
Körkép
A turistát A koldustól, A mezőt A tolvAjtól ügyelik

Bevetésre indul a helyi rendőrség

4. oldal |  2011. április 20., szerdahargitanépe

hírfolyam

> Hulladékból hasznosat. A Föld napja 
alkalmából a Gyergyószentmiklósi Művelő-
dési Központ Hulladékból hasznosat címmel 
hulladékszobrászati kiállítást szervez. Várják 
óvodások, kisiskolások és középiskolás tanulók 
elsősorban szelektíven gyűjthető hulladékok-
ból, valamint egyéb háztartási hulladékokból, 
bármilyen technikával készült munkáit. Az 
alkotások mellé kérik egy lapra feltüntetni az 
tárgy címét, anyagát, alkotók nevét és életkorát, 
az iskola nevét. Beküldési határidő április 26. A 

munkákat a Művelődési Központ titkárságán 
várják. A kiállítás a művelődési ház előtti park-
ban lesz megrendezve pénteken 13 órakor.

> „Összerázó hétvége” Csomafalván. 
„Ha a Kereszt irányába tartunk, sokat segít, 
ha tudunk egy ütemre lépni” – tanulták meg 
a gyergyócsomafalvi ifjúsági csoport tagjai a 
Keresztirány Kezdőcsomag, más néven Koktél 
jelmondatát. Az önismereti tréning vezetői a 
Keresztirány Ifjúsági Szolgálat munkatársai vol-
tak, Fülöp László római katolikus lelkipásztor 
meghívásának téve eleget. A Koktél játékprog-

ram célja, hogy lehetőséget teremtsen egy újfajta 
közösségi élmény megélésére a fiatalok között. 

> Gyergyószentmiklósi útjavítások. A vá-
ros utcáiban 20 000 négyzetméteren lesz új asz-
faltszőnyeg és 7-8 ezer négyzetméternyi folt ke-
rül a gödrökbe. Az önkormányzat 800 ezer lejt 
költ erre a célra. A közbeszerzési eljárás elkezdő-
dött, 15 napon belül kiderül, melyik cég végzi az 
útjavítást. A tervek szerint a lakónegyedek for-
galmát, ahol mód van rá, egyirányúsítják, ezekre 
az utcákra három méter széles aszfaltszőnyeg ke-
rül, két oldalt pedig kavicsozott parkolóhelyeket 

alakítanak ki. A lakónegyedek kétirányú utcái 
négy méter széles aszfaltot kapnak, a város többi 
útján foltoznak. A fűtéskorszerűsítési munkála-
tok során megrongált útszakaszok rendbetétele 
az RFV Kft. feladata. Valószínű, hogy a fűtés-
szolgáltató cég a Bucsin negyedet, az Új élet, 
Kórház, Kárpátok és Temető utcát, valamint a 
Sugárutat teszi rendbe. Május közepén elkez-
dődhetnek az útjavítási munkálatok, és ígéret 
van arra is, hogy a 12-es országút városon átha-
ladó részét – a Gábor Áron utcát, a Fő teret, a 
Kárpátok és Bălcescu utcát – idén összefüggő 
aszfaltréteggel látja el az országos útügy.

munkába álltak a helyi rendőrök 
gyergyószentmiklóson. A sok-
kolóval, bilinccsel, kutyariasz-
tóval felszerelt egyenruhások 
nemcsak figyelmeztetik, hanem 
büntethetik is a szabálytalanko-
dókat.

Lázár Hajnal
lazar.hajnal@hargitanepe.ro

Gyergyószentmiklóson hosz-
szú ideje tervezi a városve-
zetés a közösségi rendőrség 

létrehozását. Idén felgyorsult a 
folyamat, meghirdettek tíz állást, 
amiből hétre találtak megfelelő je-
lentkezőt. Megrendelték a szüksé-
ges egyenruhát és felszerelést, most 
már munkára készen áll a csapat. 

rengeteg dolguk lesz
A helyi rendőrök tevékenységét 

egy bizottság ügyeli fel, amelyet 
maga Mezei János polgármester ve-
zet. A létrehozó helyi önkormány-
zat széles körű tevékenységet ír elő a 
rend újdonsült őreinek. Amint Me-
zei János elmondta, „fel kell ügyelni-
ük a közrendet, de a magán- és köz-

javakat is szemmel kell tartaniuk, 
észlelniük kell minden, a város terü-
letén elkövetett szabálytalanságot. A 
kéregetőket távol kell tartaniuk a tu-
ristáktól, a szemetelőket rendre kell 
utasítaniuk”. Emellett a polgármes-
teri hivatal urbanisztikai osztályával 
együttműködve követniük kell az 
építkezéseket is, hogy beazonosítsák 
az engedély nélkül építőket, a tiltott 
helyen plakátolókat. A mezőőrzés 
szintén a helyi rendőrökre hárul, 
feladatuk lesz figyelni és lehetőleg 
megakadályozni a mezei lopásokat. 
Gyergyószentmiklós körzetében az 
elmúlt években a terménylopás egy-
re növekvő gondot jelentett a gaz-
dáknak.

már a kiképzés előtt 
műszakba állnak
Molnár Csabát, a helyi rendőr-

ség ideiglenes vezetőjét a felügyelők 
maguk közül választották meg, hi-
szen egyelőre mindannyian egyen-
rangúak. Három hónapos képzésen 
vesznek részt, azt követően kapnak 
majd rendfokozatokat. A csendőr-
ségen képezik ki őket, megtanulják, 

hogyan kell használniuk felszerelései-
ket, miképpen kell kezelniük egy-egy 
helyzetet, hogyan kell kommunikál-
niuk, emellett pedig önvédelmet is 
tanulnak, valamint fizikai kiképzésen 
is részt vesznek. A tanfolyam végén 
vizsgát kell tenniük. Addig is a mun-
kát már elkezdik. Molnár Csaba rész-
letezte, minden évszaknak megfelelő 
egyenruhával rendelkezik a csapat, 
emellett ünnepi viselet is van, külön-
böző rendezvényekre. Felszereléseik 
között van kutyariasztó, bilincs, sok-
koló, gázspray, elemlámpa. Ezenkívül 
rendelkeznek fényképezőgéppel is, 
hogy dokumentálhassák az esetleges 
kihágásokat. Mindannyian rendel-
keznek igazolvánnyal is, melyet fel 
kell mutatniuk akcióik során.

egyelőre este tízig 
járőröznek
Elkezdik a járőrözést mától, egy-

előre a rendőrséggel közösen. Prog-
ramjuk reggel hattól este tízig tart, a 
későbbiekben viszont tervezik a hu-
szonnégy órás szolgálat bevezetését. 
Mostantól egy hónapig csak szóbeli 
és írott figyelmeztetést osztogatnak, 

azonban a négy hét elteltével szigorú-
an büntetni is fognak a törvény előírá-
sai szerint. A helyi rendőrök kettesével 
járőröznek, két váltásban. Délelőtt fő-
ként a város központi részein, iskolák, 
intézmények, turisztikai látványossá-
gok környékén teljesítenek szolgálatot 
gyalog vagy biciklivel, délután és az 
esti órákban pedig a városszéli része-
ken, mezőkön járőröznek szolgálati 
autóval. Egyelőre a hét hat napján dol-
goznak, vasárnap nem. Amennyiben 
munkájuk során olyan problémával 
szembesülnek, ami meghaladja hatás-
körüket, értesítik a rendőrséget. 

Mezei János polgármester hang-
súlyozta, a felügyelők a közösség szol-
gálatában állnak, a lakók segítséget 
kérhetnek, jelenthetik problémáikat 
a 0726–123776-os telefonszámon. 

A városvezető azt mondta, a jö-
vőben bővíteni szeretnék a csapat 
létszámát, és amennyiben ez sikerül, 
környezetvédelmi, parkolási problé-
mák figyelésével is megbízzák a helyi 
rendőröket. Ugyanakkor folyamato-
san továbbképzésekre szeretnék kül-
deni őket, hogy minél hatékonyab-
ban tudják ellátni feladataikat. 

gyergyó

MinisztériuMi biztos 
gyilkostón

Nem kértek, 
nem kaptak

A környezetvédelmi minisztérium 
arra vár, hogy gyergyószentmiklós 
önkormányzata pénzt kérjen gyil
kostó közművesítésére. A projekt 
összértékének eddig csupán 10 
szá zalékát igényelte a város, a 
mun kálatokat pénzhiány miatt 
füg gesztette fel a kivitelező. A 
mi nisztérium vezérigazgatója teg-
nap a helyszínre érkezett, hogy 
ki derítse az elakadások okát és 
felgyorsítsa a folyamatot.

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Akár már idén be lehetne fejez-
ni Gyilkostó település víz- és 
szennyvízrendszerének ki-

építését. A környezetvédelmi minisz-
térium biztosítja az anyagi alap nagy 
részét, csak kérni kell – közölte Lucian 
Pricina vezérigazgató, a környezetvé-
delmi minisztérium küldöttje. A ve-
zérigazgató gyilkostói látogatásának 
előzménye, hogy Barti Tihamér helyi 
RMDSZ-elnök és Lázár Zoltán mi-
niszteri tanácsos nemrég Bukarestben 
arról érdeklődött: miért torpantak 
meg az RMDSZ által elkezdett beru-
házások Gyergyószentmiklóson? Ké-
résükre Borbély László miniszter be-
osztottját küldte a helyszínre a körül-
mények elemzéséért. Lucian Pricina  
elmondta: a tervező és kivitelező, de az 
önkormányzat is felelős a munkálatok 
leállásáért. A tervezési hibákat korri-
gálni kell, a kivitelező már jövő héten 
újrakezdi a munkálatokat, az önkor-
mányzat pedig haladéktalanul el kell 
küldje a hiányzó dokumentációt, hogy 
a minisztérium újabb összegeket szám-
lázhasson. A 7 millió lejes beruházás 
85%-át az állam állja, de eddig ennek 
csak 10%-át igényelte a városvezetés. 
Mezei János polgármester azt mond-
ta, köszönettel tartozik az RMDSZ 
felső vezetésének a segítségért. Állítja, 
az építő nem számlázott, így az önkor-
mányzat sem tudott a minisztérium-
hoz folyamodni. Cheslerean Valer, az 
AG Serv Construct Kft. vezetője ezzel 
szemben állítja, a számlázáshoz olyan 
dokumentumokra lett volna szüksé-
ge, melyeket mind a mai napig az ön-
kormányzat nem állított ki számára. 
„A miniszter úr megbízott a projekt 
követésével, gyakori vendég leszek 
Gyergyóban, és abban járok, hogy az 
üdülőtelep közművesítése elkészül-
jön” – ígérte a vezérigazgató. 

Húsvéti díszben a körforgalom. Egy „fészekben” öt, erdélyi mintakészletből választott motívummal írott hímes tojás díszíti a gyergyószentmiklósi 
körforgalmat. A méretes tojásokat Kisné Portik Irén festette, a szalmával, mohával bélelt „fészket” a kertészet munkatársai készítették, az ő feladatuk a grupp 
virágokkal való beültetése is. Jövőre is megőrzik az írott tojásokat, sőt a negyedekben is szeretnének hasonló húsvéti szigeteket – mondta Nagy Zoltán alpol-
gármester. A húsvéti városdíszítés idén közel 3500 lejbe került.  fotó: balázs katalin


