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Kéthetente razziáKat tartanaK

Ismét cigányokat ellenőriztek
Újabb panaszok érkeztek, ezért is-
mét ellenőrzést tartott roma közös-
ségeknél a gyergyószentmiklósi 
helyi rendőrség. Tizennégy tilos-
ban legelő lovat gyűjtöttek be. A 
razziákat kéthetente megismét-
lik, amíg „a garázdálodás meg 
nem szűnik”, jelentette be Mezei 
János polgármester.

Lázár Hajnal
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A korábbi razzia után ismét kö-
zös ellenőrzést tartott a helyi 
rendőrség, a csendőrség vala-

mint az állami rendőrség roma csalá-
doknál. Az akcióra azért volt szükség, 
mert sok városlakó panaszkodik, hogy 
területéről füvet lopnak, vagy más 
módon okoznak kellemetlenséget a 
cigány szomszédok. Ezúttal nem a 

téglagyári romatelepet vették célba, 
hanem az Alma és Rákóczi utcában, 
valamint a város alsó részén élő csalá-

dokhoz mentek. Az akció során ellen-
őrizték a személyek igazoló iratait, az 
épületek engedélyeit, valamint a lovak 

tulajdonjogi helyzetét. Ezúttal tizen-
négy tilosban legelő lovat hajtottak be 
a városgondnokság udvarára – mond-
ta el Molnár Csaba, a helyi rendőrség 
megbízott parancsnoka. A lovakat 
állatorvos vizsgálta meg és látta el 
azonosítóval, majd gazdáik elvihet-
ték az 50 lejes behajtási díj ellenében. 
Molnár hozzátette, nem találtak olyan 
személyt, aki illegálisan tartózkodott 
volna az adott címen, mindenki ren-
delkezett iratokkal. A helyi rendőrök 
elmondása szerint ismét több helyen 
szembesültek agresszív viselkedéssel 
a cigányok részéről, átkozták, meg is 
fenyegették őket többen. Mezei János 
polgármester hangsúlyozta, a hason-
ló razziákat kétheti rendszerességgel 
megismétlik, egészen addig, amíg a 
garázdálkodás, mezei lopás meg nem 
szűnik Gyergyószentmiklóson. 

Sérült fiatalok vettek gon do zásba 
egy parkot Gyergyó szent miklóson. 
A Hargita Megyei Mozgássérültek 
egyesületének holland támogatója 
adományozott egy fűnyírót a ker-
tészkedőknek.

L. H.

ANapsugár az Esőben Alapít-
vány napközis fiataljai ismer-
kedtek a fűnyíró használatá-

val pénteken. Megtanulták, hogyan 
kell beindítani, irányítani, hogyan 
lehet megfelelően nyírni a füvet. Az 
elkövetkező időszakban ők fogják 
rendben tartani a város egyik park-
ját. Koszti Alfonz, a Hargita Megyei 
Mozgássérültek Egyesületének ügyin-
tézője elmondta, a szervezet elsődleges 
feladatának tekinti, hogy fogyatékkal 
élő személyeknek munkalehetőséget 
biztosítson. Az elmúlt időszakban 
sikerült jól teljesíteni e téren, most 
pedig újabb személyek dolgozhatnak 
az új kezdeményezés által. A sérültek-
kel foglalkozó Napsugár az Esőben 
Alapítvány 13 napközis fiatalja fog 
kertészkedni. A gyergyószentmiklósi 
polgármesteri hivatal a művelődési 
központ szomszédságában találha-

tó Kossuth–Petőfi parkot ajánlotta 
fel gondozás céljából. Nagy Zoltán 
alpolgármester hangsúlyozta, nagy 
örömmel tett eleget a felkérésnek, 
hiszen példaértékű kezdeményezés-
ről van szó. Szerinte az akció révén 
bárki megbizonyosodhat arról, hogy 
a fogyatékkal élők is értékes tagjai a 
társadalomnak, sőt azt reméli, hogy 
a fiatal kertészekről talán a többi vá-
roslakó is példát vesz, és olyanok is 
nekilátnak szépíteni környezetüket, 
akiknek korábban meg sem fordult 
a fejében. A Napsugár az Esőben 
Alapítvány képviselői arról biztosí-
tották a városvezetést és a támogató-
kat, hogy odaadóan fogják végezni 
munkájukat. A kertészkedéshez 
szükséges fűnyírót a mozgássérültek 
szervezetének holland támogatója 
vásárolta, mely már 10 éve segíti a 
mozgássérültek egyesületét. Egyelőre 
egy hónapos próbaidővel veszi kez-
detét a kertészkedés, hogy kiderüljön, 
el tudják-e végezni a vállalt feladatot a 
fiatalok. Azt követően újabb tárgyalás 
következik a polgármesteri hivatal-
lal, elképzelhető, hogy több parkot is 
gondjaikba vehetnek a sérültek és java-
dalmazást is kapnak munkájukért. 

A lakossági anaszok miatt folyamatosan ellenőrzik a Roma-közösség tagjait fotó: lázár hajnal
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> Búcsús szentmise a Szent István-temp-
lomban. Telt templomnyi hívő imádkozott 
együtt a Szent István király jobbjának felma-
gasztalása ünnepén, a gyergyószentmiklósi 
Szent István-templomban. Értékrend és pél-
damutatás – ennek fontosságát hangsúlyoz-
ta az ünnepi szónok. A Gyergyói-medence 
papsága, a Szent Korona Lovagrend tagjai 
és csíki Mária-tisztelők ünnepeltek együtt a 
gyergyószentmiklósi hívekkel. A Szent Ko-
rona – melynek hasonmása a Szent István 

egyházközség tulajdona – jelképeiről és je-
lentéséről szóltak a koronaőrök, Oláh Dénes 
marosvásárhelyi esperes pedig Szent Istvánt 
mint felelős édesapát állította példaként a 
hívek elé. „Ha követjük a médiát, láthatjuk, 
megszaporodott a tetten ért közéleti szemé-
lyiségek száma, szinte szégyelljük, hogy ők is 
az ember névre hallgatnak. Mi viszont büsz-
kék lehetünk egy magyar személyiségre, az 
első keresztény királyunkra, mert bármed-
dig is elemezzék életét, egyre több erényéről 
szerezhetünk tudomást” – hangzott el. Pél-
dákat hozott fel, amikor a szülők azt hitték, 

mindent megadtak a gyereküknek azáltal, 
hogy másodállást, külföldi munkát vál-
lalva több pénzre tettek szert. A távollét 
miatt nem volt lehetőség a példamutatás-
ra, más élete lett a gyerek számára a köve-
tendő értékrend. Útravalóul Oláh Dénes 
esperes figyelmeztette a szülőket, szükség 
van szülő és gyerek együttlétére, az Imre 
hercegi intelmekre: „Ha kimarad az édes-
apa, édesanya példája a gyerek életéből, 
valami olyant rontunk el, ami később sem 
helyrehozható, nemzetünk sírját ássuk 
meg”.

Körkép
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Erősíteni 
a gyökereket

A gyergyószentmiklósi örmény 
közösség vendége volt vasárnap 
Issekutz Sarolta, aki örmény vo-
natkozású köteteket mutatott be.

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Kettős könyvbemutatóra 
került sor vasárnap a gyer-
gyó szentmiklósi Örmény 

Közösségi Házban. Ezer oldalon, hat-
vanhárom címerrel 58 örmény nemesi 
család bemutatása – ezt tartalmazza 
Gudenus János József Örmény eredetű 
magyar nemesi családok genealógiája 
című kötete. A másik, szintén friss ki-
advány a délvidéki örmény nemeseket 
ismerteti, a Kis, Lázár és Dániel csalá-
dokat Issekutz Sarolta, az Erdélyi Ör-
mény Gyökerek Kulturális Egyesület 
elnöke gyűjtőmunkája alapján. Emel-
lett a jelenlévők kérésére örmény sza-
kácskönyvet, de a genocídiumról, illet-
ve az örmény halotti kultuszról szóló 
kiadványokat is hozott a Budapestről 
érkezett vendég. „Van két vértanúnk, 
Kis Ernő és Lázár Vilmos, egyházi vér-
tanúnk dr. Bogdánffy Szilárd, két mi-
niszterelnökünk, nyolc miniszterünk, 
számtalan parlamenti képviselőnk, tu-
dósaink, gazdasági szakemberek, po-
litikusok. Nagyon fontos megismerni 
élettörténetüket, mint ahogy nagyon 
fontos mindenkinek megismernie 
saját családja történetét” – ajánlotta 
a köteteket. Mindenki számára elér-
hetővé válik a két kötet, hisz a plébá-
nián is hagynak példányt belőlük, ám 
ezen könyvek tartalmát ismernie kell 
minden magyarnak, mert ezáltal vá-
lik világossá, hogy az örmény gyökerű 
embertársak nélkül milyen szegény 
lett volna a magyar társadalom – véli 
Issekutz: „Ezek a családok, akik nagy 
gazdagságra tettek szert, és meg tudták 
úgymond vásárolni a címereket, nem 
azért akartak nemesek lenni, hogy 
kitűnjenek közülünk, hanem azért, 
hogy a nemességüket jóra fordítsák. 
Őbelőlük váltak igazán a magyar kul-
túra, tudomány, gazdasági élet támo-
gatói. Ez fontos a mai ember számára: 
nem elég csak magamnak vagyont 
gyűjteni, a közösség gyarapodására is 
gondolni kell. Csak így maradhatunk 
meg örmény származású magyarnak. 
Mert ne feledjétek: mi magyarok 
vagyunk, örmény gyökerekkel. Egy 
kis színfolt, egy kis többlet a ma-
gyar társadalomban”. 

SérülT fIATAlok Gondozzák A zÖldÖvezeTeT

Dolgozni akarnak
rókatetem a városban. Elpusztult rókát találtak a régi 
kórház épületének közelében tegnap. A tetemet a hivatal mel-
lékgazdaságának vezetője zsákban szállította az állatorvoshoz, 
akinek feladata a csíkszeredai állategészségügyi laboratóriumba 
továbbítani. Dr. Gál József elmondta, többnapos, oszlásnak in-
dult állatról van szó, a veszettség megállapításához agyából kel-
lene mintát venni, elemezni, de ilyen fázisban az esetek többsé-
gében erre már nincs lehetőség. 


