#medvetámadás #pénzosztás #hírek

• RÖVIDEN
Sípszó után
Hétfőn 17.05 órától a Marosvásárhelyi TVR Sípszó után műsorának
meghívottja Derzsi Zoltán. Az ortopéd gyermekorvost és egyben amerikaifutball-játékost és -edzőt Szucher Ervin a Mureş Monsters (Marosszéki Szörnyek) újjáéledéséről faggatja.
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Nem tétlenkedtek

Megölték a falu lakói a településre visszatérő medvét

A KALOT Egyesület okostelefon- és tabletfelhasználó tanfolyamot indít
idősödők számára Csíkszeredában. A képzés mindazoknak hasznos,
akik szeretnének megbarátkozni az okoseszközök – telefon, táblagép – használatával, akik betekintést szeretnének nyerni a digitális
technológia nyújtotta új kommunikációs, tájékozódási, szórakozási és
ügyintézési módokba, lehetőségekbe. A tanfolyam során lehetőség
lesz elsajátítani az online oktatásban alkalmazott fontosabb programok használatát is. A tanfolyam október 19-étől kezdődően 10 héten
át tart, és heti 6 órás foglalkozást tartalmaz. Érdeklődni és jelentkezni
a 0758-840279-es telefonszámon (8–12 óra között) vagy a kepzesek@
kalot.ro e-mail-címen lehet.

Amatőr színjátszók találkozója
Otóber 17-én tizenkilencedik alkalommal rendeznek Műkedvelő Színjátszó Találkozót Csíkszentmihály községben, ezúttal Csíkvacsárcsiban. A
találkozó célja, hogy fellépési lehetőséget teremtsen amatőr színjátszó
csoportok számára, amelyek megosztják egymással tapasztalataikat,
közösen hívják fel a figyelmet az amatőr színjátszás fontosságára. A
rendezvényre amatőr színjátszó csoportok jelentkezhetnek. Bővebb
információkat a vacsarcsi@gmail.com e-mail-címen vagy Fodor Zoltánnál a 0741-077090-es telefonszámon lehet kérni. Jelentkezni a fent
megadott elérhetőségek egyikén lehet legkésőbb október 14-éig.

Marosvásárhelyi rendezvények

Visszatért a tett színhelyére.
Lépniük kellett a helybélieknek

• Megöltek szombaton a Vrancea megyei Câmpuri

község lakói egy medvét, amely aznap rátámadt
három helybéli férfira, és egyiküket súlyosan megsebesítette.

A

település polgármestere, Ion
Vlad az Agerpres hírügynökségnek elmondta, a nagyvad
a reggeli órákban hatolt be a községbe, és élelem után kutatva beakadt
egy drótkerítésbe. A medvét a helyi
állatorvos elaltatta, a csendőrök kiszabadították, majd a mintegy 200

méterre lévő erdőben elengedték.
Néhány óra múlva azonban visszatért a településre, ahol rátámadt a
megrongálódott drótkerítésen dolgozó három férfi ra.
„A közelben tartózkodó helybéliek közbeléptek, és megölték
a medvét, nem volt más megoldá-
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suk” – jelentette ki a polgármester, aki szerint a nagyvad áldozatainak egyike válságos állapotban
van. A Vrancea Megyei
R e n d ő r -f ő k a p i t á n y s á g
szombati közleményében
megerősítette, hogy egy
medve aznap súlyosan
megsebesített a község területén egy 31 éves férfi t, és az állat
tetemét is megtalálták az egyik
gazdaság közelében.

medve

Ma este 6 órától a Teleki Tékában Szokoly Elek A hídverés színe című
könyvét Ungvári Zrínyi Imre mutatja be. Mától, október 11-étől 17-éig a
marosvásárhelyi várban látható az Épített örökségünk nyomában című
fotókiállítás. Holnap délután 4 órakor a Teleki Téka udvarán a Székelyföldi Népviseletek Haáz Ferenc Rezső képein című kiállítást P. Buzogány
Árpád művelődésszervező nyitja meg. Holnap este 7 órától a Maros
Művészegyüttes nagytermében a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ, valamint a gyergyócsomafalvi Mocorgók Néptáncegyüttes
közös, A Jerika-kő legendája című táncszínházi produkciója látható.
Valamennyi esemény része a Székelyföld Napok rendezvénysorozatnak.
2021. október 8. és 17. között Hargita, Kovászna és Maros megyék
tanácsai, valamint a hozzájuk tartozó kulturális intézmények immár
12. alkalommal rendezik meg a Székelyföld Napokat, ezúttal „A komaság jegyében” mottó alatt. Hargita megyében több mint hatvan
eseményt tartanak a megye valamennyi településén, illetve számos
rendezvényt a szomszédos megyékbe is elvisznek. A programokról
a szekelyfoldnapok.ro oldalon olvashatnak.

Megoldódtak a gyergyószéki települések működési gondjai
• Káosz van a romániai politikában, de a káoszban is

Bende Sándor és Barti Tihamér

ott kell lennie az RMDSZ-nek, hiszen így segíteni tudja
az önkormányzatokat – mutatott rá Bende Sándor parlamenti képviselő, a kormány tartalékalapjából visszaosztott pénzösszegekre utalva. Az RMDSZ Gyergyó Területi
Szervezetének elnöke, Barti Tihamér azt mondta, mindegyik gyergyószéki önkormányzatnak megoldódtak a
működési problémái.
GERGELY IMRE

űködési költségeik fedezésére,
illetve folyamatban lévő beruházásaik önrészeihez kérhettek támogatást az önkormányzatok. Gyergyószékre közel 9 millió lej érkezik
– újságolta a hétvégi sajtótájékoztatón a két RMDSZ-es tisztségviselő.
Utak felújítására, villanyáram-hálózat bővítésére, ivóvíz- és szennyvízrendszer kiépítésére, iskolafelújításra jut ezekből az összegekből.
Bende kifejtette, idén nem hallotta

Hová mennyi?

kormányon, annak Maroshévíz volt
a nagy haszonélvezője, míg a magyar
települések nem jutottak támogatáshoz. A képviselő leszögezte, annak
ellenére, hogy a keddi bizalmatlansági indítvány után a kormány
megbukott és ügyvivő kabinet irányít, az RMDSZ-nek továbbra is az a
célja, hogy négy évig részt vegyen a
kormányzásban, és továbbra is azt a

megoldást támogatná leginkább, ha
a PNL-vel és az USR-vel alkotnának
újra többséget a parlamentben, és így
alakítanának kormányt is. Azonban
nem látja, hogy ennek mi a realitása,
az ezt célzó tárgyalások sem indultak el. Számos forgatókönyv elképzelhető. „Káosz van, de a káoszban is
ott kell lennünk, hogy segíthessük az
önkormányzatainkat” – szögezte le.

Gyergyószentmiklós 1,8, Borszék
1,3, Csomafalva 1,6, Alfalu 1,7 millió
lejt kapott most, Újfalu és Szárhegy
300–300 ezret, Remete pedig 440 ezret kapott visszaosztásként. Mint Barti
Tihamér felsorolta, Szentmiklóson a
teherforgalmi út munkálataihoz és más beruházások
önrészébe pótolnak bele,
de ebből jut arra is, hogy
a fűtésszolgáltató tüzelőt,
faőrleményt vásárolhasson.
Borszéken a kezelőközpont
építéséhez felvett hitel törlesztését, Alfaluban a kultúrotthon felújításának munkálatait
segítik, egyebek közt. Az önkormányzatok működése most már mindenhol
biztosított, de a beruházásoknál az
igény nyilván ennél nagyobb lenne –
tette hozzá Barti Tihamér.

tartalékalap

M

az RMDSZ polgármestereit panaszkodni, ami azt igazolja, hogy csökkent a távolság az önkormányzatok
és a kormány között. A parlamenti
képviselő hozzátette: lakhelye, Maroshévíz nem kapott most kormánytámogatást, és emiatt a napokban
számos szidalmazás érte a helyiektől. A helyzet viszont az – magyarázta Bende –, hogy Maroshévíznek
nem voltak problémái a működésének fi nanszírozása tekintetében, és
nincsenek olyan uniós vagy országos
projektekből elkezdett beruházásai,
amelyeket most támogathattak volna. Megjegyezte, amikor a PSD volt
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