
Az udvarhelyi rendőrségnek 
listája van azokról, akik gya-
nús ingatlanügyekkel hozhatók 
kapcsolatba – mondta el Niţică 
Constantin, a székelyudvarhelyi 
rendőrség parancsnoka a helyi 
tanács ülésén, ahol beszámolt 
a rendőrség tavalyi tevékenysé-
géről. A tanácsosok elmondták a 
rendőrparancsnoknak, előfordul, 
hogy az udvarhelyiek félnek a 
rendőrséghez fordulni. 
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Pénteki ülésükön a városi ta-
nácsosok egyik régi óhaja 
teljesült: bő fél óra erejéig 

„vendégük” volt a helyi rendőr-
ség parancsnoka, akit kérdésekkel 
bombáztak. 

Félnek a rendőrségre 
menni az udvarhelyiek?
Balázs Árpád tanácsos azt em-

lítette, hogy a székelyudvarhelyi 
Márton József (nem a közjegyző 
– szerk. megj.) zsarolási ügyben 
kérte a rendőrség segítségét: „250 
milliót kértek tőle, hogy leszállja-
nak róla. Sok ilyen eset van, a vá-
rosban beszélnek róluk, nem lehet 
szőnyeg alá seperni” – vezette fel a 
témát Balázs, a parancsnok pedig 
úgy felelt: az illető nem tett pa-
naszt a rendőrségen. „Talán, mert 
félt” – jött a tanácsosok reakció-
ja. Szász Jenő komplikált, komoly 
dolgoknak nevezte ezeket, és úgy 
vélekedett, a megelőzés lenne a 
megoldás. „Több csoport is műkö-
dik..., néhány közjegyző már szól, 
ha gyanús ügyféllel találkozik. 

Volt, hogy figyelmeztettünk egy 
illetőt, ne üzleteljen egy adott sze-
méllyel. Megtette, s másnap már 
nálunk panaszkodott. A rendőr-
ségnek listája van azokról, akiknek 
a neve ilyen gyanús ügyletekben 
már felmerült” – tudatta a pa-
rancsnok. A tanácsosok a Termés 
utcai romák ügyére is kitértek. A 
parancsnok szerint két megoldás 
van: jogi úton elérni, hogy ne lak-
hassanak ott, vagy mivel a terület 
a városé, költözésre szólítani fel 
őket, majd a házat lebontani. Ja-
kab Attila arra kérdezett rá, a pa-
rancsnok elégedett-e a rendőrség 
munkájával. Niţică Constantin 
azt válaszolta, 120 helyett 80-an 

vannak, kevesen, de keményen 
dolgoznak, így a helyzethez képest 
elégedett. 

Félmilliós bírság
Niţică Constantin a 2010-es 

évről szóló tevékenységi beszámo-
lójában azt említette, hogy a városi 
rendőrség a helyi csendőrséggel 
karöltve az év alatt 900 akciót és 
ellenőrzést hajtott végre a települé-
sen, melyek során 5500 kihágásért 
több mint 582 ezer lejnyi pénzbír-
ságot róttak ki, illetve 68,5 ezer lej 
értékben koboztak el javakat (ciga-
retta-, alkohol-, fa-, textilipari ter-
mékek). A vizsgált év során 1029 
bűncselekményt jegyeztek (23-mal 
kevesebbet, mint 2009-ben), ezek-
ből 753-at meg is oldottak. Továb-
bá 228 gazdasági-pénzügyi jellegű 
bűncselekményekre derült fény, 
melyekből 174-et rendeztek. Össze-
sen 239 céget ellenőriztek, és 97 950 
lej értékben bírságoltak. Az év során 
442 880 karton cigarettát, 1248 li-
ter alkoholt, közel 2000 kg gabonát, 
501 kg zöldséget és gyümölcsöt, va-
lamint két autót foglaltak le. 

147 rajtaütés
A jelentésből az is kiderül, 

hogy rajtaütésszerűen 147 akciót 
hajtottak végre. A bűncselekmé-
nyeket típusaik szerint osztályozva 

elmondható, hogy 2 rablás, 6 testi 
bántalmazás, 151 lopás, 6 lopási 
kísérlet, 11 fenyegetés, 1 szexuális 
zaklatás, 43 erőszakos cselekedet, 
13 lakhelysértés, 29 családelhagyás, 
1 hamis nyilatkozás, 2 magántulaj-
don-sértés, 10 bizalommal történő 
visszaélés és 2 sírhelyrongálás tör-
tént. 2010-ben 11 személy ellen 
adtak ki körözést. 

A rendőrség közrendfenntar-
tó egységei 176 akciót hajtottak 
végre, ezek során 893 kihágást 
jegyeztek és 151 150 lejre bün-
tettek, illetve munkájuk során 
88 bűncselekményt is lefüleltek 
– közülük 10 áramlopással kap-
csolatos eset emelhető ki. Ban-
koknál, valutaváltóknál, zálog-
házaknál is tartottak ellenőrzé-
seket – ezeknél főleg a biztonsági 
eszközök hiánya miatt róttak ki 
büntetéseket. 

A rendőrség ugyanakkor 42 
kilakoltatásnál is részt vett. Érde-
kes adat, hogy jelentésük szerint a 
közvetlenül a rendőrségre vagy a 
112-es számon érkező bejelenté-
seket követően 1-10 percen belül 
kiszállt a helyszínre a rendőrség 
egysége. Éves kimutatásukban azt is 
megjegyzik, a vizsgált időszak alatt 
egyetlen alkalmazottjuk ellen sem 
indult eljárás, illetve senki nem ka-
pott büntetést. 
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> Ifjúsági lakásokat utaltak ki. Pénteken 
áprilisi havi ülését tartotta Székelyudvarhely 
önkormányzata. Az előterjesztés szerint a tes-
tület a polgármestert vagy egy más személyt 
kellett volna megbízzon a tanács érdekeinek 
bíróságok előtti képviseletével, a napirendi 
pont viszont nem ment át – konkrétan a le-
építésekre, létszámcsökkentésekre vonatkozó 
perről van szó, melyben a polgáriak álláspont-
ja szerint azok kell minden szintű felelősséget 
vállaljanak, akik megszavazták a határozatot. 

„964 ezer lej van szociális lakások építésére, 
idén talán 23 lakást át tudunk adni, 30 ezer 
lej érkezett a Tábor negyedi napkollektorokra, 
289 ezer lejt kaptunk tömbház-hőszigetelésre, a 
táncműhely is jelentős pályázati összeget nyert, 
ezen pénzeket be kell foglalni a költségvetésbe 
– ismertette a következő témát a polgármester, 
melyet a tanácsosok meg is szavaztak. A város-
nak szeptemberben lehet új Általános Ren-
dezési Terve – addig viszont, hogy legyen mi 
alapján működni, meghosszabbították a régi 
terv érvényességi idejét. A továbbiakban a ko-
rábbi 110-es ANL-s lista öt „vonal” alatt levő 

személyének utaltak ki időközben megürese-
dett lakásokat, a lakásigénylések kezelésére vi-
szont nem sikerült egy bizottságot felállítani-
uk, a témát egyezség hiányában elnapolták. 

> Száz fa gazdája kapott oklevelet. Több 
mint százan jelentkeztek a polgármesteri hi-
vatal Fogadj örökbe egy fát! név alatt meghir-
detett programjára, pénteken pedig a városi 
park filagóriája előtt az udvarhelyszéki fúvós-
zenekar muzsikaszójának kíséretében Bunta 
Levente polgármester átnyújtotta a „fatulaj-
donosoknak” a megbízatásukról szóló okle-

velet. „A városlakók újból birtokukba vették 
a parkot, egyik közkedvelt és gyakran látoga-
tott helyünket. Reméljük, az örökbefogadási 
akcióból igazi mozgalom lesz, és még többen 
csatlakoznak majd” – emelte ki a polgármes-
ter, majd azzal folytatta, hogy a park öreg fáit, 
nagyjából háromszázat, száz évvel ezelőtt ül-
tették, a legutóbbi parkfelújítás során pedig 
több mint ezer cserjével és fával bővült a tér. 
A polgármester a törődés fontosságát hang-
súlyozta, hozzátéve, a gondozási munkát az 
örökbefogadó észrevételezésére szakemberek 
végzik el majd. 

A rendőrség kérései a helyi tanács felé

A rendőrség parancsnoka jelentése végén számos kéréssel fordult a he-
lyi önkormányzathoz. Kérik a város kijáratainál a Csíkszereda, Szováta 
és Székelykeresztúr felé vezető utakon megfigyelőkamerák felszerelé-
sét, számos városszéli övezet megfelelő kivilágítását (Bethlen negyed, 
Cserehát, Szászok Tábora, Csalóka). Ugyanakkor azt is kérik, hogy a 
vendéglátó-ipari egységeknek egy követhető nyitvatartási programot 
diktáljanak, ellenkező esetben pedig kemény büntetéseket rójanak ki. 
Szintén kéréseik között szerepel a zöldövezeten állomásozó elhagyott 
autók elszállítása, a forgalmasabb útszakaszok gyalogátkelőinek a 
hangsúlyosabb kijelölése, illetve új körforgalmak kialakítása (az 1918. 
December 1. és a II. Rákóczi Ferenc utca, a Kossuth Lajos utca és a 
Városháza tér, a Vásártér és a Bethlen Gábor utca kereszteződésénél). 

villAmosítási progrAm

Ősszel lehet áram 
Sikaszóban

A korondi elektromos hálózat bőví-
téséről is döntés született a megyei 
tanács pénteki, zetelaki kihelye-
zett ülésén, ahol az is elhangzott: 
sikaszóban az idén kigyúlhatnak a 
fények. 

Jakab Árpád
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Korondra kétszázezer, a 
Zetelakához tartozó település 
villamosítására pedig nyolc-

százezer lejt fordít a beruházást átvál-
laló megyei önkormányzat. Borboly 
Csaba, a testület elnöke elmondta: „A 
falu nyolcvan százalékába jut el egy-
előre a villany. Évente kis összegeket 
fordítunk majd arra, hogy a település 
további húsz százalékában is kigyúl-
janak a fények.” A Madarasi-Hargita 
villamosításával kapcsolatban Bor-
boly elmondta, Borbély László kör-
nyezetvédelmi miniszter segítségével 
folyamatban van az engedélyeztetés, 
amit jócskán leegyszerűsítene, ha az 
illetékesek észrevennék, hogy „arrafelé 
nincs erdő, a fa eltűnt”. A villamosítást 
egyébként az országos villamossági 
művek beruházásaként próbálják ki-
vitelezni, erre minden bizonnyal egy-
két éven belül sor is kerül. A testület 
egyhangúlag szavazott arról is, hogy 
belefoglalják a kis falvak vízellátását 
célzó, úgynevezett Kis-vízprogramba 
Árvátfalvát, Énlakát és Firtosváralját. 
Szintén egyhangú döntés eredménye-
ként felújíthatják a kobátfalvi megyei 
útszakaszt és a tartalékalapból tízezer 
lejt fordítanak a felsőboldogfalvi elemi 
iskola felújítására. Másfél, legfeljebb 
két hónap múlva hozzáláthatnak a 
sikaszói villamosításhoz. A kivitelezés 
mintegy két hónapot ölel fel, így ősszel 
már lehet áram Sikaszóban.

A tirolsteiner  
német vállalat  

bizonyos szériaszámokkal  
rendelkező  

Zzinger, Singer, Durkopp,  
Pfaff és Kaiser márkájú  
varrógépeket vásárol. 

45 000–65 000 eurót ajánlunk, 
helyben fizetéssel. 

Telefon: 0755–273714, 
8–20 óra között. 

Komolyságot nyújtunk, 
komolyságot várunk.


