(Folytatás az 1. oldalról)



hogy helyhez kössük
őket, és a gyerekeket tud-
juk nevelni. Olyan esettel
is találkoztunk, amikor a
gyerek nem igazán tudta,
hogy ki az édesapja, mert
„több is volt neki” –
mondja a lelkipásztor. 

Közben egy szomszé-
dos teremben angolóra
zajlik, Székely Szilárd
szászrégeni tanár tanítja a
kicsiket, akik a közelgő
halloweenre készülve so-
rolják el angolul a nálunk
is meghonosított angol-
szász ünnep ismertebb fi-
guráit. A gyerekek
mosolyognak, illemtu-
dóak és szeretetre éhesek. 

– Sokan kérik tőlünk számon a
tanulmányi eredményeket. A  sérült
családi környezetből származó
gyerekekkel azonban nem lehet
úgy haladni, mint a rendes körül-
mények között nevelkedettekkel.
Sokszor hétfőnként újra kell kez-
deni a munkát, miután a gyerekek
hétvégeken hazakerülnek. Az is
eredmény, ha ezek a gyerekek ren-
desen öltözködnek, naponta há-
romszor étkeznek, csillog a
tekintetük, boldogok és szépen,
magyarul beszélnek – mondja a
lelkész, majd hozzáteszi, van már
egy lány, akit itt gondoztak, és az
idén pedagógiát végzett a Babeş-
Bolyai Tudományegyetemen. Egy
másik fiú, akit egyedül nevelt az
édesapja, nemrég ballagott a refor-
mátus kollégiumban, víz-gáz sze-
relő lett, és Kolozsváron
munkahelyet talált. Megmentettük
őket az életnek – mondja Ady Ist-
ván. 

A Szivárvány Alapítvány a ha-
zerwoudei reformátusokkal való
együttműködésnek köszönhetően
jött létre és működik. A lelkes hol-
land barátok nevét viselik az eme-
leti hálószobák. Ezenkívül a
Bethlen Gábor Alaptól (ELTE) és
a Communitas Alapítványtól, a
magyar kormány határon túliak hi-
vatalától, a Szórványmagyarság
Gyerekeiért Alapítványtól kapnak
ma is jelentős támogatást, s meg
kell említeni, hogy a marosvásár-
helyi Tim-Ko pékség hetente egy-
szer kiflivel támogatja az
alapítványt. 

Az idén a marosvásárhelyi szár-
mazású Bálint László által igazga-
tott Erdélyi Magyarokért
Közhasznú Alapítványnak köszön-
hetően sikerült kapcsolatba kerülni
Varga Zoltán magyarországi vál-
lalkozóval, akinek a segítségével
újrafedték a Szivárvány Ház tete-
jét. Ugyanakkor holland önkénte-

sek játszóteret építettek a ház ud-
varában. Ugyancsak az idén a
Bethlen Gábor Alap és a határon
túli magyarok hivatalának támoga-
tásával nyílászárókat és tetőt 
javítottak a szászrégeni kollégium-
ban is. 

S bár több díjjal is kitüntették a
lelkipásztort, szerényen megjegyzi,
mindez nemcsak az ő munkájának
az eredménye, hanem az óvónőké,
a tanítóké és mindazoké is, akik az
alapítványnál önzetlenül dolgoz-
nak. Mert felbecsülhetetlen érték,
ha embertársunkat, a gyerekeket
mentik meg közösségünk számára.
A szórványvidéken minden ma-
gyar lélek számít! – fogalmazza
meg küldetésének lényegét Ady
István, s megfogadjuk, annak elle-
nére, hogy többször írtunk a Szi-
várvány Házról, valahányszor
Magyarfülpösön járunk, betérünk
hozzájuk. Mert jó látni mindazt,
ami e falak között történik. 

A Gyulafehérvári Caritas, a
Kinaesthetics Romania és a
svájci Stiftung Lebensquali-
tät szervezésében Ápolás és
életminőség címmel nemzet-
közi konferenciára kerül sor
november 10–12. között a
Sapientia egyetem koronkai
campusában. A rangos ese-
mény a szociális és egészség-
ügyi rendszerben, az ápolás,
gondozás terén dolgozó
szakembereket szólítja meg
különböző európai országok-
ból. 

Az egyre öregedő népesség és a
kapcsolódó demográfiai eltolódá-
sok kihívásai eléggé feszítik az el-
látórendszerek keretfeltételeit. Ez
megfigyelhető még a komoly szo-
ciális hagyományokkal és anyagi
forrásokkal rendelkező fejlett piac-
gazdaságokban is. Romániában,
mint a legtöbb posztkommunista
országban, a helyzet sokkal rosz-
szabb. A források hiányát súlyos-
bítja az ezekre a rendszerekre
jellemző széles körű közöny, il-
letve a tisztelet hiánya az ápolásra
szorulók, ezek hozzátartozói, il-
letve az ápolás különböző terüle-
tein tevékenykedő szakemberek és
önkéntesek iránt. A hatékony, em-
berséges és fenntartható ápolási és
szervezési modellek keresése emi-
att igen sürgető szükségszerűség
minden európai országban. A ren-
dezvény lehetővé teszi az innova-
tív, sikeresen működő ápolási
modellekhez való hozzáférést, pél-
dául otthoni ápolás, bentlakásos ápo-
lás, kórházi ápolás. Ugyanakkor egy
nemzetközi szakmai és együttműkö-
dési fórum létrejöttét a meglévő
tudás és tapasztalatok gazdagítása,
valamint az ápoltak életminőségé-
nek javítása érdekében. 

Dr. Márton András, a Gyulafe-
hérvári Caritas igazgatója lapunk
érdeklődésére kifejtette, a Caritas
létrejötte óta fontos feladatának te-
kinti az ápolást, annál is inkább,
mert az erre rászorulók gondozása
kritikán aluli módon történt a ’90-
es évek elején, és ma is sok a hiá-
nyosság ezen a téren. – Akkoriban
Nyugat-Európa felé tekintgettünk,
onnan lestünk el jól működő mo-
delleket. De azt be kell látnunk,
hogy azt a szintet, ahogyan ők csi-
nálják, talán sosem tudjuk elérni,
már csak az anyagiak hiánya miatt
sem. Ugyanakkor azt is tapasztal-
juk, hogy a nyugat-európai model-
lek is kezdenek kimerülni, sem
anyagi, sem pedig személyzeti
szempontból nem tudják már úgy
fenntartani ezeket, és tulajdonkép-
pen az a célunk, hogy egy szakmai
hálózaton belül szeretnénk össze-
fogni olyanokkal, akik alternatívá-
kat keresnek, annak érdekében,
hogy az embereket az adott hely-
zetükben önellátásra tudjuk ösztö-
nözni, ebben őket megerősíteni,
hogy ne a függőséget, hanem az
egyén függetlenségét mozdítsuk
elő azzal a segítséggel, amit nyúj-
tunk nekik. Az elmúlt 4-5 évtized
számos innovációt hozott ezen a
téren. A konferenciával az a cé-
lunk, hogy egy asztalhoz ültessünk
minél több olyan szakembert, aki
felel valamilyen szinten az ápolás
minőségéért és a betegek életmi-
nőségéért, illetve hogy megismer-
tessük az egyes innovatív
modelleket. Szerencsére sok neves
előadó mondott igent a meghívá-
sunkra, Németországból, Svájc-
ból, Ausztriából is lesznek
előadóink, de Kelet-Európából is
több előadót várunk, például Mol-
dáviából, Fehéroroszországból,
Ukrajnából, Szerbiából, Magyaror-
szágról. 

Különböző szakterületekről hív-
tunk meg szakembereket, például
igen megtisztelő számunkra Lili-
ane Juchli jelenléte, ő svájci szak-
értő, de a teljes német nyelv-
területen a szakápolók az általa
összeállított tankönyvből tanulnak.
Az előadók sorát színesítik ugyan-
akkor kórházakban, intenzív osztá-
lyon, újszülöttosztályon dolgozó
szakemberek, szociológusok, ápo-
lási otthonban dolgozók, illetve
palliatív gondozásban tevékeny-
kedő, onkológiai otthonban lévő
betegeket ellátó szakemberek is.
A konferenciával olyan személye-
ket kívánunk megszólítani, akik
valamilyen módon felelnek az
ápolás minőségéért valamely
szakterületen. Szeretnénk közö-
sen utakat keresni, hogy a betege-
ket tudjuk megerősíteni saját
életkompetenciájukban, illetve
rávilágítani arra, hogy milyen
szinten javítja az életminőséget az
a tevékenység, amit végzünk – mu-
tatott rá a Gyulafehérvári Caritas
igazgatója. 

Mint mondta, a kezdeményezés
hátteréhez hozzátartozik az is,
hogy a Caritas annyi éve építkezik
az ápolás terén, számos innovatív
kezdeményezése volt, és minden-
nek eredményeképpen néhány éve
külföldi, kelet-európai országokból
keresik meg őket, és jelzik, hogy
eljönnének megnézni, hogyan si-
került kiépíteni a beteggondozó
szolgálatot, illetve az hogyan mű-
ködik. Tapasztalatszerzésre érkez-
tek vendégeik Szlovákiából,
Szerbiából, Grúziából, Fehérorosz-
országból és Moldáviából is. –
Kissé ez is ösztönzött a konferen-
cia megszervezésére, hiszen látjuk,
hogy mindenki keresi az utat, ha
együtt keressük, hátha hatéko-
nyabb megoldásokra jutunk – tette
hozzá Márton András. 
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Az Alpok, a Duna és az Adria
mentén fekvő országok közös tele-
vízióműsorának első novemberi
adása ismét érdekes témákat gyűjt
csokorba. Festői tájak, emberi sor-
sok peregnek a csütörtöki filmkoc-
kákon. 

Az Alpok-Duna-Adria magazin-
műsor immár három és fél évtizede
szórakoztatja a régió nézőit. A no-
vember 2-i adásában is a különle-
gességek dominálnak.

Jóllehet minden összehasonlítás
sántít, talán kivételek is akadnak.
Így van ez a festői szépségű szlovén
Šmartno városával, amelyet az
olaszországi Toscanához hasonlíta-
nak. Az ország nyugati határvidé-
kén húzódó település már a rómaiak
idején is lakott volt, a Habsburg-ve-
lencei háborúk idején pedig bás-
tyákkal és fallal vették körül. 1985
óta kulturális emlékhelyként tartják
számon. 

Egy nagyon emberi történetet
dolgoznak fel a magyar filmesek.
Saját sorstársain szeretne segíteni
egy kisteleki vak férfi. Járja az or-
szág iskoláit és óvodáit, és tabuk
nélkül beszél a vakságról, az em-

berek hozzáállásáról, és mindent
megmutat, ami számára nehézség,
és amin a látók segíthetnek neki
és sorstársainak a mindennapok-
ban.

Kevesen hallottak a Bajorország-
ban készült skót dudáról. Márpedig
létezik, egy programozó informati-
kus fiatalember elhatározta, hogy az
ördögi hangszer készítését választja
kenyérkereső foglalkozásául. Kita-
nulta a tömlősípmesterség csínját-
bínját, és így e szép szakma első
művelője lett Bajorországban.

Végezetül a néző lélekben a dub-
rovniki ferences kolostorba látogat-
hat, itt található Európa egyik
legrégebbi gyógyszertára. Hétszáz
éve alapították, és a tengerparti vá-
rosba látogató turisták egyik ked-
venc célpontja. A gyógyszertár
népszerűségét a gyógynövényekből
készült készítményeknek köszön-
heti, melyeket ma is a régi kolostori
receptúrák szerint kevernek ki.

Szerkesztő: Sári Zsuzsa
Adás: november 2., csütörtök

(Duna 8.15)
Ismétlés: aznap (Duna World

16.40) 

Aki dudás akar lenni
Kuriózumok az Alpok-Duna-Adria műsorában

(Folytatás az 1. oldalról)
Lélekmentő Szivárvány Ház

„Hol sírjaink domborulnak”, ma
újra virágözön és gyertyaragyogás
emlékeztet szeretteinkre. Nem csak
ma van ez így, napok óta nagy a
jövés-menés a temetőkben, a távol-
ból érkezettek közül sokan már
szombaton, vasárnap elkezdték a
sírdíszítést, a járműfordultával visz-
szamenni kényszerülők világítottak
is. De leginkább s legszebben talán
mégis ma „álmodik a temető”. Az
ember, ha erről akar beszélni, a leg-
illőbb szavakat keresi, s többnyire
a költőkhöz fordul, ezért folyamod-
tam én is kölcsönért Dsidához. De
végül is nem a szép szó a fontos, a
lényeg az emlékezés. Halottaink
halványuló emlékképének felidé-
zése a sírnál. Legalább ezen az egy
napon. Ha ezt megtesszük, megte-
hetjük, talán az olykor váratlanul
ránk törő lelkifurdalás is enyhül va-
lamennyit, nem kell vádolnunk ma-
gunkat, hogy az év folyamán bizony
ritkán szakítottunk időt arra, hogy
velük is törődjünk. De mi jogon
pengetek ily kényes húrokat? Akkor
mit mondok azokról, akik az élőkkel
se törődnek, mondjuk, a pénzszer-
zés kényszere évekre távol tartja
őket itthon hagyott gyermekeiktől?!
Nem mondok én semmit, nem ítél-
kezem, a mai kor, e fejtetőre állt
világ a kényszerhelyzetek vég nél-
küli sokaságát zúdítja az emberi-
ségre. Mindenki tudja a maga
baját. „Ilyen az ember. Egyedüli
példány” – súgja Babits Halotti be-
szédében. Sírversében meg ezt:
„Mert jobb, ha nem látsz, mintha
látnál,/ és jobb a száraz, puszta
csont/ ez ideges, húsos világnál,/
mely oly keserves és bolond”. Amit
látok, amit látunk magunk körül s a
tévécsatornák, a világháló jóvoltá-
ból a földgolyó más tájain is, az a
babitsi látomással összecseng.
Akkor is, ha vannak helyek, ahol
nincs is tudomásuk a halottak nap-
járól, vagy ha mégis, azt egész más-
képp próbálják emlékezetessé tenni,
mint mifelénk. Dániában például
nem téma a halottak napja. A hal-
loween, persze, helyiesítve begyű-

rűzött oda is. De a jegyzetkezdő Pe-
tőfi-idézetet is hiába erőltetném
Hamlet földjén, nemigen értenék,
ott nem domborulnak sírok a teme-
tőben, sima földbe szúrják a fejfá-
kat. Írországban, ahol nemrég
jártam, ugyancsak más a szokás,
náluk a halloweent, mindenszentek
estéjét a kelta újév kezdetétől szár-
maztatják, és úgy tartják, ez egyben
az a nap, amikor a lelkek a holtak
birodalmába vándorolnak. Több-
felé vigasság van ilyenkor a vilá-
gon, Guatemalában például színes
sárkányokat eregetnek, Kínában
étellel, itallal mulatoznak, Hong-
kongban pénzt égetnek, Mexikóban
cukorkoponyákkal buliznak, az
Andok táján csecsemő formájú sü-
temények divatja járja, számos or-
szágban a töklámpás és a
csokivadászat viszi a prímet, Haiti
voodooiról jobb, ha nem is beszé-
lünk. A magunk szokásait viszont jól
ismerjük, nem részletezem. Tény,
hogy ha november elsején, esetleg
előtte vagy utána pár nappal kime-
gyünk a temetőbe, sok-sok kedves
ismerősünkkel találkozhatunk. A
marosvásárhelyi református sír-
kertben, ahol nekünk is szeretteink
pihennek, szinte menetrendszerűen
futunk össze itt élő, de máskor alig
látott ismerősökkel, illetve már 
régóta határokon túl boldoguló ba-
rátokkal. Örülünk egymásnak. 
Váltunk pár mondatot a jövő évi
újabb találkozó reményében, és ki-
ki siet a maga „volt embereihez”,
ahogy Kosztolányi nevezi a holta-
kat, akik „ha nincsenek is, vannak
még. Csodák./ Nem téve semmit,
nem akarva semmit,/ hatnak to-
vább”. Nagyon sokan vannak, töb-
ben már, mint mi, mai magyarok a
városban. Századok távolából pró-
bálnak visszahatni ránk. Halljuk
meg néma üzenetüket. Ha időnként
körbejárjuk ezt a négy évszázados,
szép sírkertet, elgondolkodtató, ta-
nulságos várostörténet rajzolódik
ki előttünk. Egész Erdély zaklatott
történelmére is ráismerhetünk.
(N.M.K.)

Erről jut eszembe

Ápolás és életminőség

Menyhárt Borbála



A nagy közönségsikerű Bányák
és a Hogyne, drágám! után Sütő
András-drámát állít szín-
padra: az Egy lócsiszár virág-
vasárnapját, a Tompa Miklós
Társulat idei évadának első
nagytermi bemutatóját a re-
formáció 500. évfordulójának
emlékére október 31-én tart-
ják, éppen fél évszázaddal a
lutheri 95 tétel kifüggesztése
után. 

– Mi volt előbb: a reformáció
megünneplésének igénye, és ahhoz
választottál drámát, vagy a Sütő
szövege foglalkoztatott, a különle-
ges alkalom pedig kapóra jött? 

– A reformáció évfordulójának
apropóján kaptam a felkérést a szín-
háztól. Először Sütő András egy
másik darabjáról is szó volt, a 
Csillag a máglyánról. Viszont, ha
már tényleg a reformációról beszé-
lünk, akkor egyértelműen a Lócsi-
szárra esett a választás. 

– Tizennégy évvel ezelőtt már ta-
lálkoztál Sütőnek ezzel a darabjával
Béres Attila rendezésében, akkor vi-
szont játszottál benne. Számított ez
a korábbi ismeretséged a választás-
ban?

– Nagyon jó szövegnek tartom
egyébként is, most újraolvasva
pedig olyan személyes és aktuális
vonatkozásokat fedeztem fel benne,
amelyeket rendezőként kötelessé-
gemnek tartok megfogalmazni, ér-
vényes kapcsolódási pontokat
találni a mával. 

– Milyen aktuális vonatkozásait
emelnéd ki? 

– Az egyén kiszolgáltatottsága a
mindenkori hatalomnak mindig ak-
tuális téma. Amikor Sütő András
megírta a darabot, eléggé kézzel-
fogható volt, hogy számára és szá-
munkra a hatalom micsoda. Most is
úgy tűnik, hogy egyértelmű: az
éppen fennálló kormány vagy hata-
lom éppen mit képvisel, közben
meg egyszerűen megfoghatatlan az

egyszerű ember számára. Folyama-
tosan kicsúszik a kezünkből. Bizo-
nyos tekintetben ugyanolyan
alattomos, dörzsölt és képmutató,
mint annak idején volt. De ott van a
szélsőséges gondolkodás, a más-
ként való gondolkodás kirekeszté-
sének problematikája is. Az egyén
kiszolgáltatottsága mellett ott van
a felelőssége is. Az ember felelős
a saját sorsáért, a családjáért,
ezzel együtt a nemzetéért és
egyáltalán mindazért, ami körü-
lötte történik. 

Mi a jó döntés? „Akkor nemesb-
e a lélek, ha tűri / Balsorsa minden
nyűgét s nyilait; / Vagy ha kiszáll
tenger fájdalma ellen, / S fegyvert
ragadva véget vet neki?” Meddig
tűrni? Meddig tart az optimizmus, a
jóhiszeműség és hol kezdődik a bár-
gyú naivitás? Meddig tart a józan
belátás és hol kezdődik a gyávaság,
a tehetetlenség? Ha pedig az ember
úgy dönt, hogy a sarkára áll az iga-
záért, melyik az a pont, amikor egy
forradalmi tett átminősül terroriz-
mussá? Amikor elszabadul a pokol,
és öncélúvá válik a saját igazam,
vagy akár egy közös igazság kere-
sése, kivívása és megvédése. 

– Milyen formában szeretnéd ér-
vényre juttatni ezeket a – ahogy
mondtad – kapcsolódási pontokat?

– Az alkotótársaimmal közösen
egy mába helyezett történetben
gondolkodunk – de nem túlságosan
aktualizálva. Mindenképpen ki
akartuk emelni a történetet a 16.
századból, a Luther korából, olyan
megfogalmazásban próbálunk ját-
szani, hogy az archaikus mivoltát a
történet egy kissé levetkőzze. Meg-
próbálunk a mából, de nem szájba-
rágósan fogalmazni, Sütő
Andráshoz és magunkhoz hűen,
megőrizve a szöveg líraiságát és
szépségét. 

– Hogyan állítottad össze a sze-
reposztást?

– A rendezett előadásaim szerep-
osztását mindig nagyon nehezen
szülöm meg, függetlenül attól, hogy

hol dolgozom. Nagyon fontos, hogy
a szereplő, akiben gondolkodom,
mennyire passzol a másikhoz, mi-
lyen energiákat mozgatnak meg
egymásban. Úgy gondolom, na-
gyon jó szereposztást sikerült ösz-
szehozni, de egyáltalán: nagyon jó
társulat van Marosvásárhelyen.
Sokan játszottak a 2003-as előadás-
ban: Bokor Barna (most Kolhaas
Mihály) a Vencel emberei között
volt, az akkor elsőéves
Kovács Botond (most
Nagelschmidt) szöveges
szerepet kapott, Hersét
játszotta. Makra Lajos
szintén Mannként tér
vissza, azonban most
van egy fia is. Ördög
Miklós Levente (most
tronkai Vencel báró)
Günthert, a Vencel báró
barátját alakította. De
Henn János, Tollas
Gábor és Meszesi Osz-
kár is játszottak benne.
Jómagam Nagelsch-
midtként nagyon élvez-
tem az akkori munkát.
Egyik kedvenc szere-
pem maradt azóta is. 

– A színész-rendező
kettősségen milyen
együtt dolgozni a szí-
nészkollégákkal?

– Már nem furcsa.
Volt, amikor ez egy picit
az volt. Többször dol-
goztam már a kollégá-
immal, nagyon sok
szereplő például diákom
is volt. Ilyen szempont-
ból, azt gondolom, hogy
egy nyelvet beszélünk.
Gáspárik Attilával pél-
dául viszont most dol-
gozom először. 

– A jogtiszteletéről
híres Kolhaas Mihály
képes letérni a törvény
útjáról az őt ért sérel-
mek jóvátételének érde-
kében, és öntörvényű

megoldást keres az ellene elkövetett
igazságtalanságra – a végletektől
sem retten vissza. Mit gondolsz,
meddig érdemes elmenni, illetve te
meddig mennél el a saját igazságo-
dért? 

– Én azt gondolom, amit nagyon
sokáig Kolhaas is hangoztat, misze-
rint nincsen más eszköz számunkra
– főleg a kisebbségi helyzetben:
első a törvényes út, a törvény lép-
csőinek végigjárása. Még akkor is,
ha katasztrofális, ha kálvária, végig
kell járni. Utána következnek más
demokratikus eszközök: a tiltako-

zás, az utcára vonulás, az éhség-
sztrájk, vagy akár a forradalom, a
polgári engedetlenség. Hogy az em-
bert időnként milyen pofonok és
milyen csapások érik, az kiszámít-
hatatlan. Én sem tudhatom, hogy
mire vetemedem egy olyan helyzet-
ben, hogyha egy demokratikus eljá-
rás közben akkora veszteség ér,
mint Kolhaas Mihályt. Ezért jó
darab ez egyébként. Te mit csinál-
nál? Igen, ahogy szokták mondani:
a gyerekeimért, a családomért való-
színűleg ölni tudnék. De reméljük,
hogy ezt nem érjük meg. 

Fotó: Rab Zoltán

Keresztes Franciska
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Hol a határ?
Interjú Sebestyén Aba rendezővel

Aviseltesen is elegáns, barna kalap
mintha egyfolytában ellenkezett
volna a körülötte levő világgal.

Finom, úri hölgyhöz illő, apró mozdulatok-
kal jelezte kitartóan álláspontját, talán a
múló idő, talán a mindegyre eleredő eső
ellen tiltakozott. Halványkék szemek világí-
tottak a karima alól. Olyan volt ez a tekintet,
mint egy parányi égbolt, amely sosem látott
még vihart jelző villámokat. 

Az ócskapiac forgatagában szinte látha-
tatlanná vált a régi könyvek, folyóiratok, el-
nyűtt gyerekruhák kupaca fölött álldogáló
asszony. Jellegzetes fejmozgása miatt figyel-
tem fel rá.

– Mi tetszik? – fordult felém bizakodóan,
és akkor sem komorodott el, amikor értésére
adtam, hogy nem vásárolni szeretnék.

– Szinte minden vasárnap kijövök ide
árulni, kedvesem – kezdett bele történetébe.
– Nem szórakozásból teszem, de nem is
kényszerít rá senki. Tudja, legtöbbször a lá-
nyoméknak szeretnék segíteni. Minden bani
jól jön nekik, mert nagy a család, három
gyermek is van, egy középiskolás fiú és két
kicsi lány. A minimálbérből pedig, amiért
reggeltől estig gürcölnek, képtelenség ki-
jönni. Kezdetben sokat vívódtam magam-
ban, hogy szabad-e nekem az Úr
pihenőnapján dolgozni, de aztán megnyug-

tattak a fentiek. Akkoriban hallgattam meg
egy igehirdetést a szombaton gyógyító Jé-
zusról, az olyan volt, mint a válasz a kéte-
lyeimre. A lányomék nem örülnek, hogy
ócskázom, de legtöbbször meg sem mondom
nekik. Csak beállítok hozzájuk egy szatyor
finomsággal, elcsenem a
villanyszámlát a hűtő te-
tejéről, és kifizetem. De
most nem értük jöttem,
hanem magamért. 

Fürkészőn nézett rám, mintha ki akarta
volna deríteni, hogy valóban érdekel-e a
mondanivalója, aztán csendesen folytatta.

– A nővéremhez készülök világítani. Gyer-
mekkorunkban nagyon szoros volt a kapcso-
latunk, de aztán mindenki megtalálta a
maga útját, férjhez mentünk, gyermeket szül-
tünk, és közben szinte észrevétlenül távolod-
tunk egymástól. A nehéz pillanatokban, a
válásom idején, és amikor ő is elvesztette a
férjét, rövid időre újra egymás mellé sod-
ródtunk, de igazán a betegsége éveiben ka-
paszkodtunk megint össze. Nálam töltötte az
utolsó heteit, egész éjjeleket beszélgettünk.
Aztán eljött az elválás reggele. Tavalyelőtt
„költözött vissza” a nővérem a szülőfa-
lunkba. Jó ideje készült már oda, és szá-

momra elképzelhetetlen lett volna, hogy ne
teljesítsem az akaratát. Csak az a baj, hogy
messze van, ritkán tudom „meglátogatni”.
Autóval jó óra az út, busszal még több, ráa-
dásul csak korán reggel indul arrafele járat.
A lányoméknak nincs kocsijuk, de nem is ter-

helném őket a gond-
jaimmal. Egy kedves
szomszédom ajánlko-
zott, hogy elvisz. Elfo-
gadtam az ajánlatát,

de kikötöttem, hogy a benzint én fizetem.
Erre az utazásra „gyűjtök” most. A gyertyát,
virágot már megvettem, a többi díszítőanya-
got – ágakat, bogyókat – a tegnap esti sétá-
mon szedtem össze. Ha szorgalmasan
várakozom, az üzemanyag ára is meglesz.

– Mi megy a legjobban az áruból? – tör-
tem meg a hirtelen ránk telepedő csendet. 

– A gyermekruhák – derült fel beszélgető-
társam arca. – Pár darab még a lányomtól
maradt, de a legtöbb sokkal újabb. Az uno-
káim úgy nőnek, mintha húznák őket, és a
kabát, szoknya, nadrág, ami már nem jó
nekik, mind hozzám vándorol. Házban
lakom, több a hely nálam, mint az ő kétszo-
bás tömbházlakásukban. A lányom nem szo-
kott érdeklődni a holmi utóéletéről, de

nekem mindig gondom van arra, hogy ne le-
gyen nálam zsibvásár. – Huncut fény villant
a szemében, aztán fázósan húzta össze
magán a kabátot.

– Csak ez a reszketés ne volna – sóhajtott
fel váratlanul. – Nem tudok parancsolni a
kezemnek, és a fejem sem nyughat. Azt
mondják, idegalapon van, pedig én sosem
érzem magam idegesnek. 

Hosszú szoknyás, nagydarab asszonyság
állt meg a ruhahegy előtt. A vastag ujjak
mohón túrtak bele a harisnyahalomba,
aztán a trikókból emeltek a magasba egyet-
kettőt. 

– Az egészet mennyiért adná? – szögezte
beszélgetőtársamnak a kérdést, aki lélegzet-
vételnyi ideig szóhoz sem jutott. Aztán gon-
dolt egy merészet, és az üzemanyag árából
hiányzó összeget kérte. A nagy szoknyás so-
kallta az árat, de méltóságán alulinak érez-
hette az alkudozást, mert sarkon fordult, és
köszönés nélkül odébbállt. A kalapos nő
derűs arccal nézett utána, csak a barna fej-
fedő mondott véleményt az illetlen vásárló-
ról. Oszladozott a piac,
beszélgetőtársamnak azonban eszébe sem
jutott szedelőzködni. Kihúzta magát, és sze-
líd bátorsággal várakozott tovább. Kalap-
jára, mint nyugtalan, szomjas virágra,
hűvös cseppeket küldött az ég.

Fényút



Tíz év alatt 20 milliárd eurót
osztott ki az APIA

Tíz év alatt 20 milliárd euró érkezett az országba és jutott el a gazdák-
hoz a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA) köz-
vetítésével – nyilatkozta egy hétfői szakkonferencián az APIA
vezérigazgató-helyettese, Paul Kmen. 

Kmen elmondta, tíz év alatt 20 milliárd eurót osztott szét az APIA a ro-
mániai gazdák között, ugyanakkor jelentősen nőtt a gazdák által átlagban
megművelt területek nagysága. „Míg 2007-ben ez az átlag 5 hektár körül
volt, jelenleg több mint 10 hektárról beszélhetünk. 884 ezer gazda össze-
sen 9,5 millió hektárra igényelt támogatást” – ismertette az adatokat a ve-
zérigazgató-helyettes. Kmen hozzátette, eddig a 884 ezer gazda közül 710
ezernek a számlájára utalták át a területalapú támogatás előlegét, azaz
összesen 860 millió eurót, és a napokban azok is megkapják ezt, akiknél
ellenőrzéseket végeztek. A támogatási összegek hátralevő részét december
1-jétől kezdik el folyósítani. 

Az APIA vezérigazgató-helyettese azt is elmondta, hogy november 15-
e után utalják át a szarvasmarhák után járó, teljesítményhez csatolt támo-
gatást. (Agerpres)

Több adó- és járulékintézke-
dést jelentett be csütörtökön
a kormány; emelik a mini-
málbért, megadóztatnák a
profitjukat Romániából kül-
földre menekítő multinacio-
nális vállalatokat, forgalmi
jellegűvé alakítják a közepes
cégek adóját, emellett csök-
kentik a kötelező magán-
nyugdíj-járulékot.

A tervezett intézkedések egy ré-
szét Lia Olguţa Vasilescu munka-
ügyi miniszter jelentette be a
csütörtöki kormányülésen. Kö-
zölte: január 1-jétől 1900 lejre nö-
velik a bruttó minimálbért.
Jelenleg a minimálbér 1450 lej. Az
eddigi ütemterv szerint januártól
1500 lejre kellett volna nőnie a mi-
nimálbérnek.

Gazdasági elemzők szerint a
kormány így akarja elérni, hogy a
versenyszféra több adót fizessen az
államkasszába, ugyanakkor emlé-
keztettek: a magáncégek közül
egyre többen gondolkodnak azon,

hogy elköltöztessék Romániából
vállalkozásukat a munkaerőköltsé-
gek jelentős emelkedése miatt.
2016 végén a bruttó minimálbér
még 1250 lej volt.

Ionuţ Mişa pénzügyminiszter
bejelentette: megadóztatják azokat
a multinacionális cégeket, amelyek
külföldre menekítik profitjukat, s
ezzel csökkentik a romániai adó-
alapjukat. A tárcavezető nem árult
el részleteket, hogy mekkora lesz
az adó és milyen módszerekkel
fogják felderíteni az ilyen esete-
ket.

Azt is közölte, hogy az évi 1
millió eurónál kisebb árbevétellel
rendelkező vállalatok az üzleti
forgalmuk után fognak 1 százalé-
kos adót fizetni a 16 százalékos
társasági adó helyett. Ez az intéz-
kedés 450 ezer vállalkozást érin-
tene.

Eddig az évente 500 ezer euró
árbevétellel rendelkező vállalatok
esetében volt kötelező ez az adó-
zási forma, most a határértéket

megdupláznák, ami elemzők sze-
rint a nagyobb vállalatokat érinti
kellemetlenül, hiszen több adót
kell fizetniük. Eddig ugyanis a 16
százalékos társasági adót a profit
után kellett befizetni, számos vál-
lalkozás azonban alacsony nyere-
séget jelentett.

Egy másik intézkedés szerint ja-
nuártól 5,1 százalékról 3,7 száza-
lékra csökkentik az állami
nyugdíjalapból a kötelező magán-
nyugdíjalapokba átutalandó járu-
lék arányát, amelyet az államnak
minden 35 évnél fiatalabb alkal-
mazott fizet a bruttó béréből.

A miniszter elmondta: a béreme-
lések következtében az átutalt já-
rulék értéke nem fog csökkenni. A
kormány emellett választhatóvá
akarja tenni a jelenleg kötelező
magánnyugdíjat, mindezt azért,
hogy több pénz maradjon az állami
nyugdíjalapban. A tárcavezető
ugyanakkor azt is közölte, hogy
2018. július 1-jétől 10 százalékkal
emelik a nyugdíjakat. (MTI) 

A brit jegybank szerint állások tízezrei kerül-
hetnek veszélybe a londoni City pénzügyi
szolgáltatási központjában a brit EU-tagság
megszűnése miatt.

A BBC keddi értesülése szerint a Bank of England
magas beosztású illetékesei 75 ezer citybeli munka-
hely elvesztését tekintik „észszerű forgatókönyvnek”,
különösen arra az esetre, ha a brit EU-tagság megszű-
nésének feltételeiről szóló tárgyalásokon nem születik
külön megállapodás a pénzügyi szolgáltatások keres-
kedelméről.

A Cityben honos pénzügyi szolgáltatási vállalatok
jelenleg közvetlenül 350 ezer, közvetve ennél kétszer
több alkalmazottat foglalkoztatnak.

A Bank of England nemrégiben valóban figyel-
meztette a City pénzügyi szolgáltatási szektorának

vállalatait arra, hogy az eddiginél alaposabban fel kell
készülniük a brit EU-tagság megszűnéséből eredő
„minden eshetőségre”.

A brit jegybank néhány héttel ezelőtt kelt, megle-
hetősen kemény hangvételű levelében felrótta, hogy
a City cégeinek felkészültsége „egyenetlen”, és az
eddig kidolgozott készenléti terveket sem vizsgálták
meg abból a szempontból, hogy kiállnák-e a Brexit-
folyamat lehetséges legkedvezőtlenebb kimenetelé-
nek próbáját.

A Bank of England felhívása e legkedvezőtle-
nebb lehetőségek közé sorolta, hogy a kilépési tár-
gyalások végéig esetleg nem születik új
kereskedelmi vagy pénzügyi szabályozói-felügye-
leti megállapodás London és az Európai Unió kö-
zött. (MTI)

Bank of England: állások tízezrei szűnhetnek meg

Az Európai Bizottság a Horizont 2020 nevű
kutatási és innovációs keretprogramból 30
milliárd eurót szán a társadalmi kihívások
terén alkalmazott új megoldásokra és az át-
törést jelentő innovációra a 2018-2020-as
időszakban – közölte Carlos Moedas, a kuta-
tásért, az innovációért és a tudományért fe-
lelős biztos Brüsszelben sajtótájékoztatón
pénteken.

Az uniós biztos tájékoztatása szerint az európai tu-
dományos fejlődést segítő Horizont 2020 keretprog-
ramból elkülönített összeg többek között a
migrációra, a biztonságra, az éghajlatváltozásra, a
tiszta energiákra és a digitális gazdaságra összponto-
sít. Ezek mellett új megközelítést alkalmazva az át-
törést jelentő piacteremtő innovációk előmozdítását
fogja előtérbe helyezni.

Elmondta, az Európai Bizottság az Európai Inno-
vációs Tanács létrehozására 2,7 milliárd eurót moz-
gósít, amellyel a jövő piacainak kialakítása érdekében
a magas kockázattal járó, azonban magas megtérülést
is ígérő innovációt támogatja.

Fókuszban mások mellett olyan prioritások állnak,
mint az alacsony szén-dioxid-kibocsátás és alkalmaz-

kodás, az éghajlatváltozás hatásainak kutatása és ke-
zelése, amelyre 3,3 milliárd euró jut. A körforgásos
gazdaságra 1 milliárd euró, az európai ipar és szol-
gáltatások digitalizálására és átalakítására 1,7 milliárd
euró, a biztonsági unió létrehozására 1 milliárd euró,
a migráció kezelésére irányuló projektekre 200 millió
euró.

A bizottság 2,2 milliárd eurót különít el a tiszta
energiákat előmozdító projektekre, amelyek négy
érintett témaköre a megújuló energiaforrások, ener-
giahatékony épületek, elektromos közlekedés és ener-
giatárolás. Emellett az elektromos akkumulátorok
következő generációjának európai kifejlesztéséhez és
gyártásához 200 millió euró összegű támogatást biz-
tosít – közölte a kutatásért, az innovációért és a tudo-
mányért felelős biztos.

A Horizont 2020 az Európai Unió kutatási és in-
novációs keretprogramja, melynek hétéves (2014-
2020) költségvetése 77 milliárd euró. Fennállása óta
2017. októberig a program mintegy 26,65 milliárd
eurót mozgósítva több mint 15 ezer kedvezménye-
zettnek nyújtott támogatást, ebből közel 3,79 milli-
árd euró került kis- és középvállalkozásokhoz.
(MTI)

Az EU 30 milliárd eurót szán az innovációra

Románia megbízható partner, tőle is függ az
Európai Unió vonzereje, azonban hatéko-
nyabb és méltányosabb adózási rendszert
kell biztosítania – nyilatkozta Valdis Domb-
rovskis, az Európai Bizottság alelnöke, az eu-
róért és szociális párbeszédért felelős
biztosa. 

„Ami Románia esetét illeti, az egyenlőtlenség
aránya az egyik legnagyobb az Unióban. Amint hang-
súlyoztam, a lakosság legjobban kereső 20 százaléka
nyolcszor többet keres, mint a legkevesebbet kereső
20 százalék, és ennek köze van az adózási rendszer-
hez. A mi tanácsunk az, hogy csökkentsék a munka
adóztatását, főleg a kevésbé megfizetett munkáét, és
inkább adózzák meg jobban a fogyasztást, az ingat-

lanokat és más területeket” – fejtette ki Valdis Domb-
rovskis egy szociális felzárkóztatásról szóló konfe-
rencián. 

A biztos arról is beszélt, hogy egy olyan oktatási
rendszert kellene bevezetni, amely jobban megfelel a
munkaerőpiac igényeinek, és szakszerű segítséget
nyújt főként a hátrányos helyzetű csoportok számára. 

A fiatalok helyzetéről azt mondta Dombrovskis,
hogy megsegítésük érdekében a tagállamok olyan ga-
ranciákat biztosítanak azoknak, akik se továbbkép-
zésben nem vesznek részt és munkahelyük sincs,
amelyek által vagy továbbtanulhatnak, vagy elhelyez-
kedhetnek a munkaerőpiacon. A biztos felhívta a
román hatóságok figyelmét, hogy használják ki az
erre irányuló EU-s támogatásokat. (Agerpres)

Méltányosabb adórendszert szorgalmaz 
az EB alelnöke
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A következő tíz évben meg
kell őrizni az uniós kohéziós
alapokat, stabilizálni kell mű-
ködésüket, hiszen több pénzt
kell befektetni a tagállamok,
főleg az újak infrastruktúrá-
jába – jelentette ki csütörtö-
kön Bukarestben Günther
Oettinger költségvetésért fe-
lelős uniós biztos.

A biztos Klaus Johannis államfő-
vel, parlamenti pártok képviselőivel
találkozott, illetve részt vett egy
konferencián, amelyet a központi
bank szervezett Románia uniós
csatlakozásának tízéves évfordulója
alkalmából.

Oettinger szerint Romániának
még legalább két évtizedre szük-
sége lesz, hogy az egy főre számolt
bruttó hazai termék (GDP) elérje az
Európai Unió átlagát, ezért türe-
lemre van szükség a politikusok, a
befektetők és a szakszervezetek ré-
széről is.

Elmondta, Románia jelentős ösz-
szegeket hívott le az uniós alapok-
ból infrastruktúrafejlesztésre, de

nem elegendőt. Úgy vélte, hogy
Románia jó irányba tart, az elmúlt
évben irigylésre méltó ütemben nőtt
a gazdaság, így a térségben egyes
államok modellnek tekintik. 

A biztos reményét fejezte ki,
hogy az idén és jövőre Bukarest az
államháztartási hiányt a GDP 3 szá-
zaléka alatt tudja tartani.

Az elnöki hivatal közleménye
szerint a Johannisszal folytatott be-
szélgetésen az EU 2020 utáni költ-
ségvetéséről esett szó, amikor
Nagy-Britannia már nem lesz tagja
az uniónak. Johannis reményét fe-
jezte ki, hogy a 2020 utáni többéves
uniós költségvetés erősíteni fogja az
EU egységét és konvergenciáját.
Hangsúlyozta: Románia számára
elsődleges érdek, hogy minél jelen-
tősebb összeget biztosítsanak to-
vábbra is a kohéziós alapokra és a
közös agrárpolitikára. 

Oettinger közölte, hogy az Euró-
pai Bizottság a jövő év májusában
tesz javaslatot a 2020 utáni költség-
vetésre, amit 2019-ben kell elfogad-
nia az Európai Parlamentnek. (MTI)

Novemberben terjesztik a
parlament elé a 2018-as költ-
ségvetésről szóló törvény ter-
vezetét, és vélhetően még
november végén vagy decem-
ber első napjaiban elfogadják
azt – nyilatkozta a Szociálde-
mokrata Párt (PSD) elnöke,
Liviu Dragnea.

A jövő évi büdzséről egyeztettek
hétfő este koalíciós pártok vezetői
és Mihai Tudose miniszterelnök. A
találkozó után Dragnea azt mondta,
vállalják a felelősséget azért, amiért
„kis késéssel” kerül a parlament elé
a tervezet.

„Az a fontos, hogy előbb fogad-
juk el a tervbe vett intézkedéseket,
a törvénytervezetnek ugyanis eze-
ket is magában kell foglalnia. (…)
Úgy gondolom, hogy november fo-
lyamán benyújtjuk a tervezetet a
parlamentnek, és november végén,

december első napjaiban a költség-
vetést el kell fogadni” – nyilatkozta
a PSD-elnök, hozzátéve, hogy idén
és jövőre is 3% alatt marad az ál-
lamháztartási hiány.

Dragnea arról is beszélt, hogy az
adótörvénykönyvet érintő módosí-
tásokat a kormányülést követően is-
mertetik, és kormányrendelettel
fogadják majd el.

Újságírói kérdésre válaszolva a
szociáldemokrata pártelnök kijelen-
tette, nem tartja valószínűnek, hogy
a 2.000 lej alatti bérek adómentesí-
tésére vonatkozó intézkedés életbe
lép 2018-ban, de – mint mondta – a
bejelentett adóügyi intézkedések-
nek „majdnem ugyanez lesz a hatá-
suk”.

Dragnea ugyanakkor azt is meg-
erősítette, hogy 2018. július 1-jétől
1.100 lejre nő a nyugdíjpont értéke.
(Agerpres)

Késik a költségvetés

Oettinger: legalább két évtized
kell a felzárkózáshoz



Kik a baptisták, és mi közük van 
a reformációhoz?

Erre a kérdésre többször az volt a vála-
szom, hogy ugyanolyanok, mint a reformátu-
sok a mi hitvallásunkban. A különbség két
területen kiemelkedő: a keresztség gyakorlá-
sában és az egyház vezetése, szervezése te-
kintetében.

A „baptista” megnevezés a görög „bap-
tizó” szóból származik, amely „alámerülést”
jelent. Nem mi választottuk magunknak, azért
ragadt ránk, mert az első keresztyén gyakor-
lathoz hűen végezzük a hitvalló felnőttkereszt-
séget a víz alá merítés által.

Hisszük az apostoli hitvallást, mi is öröm-
mel gondolunk a reformáció által létrehozott
szellemi ébredésre, és örömmel valljuk ma-
gunkénak annak szellemi örökségét.

Sola scriptura, vagyis egyedül a Biblia bír
isteni tekintéllyel, ezért a Szentírás hitünk és
életgyakorlatunk legfelsőbb mércéje.

Sola fide, azaz egyedül hitből és hit által
van az üdvösség, nem cselekedetekből. A hit-
ből kapott megigazulás gyümölcsei a jócse-
lekedetek, és nem a megigazulás megszerzői.

Sola gratia, jelentése egyedül, kizárólag
kegyelemből van üdvösségünk. Bűnös em-
berként nincsen bennünk semmi, ami Isten
kegyelmét kiérdemelné, vagy hogy jóindula-
tát felénk fordítaná.

Solus Christus, vagyis egyedül, kizárólag
Krisztus a mi közbenjárónk. Ő egyetlen ál-
dozatával kiengesztelte az Isten jogos harag-
ját, és ő lett az egyetlen út az Atyához.

Soli Deo gloria, azaz egyedül Istené a di-
csőség, mert mindent ő végzett el üdvössé-
günkért. Az örökkévaló Fiát adta értünk, a
hitet is Ő adja, igéje által, mely Szentlelke
meggyőző munkájaképpen jut a szívünkbe,
és továbbra is a Szentlelke vezet el a Krisz-
tushoz való hasonlóságra.

Szeretnénk a „Semper reformanda” szün-
telen reformációt is gyakorolni: ha észrevesz-
szük, hogy tanításunkban vagy jellemünkben
eltérünk az Úr Jézus Krisztusétól, akkor
azonnal visszatérjünk.

Nem gondoljuk, hogy mi lennénk az egye-
dül üdvözítő egyház, hanem elfogadjuk, hogy
Istennek gyülekezete nem korlátozható külső
egyházi keretekre. Azonban mi, baptisták,
igyekszünk szorosan ragaszkodni a Szent-
írásban kijelentett igazságokhoz hitünkben,
gyakorlati életünkben.
Gyökereink – rövid történelmi áttekintés

A reformáció harmadik és legradikálisabb
ágaként emlegetett anabaptista mozgalomból
származtatjuk eredetünket. Az anabaptista je-
lentése: újrakeresztelő. Azért nevezték így
őket, mert a gyerekkeresztséget érvénytelen-
nek tartották, a felnőtteket újrakaresztelték a
Krisztusba vetett hitük alapján. Először gúny-
névként alkalmazták az anabaptista nevet, az-
után nemzetközileg elfogadott szakkifejezés
lett a teológia és történettudományi irodalom-
ban. Különösen érdekes, hogy több helyen
anabaptista csoportok jöttek létre majdnem
egy időben, egymástól függetlenül Európá-
ban. Ez úgy történt, hogy a Szentírást olvasva
többen rájöttek arra, hogy a bemerítés kérdé-
sében, az egyház-állam kapcsolatát tekintve,
valamint az egyházi hierarchikus vezetést il-
letően a reformátorok nem jutottak elég
messzire. Voltak szélsőséges vonalai is az
anabaptizmusnak. A reformáció főbb ágai,

mind a lutheri, mind a kálvini vonal az ana-
baptisták egyházszervezetét több dologban
példaértékűnek tartották, mégis üldöznivaló
tévtanítóknak vélték. Úgyhogy mind a kato-
likus, mind a reformátori egyházak, mind a
hatóságok egész Európa-szerte üldözték őket.
Egyedül Bethlen Gábor erdélyi fejedelem
biztosított számukra letelepedési lehetőséget,
vallásszabadságot és adómentességet az
1622-es kolozsvári országgyűlésen. Majd
1625. augusztus 25-én a Bethlen Gábor által
kiadott kiváltságlevéllel a Morvaországból
érkező habán kézművesek (hutteriták) Alvinc
környékén telepedtek le. Közöttük voltak
jeles orvosok, tanítók. Az anabaptisták mun-
kássága nagyban elősegítette Erdély iparának
és kereskedelmének felvirágoztatását. A mai
baptisták és az akkori anabaptisták közötti
történelmi folytonosság megszakadt, és még
teológiai vonatkozásban sem teljesen azonos.
Szellemi őseinknek tartjuk őket, mert teoló-
giai, etikai és egyházszervezeti párhuzamok
találhatók a mai baptisták és az akkori ana-
baptisták között.

A tényleges, ún. modern kori baptisták
1609-ben jelentek meg Hollandiában, amikor
Amsterdamban az első baptista gyülekezet
megalakult. Úgy történt, hogy a királyi ön-
kényuralom elől Hollandiába menekülni
kényszerülő puritánok között többen felis-
merték a bemerítés fontosságát egy menonita
gyülekezet hatására (Menno Simons reformá-
ciókori anabaptista vezető után hátramaradt
gyülekezet), és bemerítkeztek. Így közel 40
taggal alakult az első baptista gyülekezet. Ve-
zetőik John Smith és Thomas Helwys voltak.
Mivel a politikai helyzet enyhült, Thomas
Helwys 1612-ben hazautazott Angliába, és ott
is alakítottak baptista gyülekezeteket. Majd az
újra feltámadt üldözés következményeként
1639-ben eljutott e felekezet Amerikába is,
ahol több baptista gyülekezet jött létre.

Európában 200 évvel később terjedt el a
németországi Johann Gerhard Oncken (1800-
1884) által, akinek egész Európára kiterjedt
látása volt, és tőle maradt fenn az a híres
mondat, hogy „minden baptista egy misszio-
nárius”.

Németországból Magyarországon keresz-
tül Erdélybe is eljutott a baptista hit a XIX.
sz. második felében. Az úttörő munkások kö-
zött érdemes megemlíteni Rottmayer Jánost,
aki 1866-ban Kolozsvárra költözött, és a skót
misszió megbízott bibliaterjesztőjeként több
társával együtt sokfelé eljuttatták az evangé-
liumot. Ennek eredményeképpen megtért
Kornya Mihály (1844-1917) Nagyszalontán.
Ő volt az erdélyi baptista misszió legkiemel-
kedőbb alakja, aki munkatársaival együtt
több mint 11.000 embert merített be, és ennek
következményeképpen 1875-1920 között
220 gyülekezet is alakult. Ugyanakkor sok
lelkipásztort és missziómunkást is szolgá-
latba állítottak. Mindezt elérték annak elle-
nére, hogy a baptista úttörők munkáját
általános ellenszenv, üldözés és sokféle aka-
dály nehezítette.

Napjainkban a baptisták a legnagyobb pro-
testáns gyökerű vallásfelekezet a világon.
Gyülekezetei több mint 220 államban és or-
szágban vannak jelen, és körülbelül 120 mil-
lió tagja van.

Romániában ma több mint 1700 gyüleke-
zet létezik 150.000 taggal és hozzátartozóval.
Országunkban a gyülekezetek a Baptista
Gyülekezetek Uniójába szerveződnek, amely

1920-ban jött létre, székhelye Buka-
restben van. A Romániai Magyar Ke-
resztyén Baptista Gyülekezetek
Szövetsége, mely magában foglalja a
magyar baptista gyülekezeteket, or-
szágunkban része a Román Baptista
Gyülekezetek Uniójának. Székhelye
Nagyváradon található.

A baptisták már a kezdetektől har-
coltak az egyén lelkiismereti és val-
lásszabadságáért. John Locke angol
filozófus így nyilatkozott: „A baptisták
hirdették elsőként a világon a teljes, hi-
teles, igazságos, egyenlő és pártatlan
vallásszabadság lehetőségét”.

Ugyanakkor a modern keresztény
misszió indítványozói is, amit Wil-
liam Carey (1761–1834) misszioná-
rius neve fémjelez, akit a modern
missziómozgalom atyjaként tartanak
számon.
Gyülekezetünk története

Marosvásárhelyre a baptista misz-
szió 1914-ben jutott el azáltal, hogy
egy házat bérelve erre a célra, rend-

szeres alkalmakat kezdtek tartani. Székely-
földön már jóval korábban megjelentek bap-
tista közösségek. A Brassó és Maros megye
közti nagy területet Lőrik István prédikátor
látogatta, a már meglévő 63 misszióállomást.

1924-ben merítkeztek be az első marosvá-
sárhelyi baptisták, összesen kilencen. Bihar
megyéből való V. Nagy Lajos munkálkodott
1924–1928 között, őt 1928-tól 1933-ig Lacikó
Péter váltotta fel, aki itt kezdte frissen a szol-
gálatát. A harmincas évek elején bekövetkezett
pénzügyi válság miatt a hívek mind elköltöz-
tek. Majd 1938-ban újraalakult a gyülekezet
– egészen 1940-ig – a Szántó utcában,
1940–1950 között pedig a Bolyai téren, egy
házban tartotta összejöveteleit. Imaházként
szolgált 32 éven át (1950–1982) az Emi-
nescu u. 32. sz. alatti ház. A körülmények
több okból sem voltak megfelelőek az egyre
növekvő gyülekezetnek, amelyet már dr. Vass
Gergely pásztorolt 1949–1990 között. En-
nélfogva a gyülekezet elhatározta, hogy
imaházat (templomot) épít már 1956-ban,
ennek érdekében imádkozni és gyűjteni
kezdtek.
Együtt a román testvérekkel

A hatvanas évek második felétől a városba
költöző román baptisták is egyre többen csat-
lakoztak gyülekezetünkhöz. Az volt a gya-
korlat, hogy az istentisztelet nagy része
magyarul folyt, de volt igei üzenet románul
is, és imádságok, énekek mindkét nyelven.
Szép bizonysága volt annak, hogy Krisztus-
ban „Nincs zsidó, sem görög; nincs szolga,
sem szabad; nincs férfi, sem nő; mert ti mind-
nyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban”.
(Gal 3,28.) Gyakorlati okokból azonban nem
volt ideális helyzet. Hogy mindkét csoport a
saját anyanyelvén tarthassa az istentisztelete-
ket, megegyeztek, hogy külön gyűlnek.
Aztán 1979 júniusától sikerült a román test-
véreknek is a Szabadság utca 12. sz. alatt
imaházat kialakítani. Ebből lett aztán a Sza-
badság utcai baptista gyülekezet. Még azután
alakult egy román baptista gyülekezet a Pa-
rângului utca 4A sz. alatt. Gyülekezetünkből
más csoportok is váltak ki a 90-es évek elején
és végén. De Isten kegyelméből és segítségé-
vel mindig újra megerősödött, és fenn tudott
maradni. Gyülekezetünk lelkipásztorai vol-
tak: 1990–1999 Vass András, 1999-ben rövid
ideig Mike Béla, 1999–2008 között dr. Bor-
zási István, a jelenlegi lelkipásztor 2004-től
szolgál.
Az építkezés csodája

Először azt tartjuk isteni közbeavatkozás-
nak, hogy az egyházellenes kommunista
rendszerben imaházépítési engedélyt kapott
a gyülekezet, ami akkor nagyon ritka volt. A
második csoda a gyülekezet felépítése eseté-
ben tanúsított összefogás volt. A gyülekezet
viselte az építkezés terhét. A szakemberek és
minden munkaképes férfi és nő a munkahelyi
programjuktól függően délelőtt vagy délután
ide érkeztek a munkahelyről, és innen indul-
tak munkába, itt is étkeztek. Itt töltötték sza-
badságukat a munkával. Továbbá más
baptista testvérek és a lelkipásztorok sokat
segítették fizikai munkával is az építkezést.
A Tudor Vladimirescu utcában már korábban
megvett két telekre 1981-ben kezdtek el épít-
kezni. 1982 végén már a lelkipásztori lakás

földszintjén kialakított imateremben tudtak
gyűlni. 1984-ben fogtak neki az imaház épí-
tésének. Azalatt, amíg nem voltak megfelelő
körülmények, sokszor tapasztalta gyülekeze-
tünk a testvéri összefogást más egyházakkal
is, amiért hálásak vagyunk Istennek. Több-
ször tartottak menyegzőt a református temp-
lomban, ugyanakkor bemerítéseket az
adventista imaházban. Végül a példaértékű
összefogás eredményeképpen 1989 októbe-
rében megnyitották az imaházat. Jelen voltak
egyházi képviselők majdnem minden feleke-
zetből. (Meg lehet tekinteni a youtube-on A
marosvásárhelyi magyar baptista imaház
megnyitója címmel, két részből áll.)
A jelen

Gyülekezetünk 100 baptistát tart számon,
amiből 60 rendes úrvacsorázó tagunk van. A
számok közötti különbség magyarázata az,
hogy nálunk a gyerekek nem válnak automa-
tikusan taggá, hanem csak ha már érett dön-
tést hoztak Jézus Krisztus mellett, és a
bemerítkezésben is vállalták az Úr Jézus kö-
vetését. Az egyházfegyelmet is komolyan
vesszük, amit Kálvin János az élő egyház is-
mérvei közé sorolt. Tehát, ha valamelyik tag
bűnben él, és nem hajlandó megtérni belőle,
felfüggesztődik a tagsága addig, amíg lelki-
leg helyreáll. Az ilyeneket hozzátartozóként
tartjuk számon. Ezeken kívül még járnak
hozzánk más felekezetű családtagok, barát-
kozók, illetve baptista diákok, akik éppen itt
tanulnak. Valójában jóval több emberrel fog-
lalkozunk, mint amennyit a fentebb említett
számok mutatnak.

Az igazi hívő ember szereti az igét, és
rendszeresen kíván táplálkozni belőle, ugyan-
akkor szereti a testvéreit is. Ezért alkalmain-
kon általában aki csak ott tud lenni, ott van.
Egy-egy vasárnapi istentiszteleten a jelenlé-
vők száma 50-70 között van.

Imaházunk a Tudor Vladimirescu u. 50.
szám alatt, a Mureş Mall mögött, a Poklos-
patak partján található.

Rendszeres összejöveteleink vannak va-
sárnap de. 10-től, du. 5-től. Bibliaóra szerdán
19 órától. 

Ezenkívül még imaalkalmaink vannak
több csoportban, ifjúsági alkalmak hetente,
vasárnapi iskola gyerekeknek a délelőtti is-
tentisztelettel párhuzamosan. Havonta van
mosolyklub 3-11 éves gyerekeknek, és fiatal
házasoknak alkalom. Ezekre szívesen várunk
mindenkit. Szoktak is jönni alkalmainkra nem
csak baptisták. Nyaranta több tábort is szer-
vezünk gyerekeknek és fiataloknak egyaránt.

Célunk mindezzel, hogy az Úr Jézus pa-
rancsát teljesítsük: „Menjetek el tehát, tegye-
tek tanítvánnyá minden népet,
megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és
a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy
megtartsák mindazt, amit én parancsoltam
nektek” (Máté ev. 28,19-20a). Ez megvalósul
az ige hirdetése és személyes bizonyságtéte-
lünk által. Vágyunk, hogy az Úr Jézus Krisz-
tust ismertessük meg minél több emberrel,
hogy megtérjenek és örök életet nyerjenek.
Hiszen nem elég a vallásosság. Személyes,
élő kapcsolatra van szükség, ami a hit és
megtérés által jön létre.

Az oldalt szerkeszti: 
Ötvös József ny. lelkipásztor
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A Marosvásárhelyi Magyar Baptista Gyülekezet
Kelemen J. Sándor lelkipásztor

A marosvásárhelyi gyülekezethez tartoznak kisebb közösségek, imaházak, és a helyi
lelkipásztor látogatja őket: Radnóton, Héderfáján, Fintaházán. Ezeken kívül a me-
gyében még vannak baptista gyülekezetek, leánygyülekezetek és misszióállomások a
következő helységekben: Erdőszentgyörgy, Havadtő, Kelementelke, Gyulakuta, Szé-
kelyvaja, Havad, Makfalva, Szováta, Kibéd, Nyárádmagyarós, Nyárádszereda, Szász-
régen, Kisfülpös, Gernyeszeg, Körtvélyfája, Abafája, Marossárpatak. Ezeken a
helyeken van rendszeres összejövetel, legtöbb helyen imaház is. 



Amint azt az előző részben
írtuk, az elektronikus kommuniká-
ciós eszközök terjedésével egyre
több problémát szültek a gyakor-
latban azok a kérdések, amelyek
arra vonatkoztak, hogy a munkaa-
dónak jogában áll-e megfigyelni a
munkahelyen munkaidőben az al-
kalmazott telekommunikációs esz-
közeinek használatát, azok
magáncélú használatát korlátoz-
hatja-e, és ha igen, milyen mérték-
ben, úgy általában hol kezdődik a
munkahelyen az alkalmazott ma-
gánszférája, és ebbe lehetséges-e a
munkaadó részéről történő beavat-
kozás a munkavégzés érdekében?

A fentiekkel kapcsolatosan
ugyancsak az előző részben ismer-
tettük az európai szintű (Emberi
Jogok Európai Bírósága, valamint
az Európai Unió Working Party ta-
nácsadó testülete által megfogal-
mazott) általános elveket.

A fenti ügynek az ad aktualitást
Románia szempontjából – is –,
hogy 2016-ban és 2017-ben az
Emberi Jogok Európai Bírósága
két döntésben mondott véleményt
egy román állampolgár által a
román állam ellen indított ügyben.
Első körben az EJEB a román
állam javára döntött, a második
körben viszont ellene. Ezt az ítéle-
tet kell figyelembe venni. Egy
másik ok, amiért a témáról beszé-
lünk, az a 2018-ban életbe lépő
GDPR – Általános Adatvédelmi
Rendelet –, amely az Európai Unió
rendelete és a tetemes pénzbünte-
tések kilátásba helyezése mellett
szabályozta a személyes informá-
ciók felhasználását. A Bărbulescu-
ügyben hozott határozatot a
romániai Peli Filip ügyvédi iroda
dolgozta fel Ecaterina M.B. mun-
katársuk által, ezt az elemzést fel-
használtuk mi is jelen cikkünkben.

A Bărbulescu-ügy konkrétan
arról szólt, hogy az említett sze-
mély eladási munkakörben volt al-
kalmazva egy romániai
magántársaságnál. Ettől azt az uta-
sítást kapta, hogy a vevőkkel való
kapcsolattartásra hozzon létre egy
Yahoo e-mail- és Messenger-címet.

Ezzel nem is volt baj, a problé-
mák akkor kezdődtek, amikor ki-
derült, hogy Bărbulescu ezt a
Yahoo-címet nemcsak az üzleti,
hanem magáncélú beszélgetéseire
is használta. 

Amikor az alkalmazó rájött arra,
hogy alkalmazottja az említett
Yahoo-címet magáncélra használja
– az alkalmazó szerint főleg erre 
–, és ez a munkahelyi tevékenység
rovására ment, megfigyelve a be-
szélgetéseket, megszerezte 5 napi
beszélgetés tartalmát.

Ezzel kapcsolatosan meg kell
jegyezni, az alkalmazó ez előtt az
eset előtt egy belső iratban közölte
az alkalmazottakkal, hogy ameny-
nyiben a céges eszközöket szemé-
lyes célra használják, ez a társaság
belső szabályzatának ellentmond,
amely ezt teljes egészében tiltotta,
és ez a múltban egy másik alkal-
mazott elbocsátását is maga után
vonta. Bărbulescu úr mind a fenti
tiltást előíró belső rendszabályza-
tot, mind az írásos belső általános
figyelmeztetést tudomásul vette.

Amikor Bărbulescu urat felelős-
ségre vonták az internetes kommu-
nikáció használatáért, amelynek
mértéke esetében magasabb volt,
mint a kollégáié, az alkalmazott
azzal védekezett, hogy az említett
Yahoo levelezőfiókon és messen-
geres csevegőprogramon keresztül
lefolytatott beszélgetései nem ma-
gánjellegűek voltak, hanem mind a
cég érdekében történtek.

Erre válaszul az alkalmazó
szembesítette az alkalmazottat a
beszélgetéseinek előzőekben rög-
zített tartalmával, majd ennek alap-
ján fegyelmi okokra hivatkozva
felbontotta a munkaszerződését,
magyarán kirúgta.

Az elbocsátott alkalmazott a
munkaügyi bíróságon támadta meg
munkaszerződése felbontását, arra
hivatkozva, hogy az alkalmazó cég
megsértette a levéltitkot, valamint
a magánélethez való jogát.

A romániai eljáró bíróságok a
következő megállapításokat tették:
az alkalmazó által megszerzett és
rögzített információk nem okozták
közvetlenül az illető személy fe-
gyelmi úton való elbocsátását, va-
lamint az alkalmazottat előzőleg
informálták arról, hogy a cég esz-
közeit és erőforrásait nem használ-
hatja fel személyes célokra.
Ugyanakkor tudomására hozta a
cég ezen tiltás megszegésének kö-
vetkezményeit, valamint azt, hogy
a beszélgetéseit követik. Az alkal-
mazott ennek ellenére tagadta,
hogy az internetes kommunikációt
személyes célokra használta volna.

A romániai bíróságok azt is kie-
melték, hogy mivel az alkalmazott
tagadta az internetes kommuniká-
ció személyes célokra történő
használatát, annak ellenére, hogy
figyelmeztették a kommunikáció
megfigyeléséről, az alkalmazó cég-
nek nem volt más választása, mint
hogy megfigyelje, állításait bizo-
nyítandó, az illető személy kom-
munikációs tevékenységét. Ezért a
bíróság úgy találta, hogy a cél ér-
dekében hozott intézkedés törvé-
nyes és arányos volt. 

A fenti álláspontot az Emberi
Jogok Európai Bírósága első kör-
ben elfogadta, és megállapította,
hogy a román hatóságok az illető
személy levéltitokhoz és magáné-

lethez való jogát tiszteletben tartva
jártak el.

Ezzel szemben az EJEB, fel-
lebbviteli bíróságként, megváltoz-
tatva az elsőfokú döntést, azt
állapította meg, hogy sérültek az
Emberi Jogok Egyetemes Nyilat-
kozatában rögzített alapvető em-
beri jogok és azok védelme. Ennek
értelmében a romániai bíróságok
nem jártak el elég körültekintően,
amikor kijelentették, hogy arányos
volt a cég által elrendelt megfigye-
lési intézkedés.

A konkrét bírósági hibák a kö-
vetkezők voltak: nem volt bizo-
nyítva, hogy az alkalmazottat
előzőleg figyelmeztették beszélge-
tései monitorizálási lehetőségéről,
ezt a megfigyelést az erről történő
informálás pillanatában el is kezd-
ték. Tehát az alkalmazott, mivel
nem tudta, hogy ez a megfigyelés
lehetséges, nem hozhatott tevé-
kenységével kapcsolatosan meg-
alapozott döntést, hiszen lehet,
hogy amennyiben a megfigyelés
lehetőségéről tud, nem használja a
céges kommunikációt magáncélra.

Ugyanakkor az ügyben a román
bíróság nem vette figyelembe,
hogy az alkalmazottat, habár fi-
gyelmeztették a kommunikáció
megfigyeléséről, ennek mértékéről
és konkrét módjáról nem volt in-
formálva, nevezetesan arról, hogy
a kommunikáció tartalmát is figye-
lik.

Az EJEB plenáris ülésének vé-
leménye szerint az alkalmazó ér-
deke a megfigyelésben nem volt
eléggé hangsúlyozott egy ilyen
mértékű eljárás elrendeléséhez, va-
lamint nem biztosították személyes
adatainak biztonságát, hiszen azok
tartalmához fértek hozzá.

Az EJEB álláspontja szerint az
alkalmazó és alkalmazott közötti
viszony alapja a kölcsönös biza-
lom, amelynek fényében lehet és
kell is elemezni bármilyen munka-
adói megfigyelési eljárás mértékét.

A fenti megállapítások, valamint
a jövő évtől életbe lépő adatvé-
delmi uniós rendelet rendelkezései
fényében megállapíthatjuk, hogy az
alkalmazottak munkahelyi megfi-
gyelési lehetősége, figyelembe
véve a személyes adatok védelmé-
nek követelményét, komoly mér-
tékben szűkült, ehhez mindig
komoly érdeket kell az alkalmazó
igazoljon, betartva az arányosság és
az adatvédelem kötelezettségét, a
megszerzett személyes információk
célirányos felhasználási kötelezett-
ségét, és csak mint utolsó lehetőség
fordulhat ehhez az eljáráshoz. 

Úgy gondoljuk, hogy egy rossz
emlékű, kommunista, megfigyelé-
sen alapuló rendszer emlékével ter-
hesen ezek a követelmények
Romániában hatványozottan kell
érvényesüljenek.

Ezerhatszáz helyre hirdetnek ver-
senyvizsgát a câmpinai és kolozsvári
posztliceális rendőriskolákba, me-
lyekre érettségi oklevéllel rendel-
kező jelentkezőket várnak.
Feliratkozni december 5-éig lehet a
megyei rendőr-felügyelőség székhe-
lyén. 

A versenyvizsgákat január 13–21. között
szervezik, a tanulmányok időtartama egy év.
A Maros Megyei Rendőr-felügyelőség közle-
ménye szerint 2018 januárjában újabb ver-
senyvizsgákra jelentkezhetnek a câmpinai és
kolozsvári rendőriskolákba, melyek nem szá-
mítanak egyetemi képzésnek, ugyanakkor a
képzéseken a napi jelenlét kötelező. Câmpinán

1.300, Kolozsváron 300 helyet hirdetnek meg,
hat helyet romák, hármat pedig a többi kisebb-
ségi számára. December 5-éig az érdekeltek
feliratkozhatnak a területileg illetékes rendőr-
felügyelőségek megyei székhelyén. A fizikai
erőnlét felmérését célzó megméretésről idő-
ben tájékoztatják majd az érdekelteket. A
pszichológiai alkalmasságot bizonyító tanú-
sítvány hat hónapig érvényes, az egészség-
ügyi pedig 180 napig, és a toborzóegység
szakorvosa is ellenőrzi azt. Feltétel az érett-
ségi oklevél megléte. A jelentkezők a közép-
iskolai tanulmányi időszakban legkevesebb

kilences magaviseleti jeggyel kellett rendel-
kezzenek, kivételt képeznek azok, akik az
unió valamelyik tagországában érettségiztek. 

Alsó korhatár 18 év, felső korhatár nincs, a fér-
fiak magassága legkevesebb 1,70 m, a nőké 1,65
m kell legyen, az érvényben lévő törvények sze-
rint testükön nem lehet jellegzetes ismertetőjegy
vagy olyan tetoválás, amit a nyári egyenruha nem
takar el. Bővebb felvilágosítással a rendőrség
www.politiaromana.ro Facebook-oldalán vagy a
honlapján szolgálnak, mely az alábbi linkre kat-
tintva érhető el: https://ms.politiaromana.ro/ro/ca-
riera/admitere-ianuarie-2018 (szer) 

Érettségizett jelentkezőket várnak
Rendőrképzőkbe toboroznak

Gogolák H. Csongor ügyvéd
office@gogolak.ro 
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A munkahelyi megfigyelésről – 
a személyes adatok védelme (II.)

Megkezdődött a kutyák és
macskák veszettség elleni kö-
telező védőoltási kampánya,
amely február 28-áig tart. A
kutyatartók kötelessége fel-
keresni a területileg illetékes
állatorvosi rendelőket és
megejteni az ebek évente kö-
telező beoltatását – amennyi-
ben még nem tették meg –,
ugyanakkor a csipezést, fé-
regtelenítést is elvégezni ott,
ahol a gazdák eddig elhanya-
golták.

A Maros Megyei Állategészség-
ügyi és Élelmiszer-biztonsági Igaz-
gatóság közleménye szerint az oltás
beadásával egyidejűleg egészség-
ügyi könyvet kapnak és csippel is
ellátják azokat az állatokat, ame-
lyek gazdái eddig azt elhanyagol-
ták.  Az állategészségügyi törvény
értelmében a veszettség elleni vé-
dőoltást az állatok elektronikus
azonosítójának beültetéséhez és a
naprakészen vezetett egészség-
ügyi könyvhöz kötik. A mikrocsip
hiányában beadott oltás a szabá-
lyozás értelmében bűntettnek szá-
mít. 

A közlemény szerint a védőoltást
az állat-egészségügyi rendelőkben
végzik az állat-egészségügyi szak-
emberek. Ha az állat tulajdonosa
még nem jegyeztette be és nem ül-
tetett csipet kutyájába, az oltás al-
kalmával az állatorvos megteszi a
szükséges intézkedéseket és beve-
zeti az oltási dátumot. A közlemény
a kutyatartók kötelességeire is kitér,
mindenekelőtt a kutyák azonosítá-
sára és bejegyeztetésére. A 2014.
évi 1-es számú országos rendelet
értelmében a kutya megszületésétől
számított kilencven napon belül, il-
letve elajándékozása vagy értékesí-
tése előtt gazdájának kötelessége az
országos nyilvántartó rendszerbe
(RECS) bejegyeztetni az állatot.
Egyúttal a mikrocsip beültetését és
– amennyiben még nem rendelkez-
nek vele – a kutya egészségügyi
könyvének kibocsátását is kérni
kell. A rendelet előírásainak betar-
tását az állatorvosok ellenőrizhetik,
akiknek a kért dokumentumokat fel
kell mutatni. 

A köztereken való kutyasétálta-
tás egyik követelménye, akárcsak
utaztatáskor, hogy az állat egész-
ségügyi könyvecskéje a tulajdo-

nosnál legyen. Azzal bizonyíthatja
a nyilvántartásba vételt és a köte-
lező védőoltások beadását. Kül-
földre utazás alkalmával az
állatnak útlevelet kell készíteni,
amibe ugyancsak bekerülnek a vé-
dőoltások.

A gazdával rendelkező kutyák
elektronikus nyilvántartási rendsze-
rébe bejegyzett állat eladása, vásár-
lása, elvesztése, eltűnése,
adományozása vagy elpusztulása
esetén a tulajdonosnak hét napon
belül kötelessége értesíteni azt az
állatorvost, ahol az állatot beje-
gyezték. Ha elpusztul, a jegyzékből
ki kell venni és az egészségügyi
könyvébe bejegyezni az elhunytát.
Amennyiben az eb ajándékozás
útján cserél gazdát, mind a régi,
mind az új tulajdonosnak köteles-
sége értesíteni a területileg illetékes
állatorvosokat annak érdekében,
hogy az új tulajdonos adatai és az
új lakcím kerüljön be a RECS nyil-
vántartásába.

A kutyák tulajdonosai kell állják
az országos nyilvántartásba való
bejegyzéssel és az állatorvosi szol-
gáltatással járó költségeket.
Amennyiben valaki elveszett kutyát
talál, a legközelebbi rendőregységet
vagy azt a közigazgatásilag illeté-
kes kutyamenhelyet kell értesíteni,
ahol az ebet találták, annak érdeké-
ben, hogy azonosítsák és értesítsék
a tulajdonosát.
Magas bírságok

Azok az ebtartó magánszemé-
lyek, akik nem tartják be az Orszá-
gos Állat-egészségügyi és
Élelmiszer-biztonsági Hatóság ren-
deletének előírásait, a 2005. évi
984-es kormányhatározat értelmé-
ben 400–800 lej közötti bírságokkal
számolhatnak. Jogi személyek ese-
tében a bírság 1000 lejig terjedhet.
A szakemberek rendszeresen hang-
súlyozzák a veszett állat okozta ha-
rapás vagy karcolás veszélyét,
amely az emberre nézve halálos ki-
menetelű lehet. A mikrocsip beülte-
tésével egy időben az állat bekerül
az országos adatbázisba, melyben
mindazok a kutyák megtalálhatók,
amelyekbe az azonosító elektroni-
kus transzpondert beültették. Egy
esetleges kutyaharapást követően
azonosítani lehet és ellenőrizni azt,
hogy az állat megkapta-e a veszett-
ség elleni kötelező védőoltást.
Ezzel sok kellemetlenség elkerül-
hető, az áldozat utánajárása, illetve
az utólagos kártérítési igények és

bírságok, amellyel az
állat tulajdonosa sújt-
ható, ha nem tartotta
be az előírásokat, il-
letve nem tudja bizo-
nyítani, hogy a kutyája
megkapta a veszettség
elleni védőoltást.

Amint dr. Kincses
Sándor, az intézmény
vezetője hangsúlyozta,
a megyében a csipezés
és védőoltás a kutyák
esetében 92%-ban 
van teljesítve, a
macskáknál azonban
nagy a lemaradás,
annak ellenére, hogy
azoknál is előírás a vé-
dőoltás beadása.

Veszettség elleni védőoltási akció
Kutyakötelesség 

a megelőzés

Szer Pálosy Piroska



Az eredményességen múlik,
hogy milyen fizetést vehet fel 
Georges Leekens a magyar labda-
rúgó-válogatott szövetségi kapi-
tányaként.

A teljesítményalapú bérezéssel
kapcsolatban Csányi Sándor, a ma-
gyar szövetség (MLSZ) elnöke
hétfőn, a belga szakember Telkiben
tartott bemutatkozó sajtótájékozta-
tóján kiemelte, a 2020-as Európa-
bajnokságra való kijutás a legfőbb
kritérium. Ahogy fogalmazott: a
kapitány olyan feltételekbe ment
bele a szerződéskötéskor, amelye-
ket szerinte nem sokan vállaltak
volna.

Az MLSZ elnöke elmondta: 
Leekens személye garanciát jelent
a profi munkára. A sajtóban meg-
jelent hírekkel kapcsolatban leszö-
gezte, „igenis kapós volt a
válogatott kispadja, az MLSZ-nek
egy harminc nevet tartalmazó adat-
bázisa van, közülük mindössze
három emberrel tárgyaltak, s Lee-
kens kapott egyedül konkrét aján-
latot is”. Hozzátette: Leekensnek
egy másik lehetősége is volt, amely
talán még jövedelmezőbb is lett
volna, mint a magyaroké, ő mégis
az MLSZ ajánlatát fogadta el.

A kitűzött célokkal kapcsolatban
Csányi Sándor kijelentette, „ott
kell lenni a 2020-as Európa-baj-
nokságon, de nem tudunk ígérni
semmit”. Az MLSZ elnöke egyút-
tal bejelentette: az a sportigazgatói
poszt, amelyet korábban Bernd
Storck a szövetségi kapitányi tiszt-
ség mellett betöltött, megszűnik.
Így az új kapitány – aki egyben az
U21-es csapat szakmai munkájáért
is felelős lesz –, az MLSZ elnök-

sége alá tartozik majd. A közeljö-
vőben nevezik ki azt, aki utánpót-
lás-igazgatóként felügyelheti a
fiatalabb korosztályoknál zajló
munkát – mondta Csányi Sándor,
megjegyezve, hogy erre a posztra
jelenleg két jelöltjük van.

Georges Leekens székfoglaló
beszédében leszögezte, a kemény
munkában hisz, rendkívül büszke
és megtisztelőnek tartja, hogy Ma-
gyarország labdarúgó-válogatottjá-
nak szövetségi kapitánya lehet.
Mint mondta, bízik benne, hogy
azt a rengeteg tapasztalatot, amit
hét országban gyűjtött, kamatoz-
tatni tudja.

„Nem hiszek a szerencsében,
apró lépésekkel kell előre halad-
nunk” – hangsúlyozta a belga szak-
ember, aki szerint a válogatott
sikeres szerepléséhez a szövetség,

a klubok, a játékosok és a média
közös munkájára van szükség.
Ahogyan fogalmazott, „egy nagy
családként”.

A szövetségi kapitány egyelőre
nem nevezte meg, hogy kikkel dol-
gozik együtt a közeljövőben, azon-
ban megjegyezte, hogy profi
szakmai stábra van szüksége, bízik
benne, hogy magyar szakemberek
is segíthetik majd a munkáját. Cél-
jaival kapcsolatban kifejtette, ha
nem gondolná azt, hogy reális a ki-
jutás a kontinenstornára, akkor
nem írta volna alá a szerződését.
Hozzátette, mostantól minden
meccs ugyanannyira fontos lesz,
mindegyiket meg akarja nyerni.
Megjegyezte, hisz a cél elérésében
és az igazi nagy álom a részvétel
a 2022-es katari világbajnoksá-
gon.
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Harminc jelölt közül választották 
a magyar futballválogatott új vezetőjét

A vendégek fociztak, a hazaiak
gólokat lőttek Nyárádremetén

Stoica, Ignat, Csoma, Fl. Matei,
Cr. Matei. Nem, nem a Marosvá-
sárhelyi City’us felállását soroljuk,
ez a vasárnap esti ellenfél, a Dévai
Autobergamo. Azok a játékosok,
akik sorozatban gyártották Maros-
vásárhelynek a bajnoki címeket,
most ahhoz járultak hozzá hatéko-
nyan, hogy a City’ust laposra ver-
jék. Nem kímélte a City’us
hálóőrét Csoma és Stoica sem,
akik utoljára hagyták el a politikai
ambíciók és viták miatt süllyedő
marosvásárhelyi hajót, hiszen csak
ők ketten összesen hétszer vették
be a jobb sorsra érdemes Tătar ka-
puját.

A mérkőzésről, az eredmény lát-
tán, ugyan mit lehet mondani?
Hogy a marosvásárhelyi csapat
ismét csak hat mezőnyjátékossal
utazott Dévára, hogy ezek közül az
egyik abszolút kezdő, és nem is ka-
pott sok lehetőséget. Való igaz,
Kovács János fiatal tanítványai
(Kacsó Endre sem volt a mérkőzé-
sen) megpróbáltak játszani, nem
csak kivagdosták a labdákat, de ké-
pességeikből csak ennyire futotta a
bajnokcsapat otthonában, amely
csupán a túlkombinálás miatt ha-
gyott ki még egy egész seregnyi
helyzetet. A City’us játékosai talán
egyénileg nem vallottak szégyent.
De a város egészében, amelynek a

képviselője a City’us, igen. Vajon
vállalja érte valaki a felelősséget,
hogy ilyen helyzetbe jutott egy hat-
szoros bajnokcsapat, amely soro-
zatosan jutott be Európa legjobb 16
együttese közé?

A City’us az alapszakasz oda-
vágójának utolsó fordulójában a
Csíkszeredai Imperial Wet
együttesét fogadja. A találkozó
pontos időpontját még nem tűz-
ték ki.

Miután a rivális Bátost legyőzte,
a negyedik helyezett Alsóidecs csa-
patát fogadta Nyárádremete a
Maros megyei 5. liga Északi cso-
portjának 9. fordulójában. 

A hideg, esős időjárás nemcsak a
nézőket nem vonzotta a sportpá-
lyára, de a játéknak sem kedvezett.
A vendégcsapat is igen kellemetlen
ellenfélnek ígérkezett már az első
sípszótól kezdve, de a szerencse
mégis a hazaiakhoz pártolt, akik
már a 4. percben megszerezték a
vezetést, Feier meglépett a bal ol-
dalon, befordult a kapu elé, és a
rövid sarokba gurított (1-0). Ez nem
törte le a vendégeket, átvették a
játék vezetését, de a hazai kapussal
nem bírtak: Vass elcsípte Chirteş
szabadrúgását, és kétszer is lesze-
relte az egyedül maradt támadót,
majd Polpetru is kapu mellé lőtt. A
hazaiak csak a 25. percben jutottak
ismét az idecsi kapu elé, de Kovács
beadását Conţ a kapu fölé küldte,
néhány perccel később Kelemen
kapott egy jó keresztlabdát, de
egyedül maradva is elkönnyelműs-
ködte a nagy lehetőséget. A 35.
percben már pontosabb volt, Ko-
vács passzát ezúttal a hálóba lőtte
(2-0), míg a vendégek szünet előtt
még egy helyzetet jegyezhettek, de
Horváth lövése elszállt a kapu 
fölött. 

A második játékrészben szerep-
csere történt, a szerencse végleg át-
pártolt az addig halványan
focizgató hazaiakhoz, akik már a
48. percben tovább növelték elő-
nyüket, Feier rövid átadásából Ko-
vács a hálóba küldte a labdát (3-0).
A vendégek azonban ekkor sem
adták fel a küzdelmet, de csak a
büntetőterületig tudtak feljutni,
míg a hazaiak támadásai kezdtek
veszélyessé válni: előbb Fărcaş ve-
rekedte be magát a kapu elé, de
nem tudott a hálóba találni, míg az
57. percben ugyanő a kapufát ta-
lálta el, a kipattanó labdát pedig a
vendégek nagy bánatára Bartók a
hálóba juttatta (4-0). A remeteiek
minden vendégtámadást kivéde-
keztek, közben folyamatosan tá-
madtak, és a 67. percben Bartók
ismét betalált (5-0). A vendégeknek
sikerült ezután még egy-két veszé-
lyes támadást felvezetniük, de
Chirteş jó lövését Vass kitolta a ka-
pufa tövéből, Horváth pedig 17
méterről kapu mellé vágta a labdát.
A végső sípszóig még egy hazai
helyzetet jegyezhettünk, de a ven-
dégkapus kivédte Feier egy szép
összjáték után küldött lövését. 

Győzelmével Nyárádremete to-
vábbra is listavezető, immár négy
pontra növelte előnyét az őt követő
Bátossal és Alsóköhérrel szemben,
míg Alsóidecs visszacsúszott a ha-
todik helyre.

Gligor Róbert László

Bálint Zsombor Jegyzőkönyv
Teremlabdarúgó 1. liga, 8. forduló: Dévai Autobergamo – Ma-

rosvásárhelyi City’us 17-1 (10-1)
Déva, sportcsarnok, 400 néző. Vezette: Bálint Attila (Székely-

udvarhely), Benedek András (Székelyudvarhely). Tartalék: Florin
Anca (Déva). Ellenőr: Gáll Győző (Székelyudvarhely).

Gól: Tacot (3.), Stoica (3., 18., 29.), Csoma (10., 19., 34., 35.),
Grosu (15., 24.), Pânzaru (15.), Obadă (16., 17., 17.), Mihnea (25.),
Cr. Matei (30.), Ignat (36.), illetve Kiss (7.).

Sárga lap: Toniţa (28.).
Autobergamo: Savu (Toniţa) – Ignat, Tacot, Stoica, Csoma (Cr.

Matei, Fl. Matei, Pânzaru, Grosu, Obadă, Mihnea).
City’us: Tătar – Boroş, Pop, Dobai, Luduşan (Kiss, Coldea).

Eredményjelző
A teremlabdarúgó 1. liga 8. fordulójának eredményei: Jászvá-

sári Poli – Sepsiszentgyörgyi Sepsi Futsal 7-1, Dévai Autobergamo
– Marosvásárhelyi City’us 17-1, Csíkszeredai Imperial Wet – Te-
mesvári Informatica 2-9, Galaci United – Székelyudvarhelyi FK
2-3. A Dunărea Călăraşi – Resicabányai Munkás találkozót teg-
nap lapzárta után rendezték.

Ranglista
1. Nyárádremete 8 7 1 0 30-5 22
2. Bátos 8 6 0 2 41-8 18
3. Köhér 8 6 0 2 16-19 18
4. Testvériség 8 5 1 2 30-16 16
5. Magyaró 9 5 1 3 27-15 16
6. Alsóidecs 8 5 1 2 22-16 16
7. Görgénysóakna8 5 0 3 30-17 15
8. Abafája 9 2 1 6 21-26 7
9. Marosfelfalu 8 1 0 7 9-37 3
10. Mezőkirályf. 8 0 1 7 7-48 1
11. Lövér 8 0 0 8 6-32 0

Jegyzőkönyv
Maros megyei labdarúgó 5. liga, Északi csoport, 9. forduló: Nyá-

rádremetei Nyárád – Alsóidecsi Valpet 5-0 (2-0). 
Nyárádremete, sportpálya, mintegy 30 néző. Vezette: Orbán

Zsolt, Bojan Cosmin, Făgăraş Andrei.
Gólok: Feier (4.), Kelemen (35.), Kovács (48.), Bartók (57., 67.)
Sárga lap: Kovács.
Nyárádremete: Vass – Conţ, Deák (46. Miklós), Török, Matei,

Tropoţei, Feier, Kovács, Fărcaş, Kelemen (46. Bartók), Fórika.
Alsóidecs: Szabó – Crăciun, Şuteu, Moldovan, Chirteş, Boşca,

Stoica E. (20. Stoica M.), Cotârlă, Polpetru, Horváth.

Eredményjelző
Labdarúgó 5. liga, Északi csoport, 9. forduló: Mezőkirályfalva –

Köhér 0-2, Abafája – Lövér 8-1, Szászrégeni Testvériség – Magyaró
3-2, Nyárádremete – Alsóidecs 5-0, Marosfelfalu – Görgénysóakna
0-6. Bátos állt.

Ranglista
1. Déva 8 6 2 0 61-13 20
2. Temesvár 8 6 2 0 46-10 20
3. Székelyudv. 8 6 2 0 53-25 20
4. Galac 7 5 0 2 22-17 15
5. Călăraşi 7 3 1 3 22-20 10
6. Jászvásár 8 2 2 4 36-37 8
7. Csíkszereda 8 2 1 5 35-35 7
8. Resicabánya 6 2 0 4 16-47 6
9. City’us 8 1 0 7 13-61 3
10. Sepsiszentgy.8 0 0 8 8-47 0

Egykori önmaga verte laposra a City’ust

A hazaiak egy fejjel magasabban játszottak, s a szerencse is hozzájuk pártolt. 
Fotó: Gligor Róbert László

A belga Georges Leekens, a magyar labdarúgó-válogatott új szövetségi kapitánya a szövet-
ség sajtótájékoztatóján Telkiben 2017. október 30-án. Leekens november közepétől veszi át
az irányítást. MTI Fotó: Illyés Tibor



ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

KERESEK albérletbe vagy megvé-
telre egy- vagy kétszobás magánla-
kást Marosvásárhely területén. Tel.
0773-345-605. (4812)

TŰZIFA eladó házhoz szállítva. Tel.
0758-548-501. (4506)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0747-563-062.
(4822)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0740-876-058.
(4821)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Szekeres Francisc
Ioan névre szóló autóbuszbérletem.
Semmisnek nyilvánítom. (4811)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggö-
nyöket, harmonikaajtókat, termo-
pán PVC-nyílászárókat, szúnyog-
hálókat. Tel. 0744-121-714,
0265/218-321. (4140)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (4074)

HEGESZTŐT és lakatost alkalma-
zok. Tel. 0766-519-187. (19519)

VÁLLALUNK bármilyen munkát,
cserépforgatást, csatornajavítást és 
-takarítást, valamint festést.
Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény. Tel.
0746-819-774. (4639)

TETŐT FEDÜNK cseréppel vagy
Lindab lemezzel, teraszt készítünk
fából, és vállalunk bármilyen kis ja-
vítást. Nyugdíjasoknak 15% ked-
vezmény. Tel. 0758-639-258.
(4351-I)

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (4608)

VÁLLALUNK tetőfedést, tetőjavítást,
külső-belső munkálatokat, festést, padló-
és falicsempe-lerakást, készítünk
csatornát. Tel. 0741-790-452. (4834)

MEGEMLÉKEZÉS

Nagyon nagy fájdalommal, meg-
rendülten, bánatosan emléke-
zünk halálának az évfordulóján,
amikor a szeretett, drága jó 
SZABADOS CSILLA RENÁTA
drámai, tragikus körülmények
között hirtelen életét vesztette.
Emléke legyen áldott, nyugalma
legyen csendes! Bánatos gyá-
szoló szerettei. Szerető családja.
(1580-I)

Szomorú szívvel emlékezünk no-
vember 1-jén a nyárádszeredai
születésű GYÖRGY IRMÁRA
szül. Frunza halálának 5. évfor-
dulóján. Nyugodjon békében!
Emlékét őrzi szerető családja.
(3989-I)

Nem az a fájdalom, amitől köny-
nyes lesz a szem, hanem amelyet
magunkban hordozunk egy
életen át némán, csendesen.
Fájó szívvel emlékezünk no-
vember 1-jén BARABÁSI 
LŐRINCZRE halálának 6. évfor-
dulóján. Felesége, Ibi, lánya, Ibo-
lya, veje, Sanyi és két szerető
unokája, Előd és Örs. Legyen
csendes és zavartalan pihené-
sed! (4510-I)

Szomorúan emlékezünk a drága
jó édesanyára, a marosjárai szüle-
tésű id. SZATMÁRI KÁROLYNÉRA
szül. DÁVID MARGIT halálának
16. évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! Gyer-
mekei: Magdi, Karcsi, Feri és
családjuk. (4801-I)

ELHALÁLOZÁS

„Nem foghatjuk már dolgos két
kezed,
Nem simogathatjuk őszülő
fejed.
Nem tekint ránk aggódó sze-
med,
Marad a csend, mindent köszö-
nünk neked!”
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagy-
mama, dédimama, anyós, anya-
társ, sógornő,  
özv. KACSOVSZKY FERENCNÉ 

szül. TOLLAS MARGIT 
október 28-án, 88. születésnap-
ján csendesen megpihent.
Utolsó útjára kísérjük novem-
ber 2-án 13 órakor a református
sírkertben. Emlékét örökre szí-
vünkbe zárjuk. 

Szerettei. (4816-I)

„Kit őriz a szívünk, nem hal
meg soha, 
Kit lelkünkkel látunk, nem hagy
el soha.”
Drága NAGYI, örök hálával és
szeretettel őrizzük emléked. 
Unokád, Orsika, Csongor, 
dédunokáid: Zsófi és Áronka.
(4816-I)

„Mindig nehéz elveszíteni vala-
kit, lyukat hagy a szívedben,
ami sosem gyógyul be.”
Fájdalommal veszünk végső
búcsút szeretett 
NAGYINKTÓL és DÉDINKTŐL.
Unokáid, Noémi és Robi, 
dédunokáid, Petike és Csenge.
(4817-I)

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy szeretett nagybátyánk,
rokon, testvér és jó szomszéd, 

özv. BORBÉLY ANTAL 
életének 85. évében csendesen
megpihent. Temetése 2017. no-
vember 2-án du. 2 órától lesz a
református temetőben. Emléke
legyen áldott, nyugalma csen-
des! 

Gyászoló szerettei. (1577-I)

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

GÁBOR KATALIN 
79 éves korában hosszú szen-
vedés után elhunyt. Temetése
november 1-jén de. 11 órakor
lesz a Jeddi úti temetőben.
Nyugodjon békében! 

A gyászoló család. (-I)

Kegyelettel búcsúzunk 
BOROS CSABA 
iskolatársunktól. 

A Bolyai Farkas Középiskola
1960-ban végzett növendékei.
(4828-I)  

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Megdöbbenten értesültünk volt
osztálytársunk, BIRTON
FERENC korai haláláról.
Együttérzésünket fejezzük ki a
gyászoló családnak. Volt
osztálytársai a 11-es általános
iskolából. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! (4813-I)
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Szünetel 
a vízszolgáltatás 

A marosvásárhelyi AQUASERV RT. értesíti a fogyasztókat, hogy
a hálózaton végzendő fogyasztásmérő-bekötési munkálatok miatt
november 2-án 8–14 óra között (hozzávetőleg) szünetel az ivóvíz-
szolgáltatás az alábbiak szerint:

• Maroskeresztúr
• Nyárádtő
• Maros Ipari Park 
Ezek a beruházási munkálatok az Európai Unió Kohéziós Alap-

jából társfinanszírozott, a Maros megyei ivóvíz- és szennyvíz-inf-
rastruktúra bővítését és felújítását célzó projekt részét képező, a
marosvásárhelyi ivóvíz- és csatornahálózat, szivattyúállomások, ve-
zetékek felújítására és bővítésére vonatkozó kivitelezési szerző-
désbe vannak foglalva.

Felhívjuk a fogyasztók figyelmét, hogy a munkálatok befejezté-
vel a rendszerben rövid időre a víz elszíneződhet és lerakódásokat
tartalmazhat, a kitisztulásáig csupán háztartási célokra alkalmas.
Az okozott kellemetlenségért szíves elnézésüket kérjük.

Köszönjük a megértésüket. 
A marosvásárhelyi Aquaserv Rt.

A TIM-KO PÉKSÉG alkalmaz ELADÓKAT  kenyérüzletbe (1500
lej) és BETEGNYUGDÍJASOKAT (3-as fokozat) különböző mun-
kákra (800 lej). Jelentkezni személyesen, önéletrajzzal a Bodoni utca
85. szám alatt. (19515-I)

ROMÁN TŐKÉJŰ ÉPÍTKEZÉSI CÉG alkalmaz KÉPESÍTETT
KŐMŰVESEKET, ÁCSOKAT, VASBETONSZERELŐKET, mini-
mum 3 éves tapasztalattal. Az önéletrajzokat a következő faxszámon:
0265/266-067, e-mailben az  office@moragroind.ro címen, vagy sze-
mélyesen Marosvásárhelyen, az 1848. út 50/6. szám alatti irodánkba
várjuk. (60503-I)

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

ÉPÍTKEZÉSI VÁLLALKOZÁS SZAKEMBEREKET és SEGÉD-
MUNKÁSOKAT alkalmaz hosszú távra. Tel. 0753-025-603. (19447)

A TORDAI CÉG alkalmaz ELADÓNŐT hús- és hentesáruüzletébe.
Tel. 0744-681-130. (19523-I)

KERESÜNK GONDOZÓT ÁLLATOK MELLÉ (tehén). Tel. 0729-
925-074. (4808)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal ren-
delkező: RECEPCIÓST, gyermekek számára ANIMÁTORT; PIN-
CÉRT, SZOBALÁNYT. Tel. 0722-268-866. (60391-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A hirdetési rovatban 
megjelent 

közlemények, reklámok 
tartalmáért 

a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!
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Egy hét múlva, november 7-én, kedden
kezdetét veszi az első alkalommal sorra ke-
rülő palotabál – egy olyan, egyedinek ígér-
kező esemény, amelynek égisze alatt
egyaránt megtalálhatjuk a zenét, táncot, épí-
tészetet és jótékonyságot.

A rendezvény házigazdája az ismert cere-
móniamester, Virgil Ianţu.

Amint azt a szervezők közleményében ol-
vashatjuk, az esemény rendkívüliségét legin-
kább a marosvásárhelyi Kultúrpalota
nagytermének a bál idejére történő átalakítása
jelenti majd: a székek fölé egy óriási pódiu-
mot szerelnek, amelynek köszönhetően a
terem padlózata a színpad szintjére emelke-
dik, és az egész egy hatalmas tánctérré válik.
Itt fogja bemutatni tánctudását a Somodi
Márton és Katalin által vezetett Dance Art

sporttáncklub több mint hatvan kezdő, haladó
és tapasztalt táncművésze a Marosvásárhelyi
Állami Filharmónia Gheorghe Costin által
vezényelt zenekarának kíséretével. Fellép to-
vábbá a nemzetközi hírnevet szerzett Irina
Iordăchescu szoprán és Mario Vasiliu tenor,
Nicu Mihoc színművész pedig arra emlékez-
tet majd, hogy a Kultúrpalota majdnem
három évtizeden keresztül a marosvásárhelyi
színház székhelye volt.

A harmadik gongütés a közönség táncának
kezdetét jelzi, a szervezők egy óráig tartó ke-
ringőre várnak mindenkit a táncparkettre, hi-
szen a palota bálja kitűnő alkalom az
ismerkedésre is: a két szünetben különböző,
látványos tálalású vacsorát és bort szolgálnak
fel. 

Külön ez alkalomra a bál ideje alatt is meg-
nyitják kapuikat a Kultúrpalota magyar és
román képzőművészeti alkotásokat bemutató
galériái, a harmadik emeleti előcsarnokban
pedig marosvásárhelyi készítésű nagyesté-
lyikből és ékszerekből nyílik kiállítás.

A bállal kapcsolatos részletekről, a jegyek-
ről, a partnerekről, a pontos programról, a
menüről, az öltözködési szabályokról magyar
és román nyelven a www.balulpalatului.ro
honlapon olvashatnak.

Zene, tánc, építészet, jótékonyság

A palota bálja

NE dobják a WC-kagylóba!
– a nedves törlőt
– az egyszer használatos pelenkát 
– személyi higiéniai cikkeket 
– szövetdarabot vagy alsóneműt 
– karton vagy műanyag csomagolóanyagot 
– olajat és zsiradékot 
– gyógyszereket 
– mérgező anyagokat 

A csatornába dobott hulladék szörnyeket szül! 

A WC 
nem szemétkosár!

Aquaserv Rt., Marosvásárhely, Kós Károly utca 1. szám 

Kizárólag WC-papír 
kerüljön a vécékagylóba! 
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