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 » RÖVIDEN

Veszélyes vegyszereket
foglaltak le
Több mint 850 kg és 1300 liter 
veszélyes vegyszert foglaltak le a 
hatóságok a kártevőirtásra szako-
sodott cégeknél az országos szin-
ten elvégzett ellenőrzések nyo-
mán. November 21-e és december 
6-a között a rendőrség illetékes 
szervei 345 kártevőirtásra, vagy 
növényvédelmi tevékenységre 
szakosodott cégnél végeztek elle-
nőrzéseket, tájékoztatott szom-
bati közleményében az Országos 
Rendőr-főkapitányság. Az ellenőr-
zések nyomán 53 bűncselekmény-
nek minősülő esetet regisztráltak 
és 34 személy ellen indítottak 
bűnvádi eljárást. A hatóságok 
ugyanakkor 164,4 kg és 1,062 liter 
növényvédő szert, illetve 707 kg 
és 293 liter, kártevőirtásra hasz-
nált veszélyes vegyszert foglaltak 
le. A rendőrség leszögezi, hogy 
hasonló ellenőrző akciókat az 
év első negyedében is végeztek 
és az elkövetkező időszakban 
is végezni fognak az állampol-
gárok biztonságának növelése 
érdekében. Novemberben három 
személy meghalt Temesváron és 
több tucatnyian kórházi ellátásra 
szorultak, miután a tömbházuk-
ban kártevőirtást végzett egy 
helyi cég. A hatóságok bűnvádi 
eljárást indítottak a temesvá-
ri kártevőirtó cég tulajdonosa 
ellen gondatlanságból elkövetett 
emberölés és toxikus anyagokkal 
vagy termékekkel való kereske-
dés gyanúja miatt. A gyanúsított 
cége három temesvári épületben 
végzett kártevőirtást november 
15-én, 16-án és 18-án, és erre a 
célra a Delicia – GASTOXIN nevű 
rovarirtó szert használta, amely 
alumínium-foszfi d-tartalma miatt 
rendkívül mérgező, és használa-
tára nem volt hatósági engedélye 
– állították az ügyészek. A szerből 
kipárolgó toxikus gázok szétter-
jedtek a tömbház lakásaiban, két 
gyermek és egy felnőtt halálát 
okozva – mutatott rá Violeta 
Filip, a temesvári törvényszéki 
ügyészség vezetője.
 
Lezuhant a lépcsőházban
egy nagyapa unokájával
Vizsgálatot indított a Beszter-
ce-Naszód megyei rendőrség, mi-
után egy hároméves gyermek és a 
nagyapja lezuhant péntek este a 
második emeletről egy besztercei 
tömbház lépcsőházában. A 62 
éves férfi  a helyszínen meghalt, a 
gyermek szombat reggel halt bele 
súlyos sérüléseibe. „A gyermek 
nagyon súlyos idegrendszeri sé-
rüléseket szenvedett, az orvosok 
reggel 7 óra körül megállapították 
a halál beálltát” – tájékoztatták 
az Agerpres hírügynökséget a 
Beszterce-Naszód megyei sürgős-
ségi kórház képviselői. A Besz-
terce-Naszód Megyei Rendőr-fő-
kapitányság tájékoztatása szerint 
a 62 éves férfi  és hároméves 
unokája a lépcsőházban zuhant 
le a második emeletről abban a 
tömbházban, ahol laktak. A hely-
színre kiérkező mentőcsapatok 
eszméletlen állapotban találták 
kettejüket. A hároméves gyer-
meket a mentősöknek sikerült 
újraéleszteniük, stabilizálniuk és 
így vitték be a kórházba.

MAGYAR KORMÁNYTÁMOGATÁSSAL ESETT ÁT SZERKEZETI MEGERŐSÍTÉSEN AZ ISTENHÁZA

Megújult a tordai unitárius templom

Örömünnep Tordán. Régi pompájában várja híveit a tordai unitárius templom

Nemcsak valahová tartozunk, 
hanem valakinek is – jelentette 
ki az utánunk jövő generációk 
iránti felelősségre utalva Balog 
Zoltán, a magyar kormány 
korábbi minisztere a tordai 
unitárius templom tegnapi 
avatóünnepségén.

 » KRÓNIKA

„A fi atalok egy része ma 
nem hitközséget keres, 
hanem spiritualitást” – 

hívta fel a fi gyelmet Gyerő Dávid, a 
Magyar Unitárius Egyház főjegyzője 
tegnap Tordán, a szerkezeti megerő-
sítésen és teljes felújításon átesett 
unitárius templom avatásán. Az ün-
nepi alkalmon Kovács István, a Ma-
gyar Unitárius Egyház közügyigazga-
tója hirdette az igét, majd a főjegyző 
beszélt a templomépítés, -felújítás 
fontosságáról. Miért és kinek épült ez 
a templom? – tette fel a kérdést, majd 
válaszként kijelentette: elsősorban a 
tordai unitáriusoknak, de minden-
kinek, aki imádkozni és evangéliu-
mot hallgatni ide kívánkozik, hiszen 
nemcsak Isten, az imádság és misz-
szió háza is.

Gyerő Dávid egy kevésbé örömteli 
dologra is emlékeztetett, mégpedig 
arra, hogy a templom mellé épített 
iskolát mai napig nem tudta visz-
szaszerezni az egyház. „Bennfentes, 
nem magyar gazdasági és politikai 
érdekek olyan kezet tettek rá, amit 
többszöri nekifutásra sem sikerült 
eltávolítani. Az épület ma is mások 
kezében van itt a szomszédban, jel-
képeként az országban ma is élő, 
égbekiáltó igazságtalanságnak” – 
fogalmazott az unitárius főjegyző. 
Rögtön hozzátette, „ez az egyelőre el-
vesztett tordai iskola” valami sokkal 
fontosabbnak is jelképe, az értékein-
kért, örökségünkért, vagyonunkért, 
hitünkért és közösségünkért való 
felelősségünkre emlékeztet. „Ezt a 
hitet sokat üldözték, ezt az örökséget 
sokat becsmérelték, ezt a vagyont 
sokszor kifosztották, ezt a közössé-
get sokszor meghurcolták. Mégis 
mindig volt lehetőség és képesség a 
feltámasztására. Köszönhetően az 
érte való felelősségnek, szeretetnek, 
odaadásnak és áldozatkészségnek” 
– fogalmazott.

Ezt a gondolatot folytatta köszön-
tőbeszédében Balog Zoltán lelki-
pásztor, miniszterelnöki biztos, Ma-
gyarország kormányának korábbi 
minisztere is. Felidézte, hogy 2017 

januárjában Torockón találkozott 
a négy erdélyi magyar történel-
mi egyház elöljárójával „egy kis 
konspirációra”. Tudták, ha 2018-at 
a vallásszabadság évévé akarják 
nyilvánítani, azt nem lehet katoli-
kusok, reformátusok és evangéli-
kusok nélkül. Sokan kételkedtek az 
egységben, de sikerült, ezt egyfajta 
kárpótlásnak is szánták az oly sokat 
üldözött unitárius egyháznak.

„Ünnepelni akartunk. 2018-ban 
mások is ünnepeltek, ők mást ün-
nepeltek és másként. Mi úgy gon-
doltuk, hogy nekünk úgy kell ünne-
pelnünk, ahogy ez a mi keresztény 
kultúránknak megfelel” – hangsú-
lyozta Balog Zoltán. Rámutatott, a 
magyar nép számára a történelem 
„tanítás és élet”. „És a történelem-
nek a legfontosabb tanulsága az, 
hogy az élet nem velünk kezdődik, 
és nem is velünk ér véget” – hívta 
fel a fi gyelmet. Abból élünk, ami 
előttünk történt, és mi is tartozunk, 
nemcsak valahová, hanem valakik-
nek – utalt a következő generációk-
ra. Balog Zoltán a templomfelújítás-
hoz nyújtott segítségéért különleges 
ajándékot kapott a gyülekezettől: 
Dávid Ferenc kelyhének ezüstmá-
solatát, hogy emlékeztesse „a tordai 
örökségre”.

Józsa István Lajos tordai unitári-
us lelkész a templom felújításáról 
elmondta: évekkel ezelőtt kiderült, 
hogy szerkezeti megerősítésre van 
szükség, miután falain egyre több 
repedés jelent meg és ezek folya-
matosan nőttek. A felszívott ned-
vességtől salétromosakká is váltak, 
ezért le kellett verni a vakolatot, fel 
kellett tépni a cementpadlót, a fal 
mentén szellőzőárkot kellett kiala-
kítani. A falak kiszáradás után szak-
szerű szellőzővakolatot kaptak, és 
kívül is megakadályozták a további 
nedvesség beszivárgását. Térren-
dezés is zajlott, új kaput állítottak, 
az elavult villanyhálózatot is kicse-
rélték. A nagyszabású munkálatot 
Magyarország kormánya támogatta.

 » „Ünnepelni 
akartunk. 2018-
ban mások is 
ünnepeltek, ők 
mást ünnepeltek 
és másként. Mi 
úgy gondoltuk, 
hogy nekünk úgy 
kell ünnepel-
nünk, ahogy ez 
a mi keresztény 
kultúránknak 
megfelel” – 
hangsúlyozta 
Balog Zoltán. 
Rámutatott, a 
magyar nép szá-
mára a történe-
lem „tanítás és 
élet”.
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 » BÍRÓ BLANKA

A romániai városokban folyamato-
san zajlik a víz- és csatornarend-

szer cseréje, felújítása, falvakon 
vannak különböző támogatásokból 
kiépített vadonatúj rendszerek, ám 
ott is vannak kivitelezési hiányossá-
gok, meghibásodások. Az Európai 
Unió Nagy Infrastruktúra Operatív 
Programjának (POIM) keretében az 
országnak 2,2 milliárd eurót szán-
nak a víz- és csatornahálózat ki-
építésére, bővítésére, ami azonban 
Kozsokár Attila, a Kovászna megyei 
Közművek Rt. regionális vízszolgál-
tató megbízott igazgatója szerint 
minden valószínűség szerint nem 
fedi le az igényeket. Mint rámutatott: 
Kolozs, Ilfov, Galac megyék például 
már több százmillió euróra írtak alá 
fi nanszírozási szerződést.

A háromszéki szolgáltató az önkor-
mányzatoktól begyűjtött helyzetké-

pek alapján állított össze prioritáslis-
tát, ez alapján mintegy 90 millió eurót 
szeretnének lehívni. A kivitelezési 
szerződéseket jövő év második felé-
ben tudják aláírni, egy évet veszítet-
tek, mert a fejlesztési minisztérium 
folyamatosan akadékosodott, hatszor 
dobta vissza a pályázati iratcsomót, 
s olyan is előfordult, hogy csak egy 
vesszőt kellett kijavítani.

A leszerződött munkálatokat 2023-
ig meg kell valósítani, utána már 
csak a következő EU-s költségvetési 
ciklusban lehet pénzeket lehívni a 
fejlesztésre – mondta Kozsokár Attila. 
Mint részletezte: a városokban folya-
matosan szükség van a régi vezetékek 
cseréjére, Sepsiszentgyörgyön például 
120 éve működik a szolgáltatás, a veze-
tékek mintegy 80 százalékát cserélték 
ki különböző projektekből. „Találtunk 
1905-ben, az Osztrák–Magyar Monar-
chia idején lefektetett vezetéket, amely 
sokkal jobb állapotban volt, mint az 

ötvenéves rendszer” – osztotta meg ta-
pasztalatait az igazgató.

Kovászna megyében különben a 
prioritások között szerepel a hét éve 
elkezdett, és még mindig befejezetlen 
bodzafordulói hálózat kiépítése. A ki-
vitelező céggel felbontották a szerző-
dést, a 23 millió lejes projektből még 
5 millió lejes munkálat van hátra, ezt 
megpróbálják önerőből elvégezni. 
Kézdivásárhelyen a vízminőség jelent 
gondot, évtizedeken keresztül a ma-
gas vastartalmú vízből lerakódott a 
vas a vezetékekbe, amikor vízelzárás 
vagy csőtérés után beengedik a nyo-
mást, ez a lerakódás bekerül a vízbe.

Kozsokár Attila szerint a megoldás 
az, ha minél több régi vezetéket kicse-
rélnek, azokat, amelyek már 40–50 
évesek, és azokat a szakaszokat, ahol 
leggyakrabban fordul elő csőtörés. 
Erre Kézdivásárhely és Kovászna me-
gye önkormányzata biztosít a követ-
kező években fi nanszírozást.

Folyamatosan szükség van vezetékcserére

 » „Találtunk 
1905-ben, az 
Osztrák–Ma-
gyar Monarchia 
idején lefektetett 
vezetéket, amely 
sokkal jobb 
állapotban volt, 
mint az ötven 
éves rendszer” 
– osztotta meg 
tapasztalatait az 
igazgató. 




