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Elhalálozás

Nem az a fájdalom, amelytől könnyes a szem.
Hanem amelyet szívünkben hordunk némán, csendesen.

Nélküled üres és szomorú a házunk,
nem hisszük el, hogy téged hiába várunk.
Nem vársz bennünket ragyogó szemekkel,
nem örülsz már nekünk szerető szíveddel.

Temető csendje ad nyugalmat neked,
szívünk fájdalma örökké megmarad.

Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk,
hogy a drága, jó férj, édesapa, nagyapa, testvér, rokon, és jó szomszéd,

Antal Imre

életének 68., házasságának 44. évében lelkét visszaadta Teremtőjének.
Drága halottunkat 2017. november 15-én 10 órakor helyezzük örök nyugalomra 

a csíkmadarasi temetőben. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család – Csíkmadaras

„Nem élt belőle több és most sem él.
S mint fán se nő egyforma két levél,

A nagy időn se lesz hozzá hasonló.” (Kosztolányi Dezső)

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó 
férj, édesapa, testvér, após, rokon, koma, sógor, szomszéd és jó barát,

id. Dobondi Imre

életének 77., házasságának 53. évében, hosszas, de türelemmel viselt betegség 
után, 2017. november 13-án csendesen, váratlanul elhunyt. Drága halottunk földi 
maradványait 2017. november 16-án, csütörtökön 10 órakor helyezzük örök nyu-

galomra a csíkszentgyörgyi Kálvária-ravatalozóból a helyi temetőbe.
Nyugodjon békében! A gyászoló család – Csíkszentgyörgy

„Legszebb emlék a szeretet, melyet mások szívében hagyunk magunk 
után.” (Cicero)

Fájdalommal, de a Jóisten akaratában megnyugodva tudatjuk mindazokkal, akik 
ismerték, hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédnagymama, anyós, rokon, 

szomszéd és barát,

özv. Fülöp Józsefné
szül. Oláh Rozália

életének 91., özvegységének 9. évében, 2017. november 13-án csendesen elhunyt. 
Drága halottunk földi maradványait 2017. november 16-án 13 órakor helyezzük 
örök nyugalomra a csíkpálfalvi templomból a helyi temetőbe. Emléke legyen ál-

dott, nyugalma csendes! A gyászoló család

Ötezer euróból korszerűsített egy személyvagont a szakszervezet

Van jövője a vasútnak?

Tegnap reggel volt az első 
útja annak az állami tu-
lajdonban levő személy-

vagonnak, amelyet a Román 
Vasúttársaság (CFR) szakszer-
vezetének tagjai saját pénzük-
ből, illetve adományokból újít-
tattak fel. Az ünnepi hangu-
latot azonban az állami tár-
saságnál „hagyományos” té-
nyező rontotta el, a szerelvény 
ugyanis egy órát késett – kö-
zölte az Ebihoreanul.ro hírpor-
tál. A korszerűsített, másod-
osztályú vagont is magába fog-
laló, Szatmárnémeti és Buka-
rest közötti gyorsvonatnak a 
menetrend szerint 7.50-re kel-
lett volna megérkeznie Nagy-
váradra, ahol sajtótájékoztatón 
mutatták volna be a kocsit, il-
letve számoltak volna be felújí-
tásának körülményeiről, a sze-
relvény azonban 8.50-re futott 
be az állomásra. Így, miközben 

a szakszervezet gyakorlatilag 
elvégezte azt a feladatot, amely 
az állami társaság kötelessége 
lett volna, a vállalat az alapve-
tő elvárásoknak sem tudott ele-
get tenni. Az Ebihoreanul arra 
is kitért: a Bukarest és Nagyvá-
rad közötti vasútvonalon nem 
történt baleset és szélsőséges 
természeti jelenségek sem in-
dokolták a késést.

A felújítás során kicserél-
ték a vagon több alkatrészét, 
megtisztították és lefestették 
a kocsit, amelynek oldalán a 
#SePoate, azaz #Lehetséges 
szó olvasható – a szakszerve-
zet ezzel arra kívánt utalni, 
hogy a járműpark korszerűsí-
tésére igenis van mód, ehhez 
csak akarat és eltökéltség kel-
lene. A 84 férőhelyes vagon bel-
sejét is teljesen modernizálták, 
így tágasabb ülőhelyek és cso-
magterek állnak az utasok ren-

delkezésére. A szerelvény lég-
kondicionáló berendezéssel is 
rendelkezik, illetve internet-
hozzáférést biztosít. Marius 
Munteanu, a vasúti érdekvédel-
mi szervezet Kolozs megyei ve-
zetője rámutatott: a munkálatok 
mintegy 5000 euróba kerültek. 
A szakszervezet szeptember-
ben indította el #SePoate elne-
vezésű kampányát, amelynek 
keretében arra akarják felhívni 
a közvélemény figyelmét, hogy 
a civilizált körülmények közöt-
ti vasúti közlekedés nem utó-
pia. A kampány során adomá-
nyokat és aláírásokat is gyűjte-
nek, ezekkel a döntéshozók fi-
gyelmét hívnák fel arra, hogy 
nagy szükség van a beruházá-
sokra. A célként kitűzött 2 mil-
lió aláírásból eddig 600 ezer 
gyűlt össze.

KŐRÖSSY ANDREA

Az önkéntességi sürgősségi szol-
gálatot ellátó személyekre is 
kiterjesztenék a munkavédel-
mi balesetbiztosítást, hiszen az 
érintettek sok esetben életmen-
tő feladatokat is ellátnak. Az 
RMDSZ úgy véli: ezzel kapcsolat-
ban a romániai törvények rend-
kívül hiányosak, ennek orvos-
lása érdekében a szövetség jog-
szabálytervezetet terjesztett be 
a parlamentbe. Csép Éva Andrea 
Maros megyei parlamenti képvi-
selő (képünkön) az RMDSZ hírle-
velében rámutatott: a sürgősségi 
szolgálatra vonatkozó önkéntes-
ségi szerződés nem rendelkezik 
arról, hogy a beavatkozások ide-
jén az önkéntes biztosítotti stá-
tuszt kapjon, így ezek a szemé-
lyek nem részesülhetnek rok-
kantsági nyugdíjban, amennyi-
ben a bevetés helyszínén balese-

tet szenvednek, amely nyomán 
elveszítik részben vagy teljesen 
a munkaképességüket. A politi-
kus kifejtette: elfogadhatatlan-
nak tartják, hogy valaki önkén-

tesen vállal életmentő feladato-
kat, és amennyiben egy mentő-
akció során lesérül, nem része-
sülhet speciális nyugdíjban, hi-
szen a hatályban levő előírások 
szerint ez nem minősül munka-
balesetnek. Ilyen helyzetben van-
nak például az önkéntes tűzoltók 
– mutatott rá Csép Éva Andrea. 
Emlékeztetett: az RMDSZ által 
nemrég benyújtott, de végül el-
utasított törvénytervezet erede-
tileg a nyugdíjtörvény rokkantsá-
gi juttatásra vonatkozó fejezetét 
módosította volna úgy, hogy an-
nak előírásai azokra az önkén-
tes szerződéssel rendelkező sze-
mélyekre is vonatkozzanak, akik 
sürgősségi esetekben a beavat-
kozás ideje alatt elveszítik mun-
kaképességüket. 

KRÓNIKA

Támogatják az önkéntes életmentőket

Lehetséges? Egy órát késett saját „premierjéről” a szakszervezet által felújított szerelvény

REKLÁM

Saját pénzből és adományokból újították fel a CFR egyik vagonját a vasúti 

szakszervezet tagjai. A szerelvény tegnap „debütált”, azonban egy órát ké-

sett a „tiszteletére” szervezett ünnepségről.




