
Egyre agresszívebbek a fatolvajok, és egyre 

kiszolgáltatottabb helyzetben vannak a néha 

1200 hektárnyi területért is felelős erdészek. 

Szinte naponta hallani bántalmazásukról szó-

ló híreket, s a téli évszak közeledtével tovább 

nőhet a támadások aránya. A Maros Megyei 

Erdészeti Hivatalnál az idén tíz erdész mon-

dott fel, részben azért, mert úgy érezték, 

hogy nem tudnak helytállni a mindennapi 

fenyegetések közepette.

Állandó veszélyben az erdészek

Közel ezer szekeret koboztak el a hatóságok a fatolvajoktól. Egyelőre nem csökken a bűncselekmények száma

Trichinella: kötelező
a vizsgálat elvégzése
A fertőzések és megbetege-
dések elkerülése érdekében a 
trichinella-vizsgálat kötelező el-
végzésére szólította fel a lakossá-
got a szakhatóság. 4.
Divatossá 
tennék a tudást
A huszonegyedik században me-
nő a reál tudományok iránti ér-
deklődés, trendi a tudás. Ezt sze-
retné a Știinţescu Alap Romá-
niai – Amerikai Alapítvány és a 
Marosszéki Közösségi Alapítvány 
is hangsúlyozni azzal a projekt-
tel, amellyel elemis és középis-
kolás diákoknak, illetve tanárok-
nak, közösségeknek hirdetnek 
pályázatot a reál tudományok te-
rületén. Különböző helyi vállal-
kozások támogatásával finan-
szírozzák a kiválasztott ötletek 
megvalósítását. 4.
Indul az újabb 
óvodafejlesztés

Mintegy 21,5 milliárd forintos 
forrásból elindul a Kárpát-me-
dencei óvodafejlesztés második 
üteme, amelynek keretében 77 
új óvoda, bölcsőde épül és 250 
intézmény újul meg 2019 végé-
ig - jelentette be Grezsa István 
kormánybiztos a keddi budapes-
ti sajtótájékoztatón. 6.
Pörög a gazdaság
Az Európai Unióban a második 
negyedévhez képest legerősebb 
mértékben, 2,6 százalékkal Ro-
mánia gazdasága nőtt, majd Lett-
ország következik, 1,5 százalék-
kal, Lengyelország és Finnország 
pedig egyaránt 1,1 százalékkal. 5.

Maros megyében is egyre gyakoribb a tetten ért fatolvajok agresszív fellépése

Valóságról 
lekapcsolt anyák
Etetés, pelenkacsere, házimun-
ka – és ezek végtelenül ismétlő-
dő spirálja –, talán így lehetne a 
legegyszerűbben összefoglalni 
az édesanyák többségének gyes 
alatti napi teendőit. 
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Rövid ideig 
tartó vissza-
esés után a 
kanyaró ismét 
felütötte a fe-
jét Maros me-
gyében, kiújul-
tak a korábbi 
gócpontok. Az 
elmúlt héten 
húsz új esetet 
regisztráltak.

A Kincsem című magyar 
filmet a Vándormozi jó-
voltából több erdélyi te-
lepülésen is bemutat-
ják – a legkisebb fal-
vaktól a nagyvárosokig 
–, ahol igényt tartanak 
rá. A forgalmazóval, a 
Vándormozi kitalálójával, 
Venczel Endrével a ma-
rosvásárhelyi filmvetítést 
követően beszélgettünk.

Kiújultak a kanyaró-gócpontokKözösségi élményt kínál a Vándormozi
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