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RÖVIDEN
· Ismét Farkaslakán pusztított a tűz. Kigyulladt és
teljesen kiégett egy egyszobás faház a Farkaslaka
községhez tartozó Pálfalván
– tájékoztatott a község önkéntes tűzoltóalakulatának
részéről Kovács Kálmán. Az
önkénteseket a január 21-ről
22-re virradó éjszaka, nem
sokkal éjfél előtt riasztották, egy autóval a helyszínre
siettek, őket követte nem
sokkal az udvarhelyi hivatásos tűzoltók két autója.
Az áramtalanítást követő
oltással már nem sokat tudtak megmenteni a kiégett
házból, melynek teteje is
beszakadt.
Kovács Kálmán elmondta,
hogy a ház a falu nehezen
megközelíthető részén
feküdt, s a csúszós, jeges út
is megnehezítette a közbeavatkozást. A tűzet minden
bizonnyal figyelmetlenség
okozta, egyetlen lakója, egy
82 éves idős férfi két verziót mondott a tűzoltóknak,
eleinte, hogy füstölni akart
valamit, később azt állította,
hogy tüzet akart gyújtani a
ház előtt. Személyi sérülés
nem történt, a ház viszont
használhatatlanná vált.
Idén ez már a második
tűzeset a községben, január
6/7-én Kecsetben gyulladt
ki és égett ki teljesen egy
lakóház. Szerencsére akkor
sem sérült meg senki.
(Sz.Cs.)
· Pásztorfogadás a
Szentjános utcában.
A polgármesteri hivatal
mezőgazdasági irodája és
a Szentimrei cimboraság
pásztorfogadást szervez
2015. január 25-én, vasárnap 11 órától. A fogadásra a
Szentjános utca 112. szám
alatt kerül sor, amelyre
minden szarvasmarhatartó
gazdát szívesen várnak a
szervezők.
· 1967 esetben szálltak
ki, és segítettek különböző
sürgősségi helyzetekben a
Hargita Megyei Olt Sürgősségi Helyzetek Felügyelőségének munkatársai 2014ben. A 112es sürgősségi
segélyhívón 2132 hívást
kaptak, de 87 esetben nem
kellett beavatkozniuk, 32
esetbenútközben visszafordultak, és 37 hamis riasztást
jegyeztek – mondta el évértékelőjében Pop Gheorghe. A
dandártábornok hozzátette,
114 esetben a megye önkéntes tűzoltóegységeivel közös
akcióban vettek részt, és
valamennyi hívásra a meghatározott reakcióidőn belül
sikerült kiszállniuk.
A tavaly 203 esetben oltottak
tüzet, 1570 esetben egészségügyi segítségnyújtásban, illetve a balesetet szenvedettek
kiszabadításban segítettek.
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VÁSÁROLJUNK FILMKOCKA-JEGYEKET

Támogassuk
a „nagy nemzeti projektet”
Ősszel elkezdenék
a „négy
gy évszakos”,,
Márton Áron püspök
életéről szóló nagyjátékfilm forgatását.
Székelyudvarhelyen
y
y
az Élő Szövet Alapítvány karolta fel a
közönségtalálkozó
megszervezését, ahol
Papp László plébános
beszélt a tervekről.
A Merkúr üzletlánc
filmkocka-jegyeket
készített, amelyek
megvásárlásával szintén hozzájárulhatunk
a film költségeinek
finanszírozásához.

K

özönség találkozóra hívták szerda este a Márton Áron Ifjúsági Házba a
székelyudvarhelyieket, illetve a környékbelieket, hogy
felvázolják a film előkészületeit.
Az Élő Szövet Alapítvány
elnöke, Kolumbán Gábor
köszöntötte a résztvevőket,
majd elmondta: több mint
kétszázötven
meghívót
küldtek szét és több ember
jelenlétére számítottak, hiszen nagyon fontos nemzeti
projekt van készülőben. „Az
első percben hasznosnak és
jó gondolatnak tartottam a
film elkészítését, és ez lesz
az első olyan közösségi vál-

A Mustármag közösség énekesei tették felemelőbbé az estett FOTÓK: L. CS.

lalkozásban készült film,
amiről tudomásunk van” –
fogalmazott az Élő Szövet
Alapítvány elnöke.
Papp László marosvásárhelyi plébános, a Mustármagg közösségg vezetője
j részletesen beszélt Márton Áron
püspök életének fontosabb
mozzanatairól,
kiemelve
emberi nagyságát. „Akárcsak a szövet, amely kis,
vékony szálakból áll össze,
mi is ekképp építsük fel a
filmet. Szeretnénk embertől
emberig eljutni” – mondta
az ötletgazda.
A film érdekessége, hogy
néhány nagyobb jelenthez a
magyar közösség tagjaiból
toboroznak szereplőket, a

lovasjelenetekhez pedig falusi fiatalembereket kérnek
majd fel. „Célunk bevonni a
fiatalokat, hiszen az együtt
munkálkodásnak, az együtt
küzdésnek az élményeit is
meg tapasztalhatják. Nem
csak fizikailag, hanem lelkileg, szellemileg is belekerülnek a képbe, belekóstolnak
a légkörbe, beleízlelnek a
közös örömbe” – mondta a
plébános.
Papp László plébános
előadását a Mustármag
közösség énekesei tették
felemelőbbé, akik Márton
Áron megzenésített szövegeit adták elő. „Biztosan
el lehetne készíteni állami
pénzből is, de mi azt sze-

retnénk, ha erős közösségi
összefogással jöhetne létre
a film. Fő szempont,
p
hogy
gy
Áron püspök életművét, főleg gondolkodásmódját, az
Istennel való kapcsolatát
megismerjük. A nehéz évtizedekben sem szomorodott
el, nem siránkozott, hanem
mindig is tudta, mi a feladata és a népéért dolgozott.”
A Mustármag közösség
ősszel szeretné elkezdeni Csíkszentdomokoson a
Márton Áron püspök életéről szóló nagyjátékfilm forgatását. Az elmúlt hetekben
több mint száz templomban
adományoztak a katolikus
és más felekezethez tartozó
hívők.
A székely és magyar közösségekre jellemző téglajegy mintájára kiállították
a filmkocka-jegyet, amelyek
értéke 5, 10 és 50 lej. A filmkocka-jegyek az erdélyi plébániák mellett a Merkúr üzleteiben is elérhetőek.
· Nagyálmos Ildikó
nagyalmos.ildiko@udvarhely.ma

Papp László plébános bizakodó

„FEL KELL KÉSZÜLNI AZ ÚJ HELYZETRE”

Antal: cselekedni kell
Új stratégiára, új cselekvési tervre van szüksége Székelyföldnek,
hiszen egy új korszak
kezdődött, új helyzet
teremtődött Romániában – mondja Antal
István. A képviselő szerint az elmúlt 25 évben
az országba áramló 60
milliárd euró külföldi
tőkéből Hargita megyébe csupán 98 millió
euró érkezett.

Ú

j helyzet teremtődött a
megyei és helyi önkor-

mányzatok számára azzal,
hogy nem a választott testületekre bízzák a költségvetés kiegészítését, hanem egy
meghatározott szabály szerint a pénzügyi igazgatóságok
rendelkeznek az összeggel.
Antal István képviselő szerint ez tulajdonképpen egyfajta központosítást jelent,
ugyanakkor kedvező azon
önkormányzatok számára,
amelyeknek nincs elegendő
bevételük, hiszen az új szabályozással kötelező módon
másfél milliárd lejre „feltornázzák” a büdzsét.
„Nézzünk szembe a számokkal: eredetileg Hargita
megye számára 94 millió lej

jutott volna, az új megoldással, a kiegészítésekkel viszont
127 milliót kap megyénk,
amely a gazdasági potenciál
alapján 33. a negyvenegyes
rangsorban” – sorolta a számokat a képviselő.
Antal azt mondja, az elosztás módját sajnos nem
tudták befolyásolni, hiszen az
RMDSZ már nem kormánytényező, korrigálásra legfeljebb
fél év múlva, a költségvetés
kiigazítása során lesz lehetőség.
„Az új helyzet új stratégiát
követel, az új stratégia pedig
az egész Székelyföld számára végre konkrét cselekvési
programokban kell megjelen-

jen, hiszen idén indulnak az
Uniós támogatások. Ezekre
kell koncentrálni, nem csak
eurószázezres tanulmányok
írására. Térségenként új termelő kapacitásokat kell indítani, külföldi befektetéseken
keresztül munkahelyeket teremteni, s végre a szakértelem irányába kellene elmozdulni” – mondja Antal.
A képviselő hozzátette:
az elmúlt huszonöt évben az
országba érkezett 60 milliárd
euró külföldi tőkéből Hargita
megyébe összesen 98 millió
euró jött, s „ez pedig nem a
befektetők hibája.”
· Jakab Árpád
jakab.arpad@udvarhely.ma

