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Ha emlegettek, köztetek leszek,
de fáj, ha látom könnyetek.

Ha rám gondoltok mosolyogjatok,
emlékem így áldás lesz rajtatok.

Megrendült szívvel és mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy 
a drága jó férj, édesapa, nagyapa, após, rokon, szomszéd, ismerős és jó barát,

Ambrus Lajos László

életének 91., házasságának 62. évében, 2018. április 13-án, türelemmel viselt betegség után 
csendesen elhunyt. Élete önzetlen segítségnyújtás, mások iránti szeretet, hatalmas élni 

akarás volt. Kedves mosolyára, hangja melegére, szerető szívére míg élünk, emlékezünk.
Drága halottunk földi maradványait 2018. április 16-án, hétfőn délután 4 órakor helyezzük 
örök nyugalomra a római katolikus egyház szertartása szerint a Szent Miklós-hegyi rava-

talozóból a helyi temetőbe. Pihenése legyen csendes, emléke áldott! Részvétnyilvánítás 
a temetés előtt 1 órával. A végtisztességtevőket kérjük, kegyeletüket pár szál virággal róják 

le. A gyászoló család – Székelyudvarhely

Elhalálozás

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.

Ők itt maradnak bennünk csöndesen még,
Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.” (Juhász Gyula)

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

id. Tóásó Imre

életének 84., házasságának 57. évében, 2018. április 12-én türelemmel viselt hosszas beteg-
ség után csendesen elhunyt. Őrizzétek meg szívetekben halványuló mosolyom, csak a 

szépre emlékezzetek, ha rám gondoltok. Drága halottunkat 2018. április 16-án, du. 2 órakor 
helyezzük örök nyugalomra a római katolikus egyház szertartása szerint, a Szent Miklós-
hegyi ravatalozóból a helyi temetőbe. Pihenése legyen csendes, emléke áldott! Részvétnyil-

vánítás a temetés előtt egy órával. Kérjük a végtisztességtevőket, hogy kegyeletüket pár 
szál virággal róják le. A gyászoló család – Székelyudvarhely

Társkereső
46 éves székelyudvarhelyi nem látó fiatalember vagyok, szeretnék megismerkedni komoly kapcsolat céljából 
komoly, házias hölggyel. Saját lakással rendelkezem, 1 gyerek nem akadály. SMS-eket nem fogadok. Telefon-
szám: 0768-906006.

A PMP-s képviselő szép jövőt jósol a nacionalista mozgalomnak

Orbán Paşcan példaképe
Követendő példaképnek 

tekinti a magyarellenes 

megnyilvánulásairól is-

mert Marius Paşcan  

Orbán Viktort, akinek 

„román- és unióellenes” 

magatartásával viszont 

nem ért egyet.

Orbán Viktor miniszterelnö-
köt tekintik egyik követendő 
példaképüknek a Maros me-

gyei román szélsőséges politiku-
sok. A magyarellenes nézeteiről is-
mert Marius Paşcan, a Népi Mozga-

lom Párt (PMP) Maros megyei parla-
menti képviselője sajtótájékoztató-
ján csupa szuperlatívuszokban szólt 
a magyar kormányfőről mondván, 
hogy a vérbeli nacionalizmus mo-
delljének tartja. A szélsőséges meg-
nyilvánulásokban bővelkedő Paşcan 
azonban sietett hozzátenni azt is, 
hogy semmiként nem érthet egyet 
Orbán „román- és unióellenes” ma-
gatartásával.

Paşcan ugyanakkor arról is szót 
ejtett, hogy szép jövőt jósol a naci-
onalista mozgalomnak annál is in-
kább, hogy pártjának Maros me-
gyei szervezete – amelybe ő maga 
is kevesebb mint másfél évvel ez-
előtt lépett be – „felszippantotta” a 
másik két ultranacionalista alaku-
lat térségbeli vezetőit. A parlamenti 
képviselő örömmel nyugtázta, hogy 
Sergiu Aştelean, az Egységes Romá-

nia Párt (PRU) és Constantin Amza, 
a Nagy-Románia Párt (PRM) me-
gyei vezetője is csatlakozott a PMP-
hez. Jutalmul mindkét szélsősé-
ges alakulat eddigi elnöke vezetősé-
gi tagságot kapott Paşcantól. Előbbi 
a Traian Băsescu volt államfő által 
vezetett PMP városi szervezetének 
élére került, utóbbinak pedig az al-
elnöki tisztség jutott. „Romániában 
is egészséges, nacionalista pólust 
próbálunk megteremteni, amely a 
nemzeti és keresztény értékeket he-
lyezné előtérbe” – fejtette ki Marius 
Paşcan. Szerinte az egyház mellett 
a Népi Mozgalom Párt köré alaku-
ló koalíciónak hosszú távon a román 
társadalom középosztályának és ez-
által a hazai gazdaságnak a stabili-
zálása lenne a legfontosabb szerepe.

Szucher ervin

Negyvenezer lejes bírságot kapott 
a Romgaz állami társaság, miután 
radnóti hőerőműve egy meghibáso-
dás nyomán pénteken olajjal szeny-
nyezte be a Marost – írja a Mediafax 
hírügynökség. Az országos vízügyi 
hatóság közleményében arról szá-
molt be, hogy becslések szerint mint-
egy egy tonna olaj ömlött a folyóba, a 
környezetszennyezés mértéke azon-
ban csekély. A szennyezés 70-80 mé-
teres szélességben mintegy 10 ki-
lométeres hosszúságban terült el a 
Maros felszínén, illetve folydogált to-
vább Fehér megye irányába. A károk 
csökkentése érdekében szombatra 
virradó éjszaka az olajat felfogó gá-
takat helyeztek ki a Fehér megyei 

Tövis és Alkenyér, a Hunyad megyei 
Marosnémeti, valamint az Arad me-
gyei Soborsin település közelében a 
folyón, ugyanakkor értesítették a le-
hetséges szennyeződésről a magyar-
országi illetékeseket. A vízügy sze-
rint a megnövekedett vízszint miatt 
meglehetősen nehézkes volt a gátak 
felállítása és helyben tartása. A köz-
leményből az is kiderült, nem tapasz-
talták a halállomány pusztulását.

A Romgaz eközben arról számolt 
be, hogy szombaton – az illetékes ha-
tóságokkal együttműködve – elzár-
ták a radnóti erőműben a használt 
víz kiengedésére szolgáló csatornát, 
és dolgoznak a környék megtisztítá-
sán. Az egyik legnyereségesebb álla-

mi vállalat a Maros megyei kataszt-
rófavédelem, a környezetőrség, a víz-
ügy, valamint a környezetvédelmi 
ügynökség szakértőivel együtt figye-
li folyamatosan a helyszínt. A radnóti 
hőerőmű által kibocsátott hivatalos 
dokumentumok szerint a kifolyt olaj 
nem tartalmazott olyan kémiai ösz-
szetevőket, amelyek súlyosan káro-
síthatják a természetet. A Romgaz 
– amely tavaly 1,87 milliárd lejes pro-
fitot termelt, 82 százalékkal többet, 
mint 2016-ban – 2013-ban vásárolta 
meg a Maros megyei városban mű-
ködő hőerőművet, amely elektromos 
energiát állít elő.

K. A.

Kitiltaná a céges mikrobuszokat és 
kisteherautókat a lakónegyedi par-
kolókból a sepsiszentgyörgyi önkor-
mányzat, amely hamarosan közvi-
tára bocsátja a vonatkozó határozat-
tervezetet. A tervezet szerint a ma-
gánszemélyek tulajdonában levő te-
herautók parkolását is megtiltanák a 
lakónegyedekben. Már a nyár folya-
mán életbe léptetik a tiltást, és pénz-
bírságot is bevezetnek. Antal Árpád, 

Sepsiszentgyörgy polgármestere el-
mondta, a mikrobuszok, teherautók 
jellemzően keresztben parkolnak, 
és így 2-3 személyautó helyét is el-
foglalják. Példaként említette, hogy 
a Testvériség sétányon látta, amint 
három kisteherautó tíz parkolóhe-
lyet foglalt el. A polgármester szerint 
ez elfogadhatatlan, hiszen amúgy is 
megnövekedett a gépkocsik száma 
a városban, és egyre nehezebb par-

kolóhelyet találni. Úgy vélte: a mikro-
buszoknak és a kisteherautóknak a 
cégszékhelyeken kellene parkolniuk. 
Hasonló rendelkezés már több nagy-
városban is érvényben van, Temes-
váron például 1000–2500 lejre bír-
ságolják a lakónegyedekben parko-
ló mikrobuszok és kisteherautók tu-
lajdonosait.

B. K. B.

Tizenegy férfit vett őrizetbe a rend-
őrség, miután csütörtökön két ro-
ma család között verekedés tört ki a 
csíkszeredai megyei sürgősségi kór-
ház udvarán. Gheorghe Filip, a Hargi-
ta megyei rendőr-főkapitányság szó-
vivője az Agerpres hírügynökségnek 
elmondta: a tömegverekedést köve-
tően tizenkét személyt bekísértek a 
rendőrségre kihallgatásra, közülük 
tizenegy, 18 és 55 év közötti személyt 
őrizetbe vettek. A 11 férfi közül hatan 
az egyik, öten a másik családhoz tar-
toznak. Tömegverekedés, rendbon-
tás, rongálás és veszélyes tárgyak 
jogtalan használata miatt indult eljá-
rás ellenük. Gheorghe Filip azt is el-
mondta, a kórház alkalmazottai és 
páciensei közül senkinek nem esett 
bántódása, a konfliktus kizárólag a 
két család tagjai között zajlott.

Csütörtök délelőtt két roma cso-
port tagjai között robbant ki vere-
kedés a csíkszeredai kórház udva-
rán. Az egymásra fejszékkel, botok-
kal, kövekkel támadók közül négyen 
megsérültek, négy autó is megrongá-
lódott. Az indulatok megfékezéséhez 
a rendőrség és csendőrség gyorsre-
agálású egységeinek közbelépésé-

re volt szükség. A két csoport közöt-
ti verekedés egy másik, közelmúlt-
ban történt tettlegességre vezethető 
vissza – közölte korábban Gheorghe 
Filip. Tájékoztatása szerint az előző 
összetűzésben két megsérült férfi a 
kórház melletti törvényszéki orvos-
tani intézethez tartott, hogy kivált-
sák a sérüléseikről készült jelentést, 
a bejáratnál azonban a „másik tábor” 
több tagja várta őket. A találkozás 
rövid idő alatt verekedésbe torkollt. 
A helyszínen megtudtuk, a két roma 
csoport közel húsz tagja az autóikból 
előkerült fejszékkel, botokkal, kövek-
kel esett egymásnak. Az összetűzés-
ben három, a kórházi személyzet tu-
lajdonában lévő jármű is megrongá-
lódott, továbbá az egyik csoport au-
tójának szélvédőjét is betörték. Kon-
rád Judit, a kórház ideiglenesen ki-
nevezett menedzsere úgy fogalma-
zott: nagyon kellemetlen a helyzet, 
és máskor is előfordult, hogy többen 
egymásnak estek a kórháznál. Le-
szögezte: „erre megoldást kell talál-
ni”, a személyzet és a betegek bizton-
sága ugyanis a legfontosabb.

KróniKA

Állítólag nem történt súlyos környezetszennyezés

Korlátoznák a lakónegyedekben a parkolást

Verekedés a kórház udvarán

Bővítik a sepsiszentgyörgyi sürgősségit

Bővítik a sepsiszentgyörgyi megyei kórház sürgősségi osztályát, ennek ke-
retében a mentőautóknak is új útvonalakat építenek – a fenntartó Kovászna 
megyei önkormányzat a Regionális Operatív Program révén igényel finanszí-
rozást. A megvalósíthatósági tanulmányt és a pályázaton való részvételt pén-
teki rendkívüli ülésén fogadta el a megyei közgyűlés. A pályázat teljes költség-
vetése 7,9 millió lej, a megyei tanács önrésze 1,2 millió lej. Tamás Sándor me-
gyei tanácselnök elmondta: ezzel párhuzamosan saját költségvetésből heli-
kopter-leszállópályát is építenek a kórház udvarán. András-Nagy Róbert kór-
házigazgató arról számolt be: a beruházás nyomán a sürgősségi osztály 600 
négyzetméteres új épületrésszel bővül, így annak hasznos felülete a jelenlegi 
400-ról 1000 négyzetméterre növekszik. A tervek szerint, amint az új épület-
rész elkészül, szétválasztják a felnőttek és a gyerekek ellátására szolgáló sür-
gősséget, továbbá lehetővé teszik a képalkotó, azaz a röntgenes és kompu-
tertomográfos kivizsgálások helyben való elvégzését. Ehhez további szakor-
vosakat fognak alkalmazni. A megyei kórház sürgősségi osztályán közel het-
venen dolgoznak, és évente 35 ezer beteget látnak el.

Bíró BlAnKA

Egy tonna olaj ömlött a Marosba a radnóti erőműből, a folyó mentén a szennyezést összegyűjtő gátakat állítottak fel
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