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kővel dobálták meg az egyenruhásokat

A helyi rendőrökre támadtak a romák

a környékbeli önkéntes tűzoltók is kellett segítsenek

Faház vált a lángok martalékává

Cigányok támadtak a polgár-
mesteri hivatal helyi rendőrei
re gyergyószentmiklóson. az 
egyenruhások bejelentés nyo-
mán mentek befogni egy tilosban 
legelő lovat, amikor harmincan 
rohantak rájuk.

Lázár Hajnal
lazar.hajnal@hargitanepe.ro

Több alkalommal fogtak 
már be tilosban legelő lovat 
a gyergyószentmiklósi helyi 

rendőrök, akik néhány hete álltak 
munkába. Egy bejelentést követő-
en a téglagyári romatelep közelébe 
mentek egy állatért, azonban me-
nekülniük kellett, hiszen közel har-
minc roma támadt rájuk. Villákkal, 
kaszákkal szaladtak a szolgálatot 
teljesítő két egyenruhás felé, kővel 
dobálták meg őket. Egyikük kisebb 

sérülést is szenvedett. A történtek 
után másnap reggel Mezei János 
polgármester utasítására csend-
őrök, rendőrök és a helyi rendőrök 
vonultak a helyszínre, az ötvenfős 
csapat szigorú ellenőrző akciót haj-
tott végre. Tizenegy lovat tereltek 
be a városgondnokság udvarára, 
személyeket igazoltattak és azonosí-
tották a támadásért felelősöket. Két 
személyt vittek be a rendőrségre. A 
befogott lovakat 50 lejért válthat-
ták ki gazdáik, viszont olyan is volt, 
akinek 100 lejes büntetést kellett fi-
zetnie, mert az állat más tulajdonán 
legelt. Három személyt a rendőrség 
megbírságolt, 500 lejt kell fizetniük 
az illegális legeltetésért. A polgár-
mesteri hivatal felszólít minden 
gazdát, vigyázzanak állataikra, ne 
engedjék idegen területre azokat, 
mert a helyi rendőrök befogják. 

Ha pedig valaki nem tudja igazol-
ni tulajdonjogát, vissza sem kapja 
az állatot, hanem árverésre bo-
csátják. Mezei János polgármester 
hangsúlyozta, szigorúbban járnak 
el ezután, folyamatosan ellenőrző 
akciókat tartanak a rend fenntar-
tása érdekében. „A törvények min-
denkire érvényesek, be kell azokat 

tartani, nem engedhetjük, hogy a 
kemény munkával megszerzett ja-
vakat ingyenélők dézsmálják meg” 
– szögezte le. Éppen ezért a helyi 
rendőrök feladatkörébe tartozik a 
mezőőrzés is, gyakran járőröznek a 
mezőkön, ha valakit lopás gyanújá-
val kapnak el, elkobozhatják lovát, 
szállítóeszközét is. 

súlyos tűzesethez riasztották a 
tűzoltókat szombaton délután 
gyergyószentmiklóson. a régi 
öntöde udvarán egy fa épület ka-
pott lángra.

L. H.

Fekete füst szállt fel az ön-
töde udvaráról szombaton, 
tűz ütött ki. A tűzoltók 

gyorsan a helyszínre értek és hoz-
záláttak az oltáshoz, azonban ví-
zért az egyik Bucsin negyedi bevá-
sárlóközpont parkolójába kellett 
menniük, ezért lassan haladtak. 
Hamarosan segítség is érkezett, 
a helyzet súlyossága miatt a kör-
nyékbeli falvak önkéntes tűzoltó-
csapatai is Gyergyószentmiklósra 
érkeztek, és teljes erőbedobással 
oltottak. Így is hosszú időbe telt, 
míg megküzdöttek a lángokkal. 
Egy Gyer gyó szentmiklóson élő 
francia üzletember tulajdonában 
levő fa épület teljesen leégett, a 
műhely fölé épített házat lakó-
házként használták. A tűz okának 
kiderítése és a kár meghatározása 
folyamatban van. A helyi és a környékbeli települések tűzoltóinak több órájába telt, mire sikerült eloltaniuk a lángokat fotó: lázár hajnal
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> Székely haditorna. Második alkalom-
mal szervezték meg Gyergyószentmiklóson 
a Székely Lovas Haditornát. A Csabafiak 
hagyományőrző céllal tartották meg idén 
is a rendezvényt. A haditornán egykori har-
cászati eszközöket mutattak be a szervező 
gyergyószentmiklósi Csabafiak, de az érdek-
lődők közelről is megtekinthettek egy jurtát, 
valamint régen használt fegyvereket, nyerge-
ket is. Bemutatták, milyen harcászati tech-
nikákat alkalmaztak őseink. Versenyre is sor 

került, először lovas íjászat, majd kopja- és 
lándzsahasználat, végül szablyás ügyeskedés 
terén bizonyíthatták tehetségüket a részt-
vevők. A versenyzők legjobbjai díjjal tértek 
haza, amelyeket Tölgyesi Béla rézműves és 
hagyományőrző készített el a az ősi minták 
felhasználásával.

> Fekete leves. Megnyitották A fekete 
leves – A kávéfőzés története című kiállí-
tást Gyergyószentmiklóson. A látványos 
tárgyakon kívül a múzeum kávéházzal is 
várja a látogatókat. Összesen négy teremben 

mutatják be a termesztésétől a pörkölésén 
keresztül egészen a főzéséig a kávé minden 
csínját-bínját. Bele lehet turkálni a négyféle 
módszerrel pörkölt kávéba, meg lehet cso-
dálni régi és vadonatúj kávéfőzőket, kávé-
gépeket. Mindemellett a múzeum udvarán 
kávéházat is nyitottak, amely a kiállítás ideje 
alatt várja a betérőket kávéval és különféle 
programokkal. Az első kávéházi esemény 
során vasárnap Vidák István és Nagy Mari 
magyarországi textilművészek tartottak fil-
mes, vetítéses beszámolót az év eleji indiai 
útjukról.

Körkép

a helyi rendőrökre a városházán lehet panaszkodni

Mezei azt mondta, a helyi rendőrök a polgármesteri hivatal alkalma-
zásában állnak, akcióikat a városvezetés engedélyével hajtják végre, 
ha pedig valaki nincs megelégedve munkájukkal, azt is a városházán 
kell jelenteni, nem pedig öntörvényűen nekikrontani. A hét helyi 
rendőr egyébként április közepén állt munkába, egyenruhával, szol-
gálati autóval rendelkeznek, és minden szükséges eszközzel feladata-
ik ellátásához. A hét hat napján járőröznek, legfontosabb feladatuk 
a közrend fenntartása. 

népszokásokat 
elevenítettek fel

Székely ruhás 
diákok

székely ruhát öltött a gyergyó
szent miklósi salamon ernő gim-
názium majd összes diákja, meg-
tartották a hagyományőrző napot. 
a rendezvény évről évre egyre 
nagyobb népszerűségnek örvend. 

L. H.

Ünnepélyes megnyitóval 
kezdődött a VIII. Ha-
gyományőrző Napok ren-

dezvénysorozata a Salamon Ernő 
Gimnáziumban. 

„Európa nem arra kíváncsi, hogy 
hogyan utánozzuk őket, hanem 
arra, hogy mit adunk magunkból” 
– idézte Kodály Zoltánt az intéz-
mény igazgatója, Lakatos Mihály. A 
rendezvény nyitányaként leleplezték 
az iskola első, 1914–15-ös tablóját, 
melyet Dezső László fotós rekonst-
ruált. Mint azt az igazgató elmond-
ta, a gimnázium első tablója meg-
semmisült, egy akkori végzős diák 
rokonának köszönhetően, kicsinyí-
tett másáról rekonstruálhatták. Az 
1908-ban alapított gimnázium első 
osztályában tizenketten végeztek, 
négyen érettségiztek, a többiek a 
frontra vonultak. A megnyitón Me-
zei János polgármester azt mondta, 
jó érzés tapasztalni, hogy a város-
ban van olyan intézmény, amelynek 
szívügye a nemzeti értékek iránti 
felelősség. „Mosolygós Székelyföl-
det szeretnék, ahol jó élni, ahol min-
denki teszi a dolgát” – hangsúlyozta 
Borboly Csaba, Hargita Megye Ta-
nácsának elnöke, aki szerint az ilyen 
rendezvények is segíthetnek ennek 
megvalósításában. 

Az idei hagyományőrző napon 
a népdal kapta a főszerepet, az egyik 
osztályteremben folyamatosan nép-
dalokat énekeltek, hogy a Kodály 
Zoltán és Bartók Béla által gyűjtött 
népdalokat minél több fiatal megta-
nulja. Emlékeztek Szilágyi Ferenc né-
hai tanár-igazgatóra. Megnyitották 
az osztálymúzeumokat, melyek igen 
nagy látogatottságnak örvendtek. 
Volt teaház citeraszóval, cukrászda, 
de még pásztortanyát is kialakítottak 
az udvaron, ahol voltak állatok. Egy 
másik osztály a mezei munkát mutat-
ta be. A látványos körtánc az iskola 
előtt ezúttal sem maradt el, rengeteg 
járókelő csodálta a több száz énekelő, 
táncoló székely ruhást.  


