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Több minT húszezer euróT hajToTTak fel a családon

Az ukrán maffiával fenyegetőztek

Népi fürdő épül Borzsovában

rajtaütéssel, akció közben érték 
tetten a hargita megyei rend-
őrök azt a három férfit, akik kö-
zül kettő halálos fenyegetéssel 
több mint húszezer eurót csikart 
ki egy 69 éves udvarhelyi férfi-
tól és családjától.

Darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

Szovátán tartóztatták le ked-
den azt a két férfit, akik 2010 
decemberétől halálos fenye-

getésekkel húszezer eurót (mintegy 
8200 lejt) zsaroltak ki egy 69 éves 
székelyudvarhelyi férfitól és csa-
ládjától. A rendőrség tájékoztatása 
szerint az ügy 2010 decemberében 
kezdődött, amikor az udvarhelyi 
férfi üzletet kötött G. J.-vel és fiával: 

ékszereket és más javakat vásárolt 
tőlük. A vásárlást követően azonban 
halálos fenyegetésekkel több rendben 
is pénzt követeltek tőle és családjától 
– a székelyudvarhelyi bűnügyi nyo-
mozó osztály tisztjei ekkor indítottak 
nyomozást az ügyben. A tettenérési 
akciót május 31-ére időzítették: a 
gyanúsított személyek ezt az időpon-
tot adták meg „ügyfelüknek”, hogy 
vigyen nekik 8000 lejt egy szovátai 
benzinkúthoz. Hogy nyomatékosít-
sák követelésüket, az ukrán maffiával 
és a család kiirtásával fenyegetőztek. 

A bűnügyi nyomozó osztály és 
a gyors beavatkozású egység tíznél 
több embere kedden este kilenc 
óra körül foglalta el megfigyelő 
állását a benzinkút környékén. Vi-
deofelvételen rögzítették a pénz 

átvételét – ezzel a feladattal G. J. 
és fia egy harmadik férfit bízott 
meg, miközben ők egy autóban 
várakoztak – követték a „futárt”, 
amíg beszállt az autójába, majd ül-
dözőbe vették őket. Menekülésük 
mindkét lehetséges útját elzárták, 
és amikor többszöri figyelmez-
tetés ellenére sem húztak félre 
autójukkal, 15 lövést adtak le, elő-
ször figyelmeztetésül, majd a jármű 
abroncsaira célozva. A lövöldö-
zésben senki nem sérült meg – 
közölte Gheorghe Filip, a Hargita 
megyei rendőrség szóvivője. A gya-
núsítottak igazoltatásakor derült ki 
életkoruk és lakhelyük: idősebb 
G. J. 51 éves marosvásárhelyi, 
fia G. J., 30 éves és nagyváradi, va-
lamint a harmadik személy, B. A., 
43 éves és maroshévízi lakcímmel 
rendelkezik. A náluk talált és elő-
zőleg a „zsarolás” szóval megjelölt 
bankjegyeket, valamint az autóban 
talált értékeket lefoglalták. 

A gyanúsítottak ellen 24 órás 
fogvatartási parancsot adtak ki, el-
lenük bírósági eljárás indul. 

Folytatódik a nyomozások a 
zsa rolás bűncselekményének gya-
nújával kapcsolatosan, a bűntető 
törvénykönyv 194-es bekezdése 
1-es paragrafusa által leírt bűncse-
lekményért, amiért a gyanúsítottak 
2-től 7 évig terjedő börtönbüntetést 
kaphatnak. 

Borzsova is felzárkózik a népi für-
dővel rendelkező települések so-
rába. A szakemberek tegnap kije-
lölték a Hargita Megye Tanácsa, 
a szépvízi önkormányzat, illetve a 
helyi közbirtokosság közös finan-
szírozásával épülő fürdő alapját. 
A helyi lakosok kalákával vállal-
nak részt a fürdő felépítésében. 

Hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

Nagyjából egy hónap múl-
va megmártózhatnak az 
arra járók a borzsovai népi 

fürdő medencéjében, ha az időjárás 
nem gördít akadályt az építkezés 
útjába – tudtuk meg Ferencz Tibor 
polgármestertől. A szakemberek 

kijelölték a fürdőmedencék helyét, 
az elöljáró maga is lapáttal a kezé-
ben szorgoskodott, együtt ásta a 
lecsapolóárkot falusfeleivel, hogy 
sikerüljön megfelelően előkészíteni 
a terepet az építőknek, és újjászü-
lethessen az a népi fürdő, amely 
egykor a helyiek egyik büszkesége 
volt. A feljegyzések szerint a koráb-
ban létező borzsovai gyógyfürdő 
1859-ben épült, amelyhez, ha hinni 
lehet az egykori szóbeszédnek, Bu-
dapestről is érkeztek látogatók. A 
borzsovai víznek jótékony gyógy-
hatást tulajdonítottak a köszvény, a 
különböző reumatikus és bőrbeteg-
ségek kezelése terén, a helyiek pedig 
ma is hisznek borvizük gyógyító 
erejében. 

Az építkezés anyagi hátterét Har-
gita Megye Tanácsa, a helyi önkor-
mányzat, illetve a közbirtokosság biz-
tosította. „Harmincezer lejt pályáz-
tunk meg sikerrel a megyei tanácstól, 
ugyanennyit különítettünk el erre a 
célra a saját költségvetésünkből, az 
építkezéshez szükséges faanyagot, il-
letve magát a területet, ahová a fürdő 
épül, a közbirtokosság ajánlotta fel” – 
világosított fel Ferencz Tibor. A Só-
lyom Barbara budapesti tájépítész ál-
tal tervezett fürdő felhúzásához szük-
séges munkaerőt a helyiek önkéntes 
munkával, kalákázással biztosítják. 
„Nem véletlenül lesz így, hiszen egy-
részt az ilyen munkálatok kiválóak 
a közösségépítésre, másrészt pedig 
sokkal inkább a magukénak tekin-
tik, jobban megbecsülik a fürdőt a 
helyiek, ha a saját kezük munkája 
is benne van” – vélekedett a polgár-
mester. Megjegyezte, véleményét 
gyakorlati tapasztalatra alapozza, 
hiszen a 2007-ben Csíkszépvízen 
hasonló módon megépített Cibere-
fürdőn sem történt rongálás. „Egyik 
öltöző zárja romlott el, annyit kel-
lett kicserélni azóta” – emlékezett 
Ferencz. 

A borzsovai létesítményben helyet 
kap egy nagyobb, 9,5-ször 5 méteres 
medence, illetve három kisebb a gyere-
kek számára, de épülnek majd öltözők 
is, valamint filagória kerti tűzhellyel. 
A környék élővilágának védelmében a 
tájba jól illeszkedő, fával lepadolt ösvé-
nyeket képeznek ki, azokon közleked-
hetnek a fürdővendégek. 

Tizenöt lövéssel állították meg a menekülők járművét. Hét évet is kaphatnak a zsarolók

Kijelölték a medencék helyét. A borzsovaiak bíznak gyógyító borvizükben fotó: hompoth loránd

Gyerekek vették át az uralmat
Meseolvasás, zumbatanítás, asz-
faltfestés, bábelőadások, bohóc 
és légvár – többek között ezek az 
elfoglaltságok várták a gyerme-
keket tegnap a Szabadság téren 
és a Mikó-várban.

Darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

A legkisebbek vették át az ural-
mat tegnap a város felett: 
Csíkszereda központjában alig 

maradt talpalatnyi hely, amelyet nem 
díszít mesékből ihletődött aszfaltrajz, 
és a nap minden órájában léggömbök-
kel sétáló, vattacukortól, fagylalttól 
és arcfestéktől maszatos gyermekek-
kel lehetett találkozni. A hangulatot 
a Szabadság téren zumbaoktatással 
„fűszerezték” a kicsik örömére, akik a 
tűző nap ellenére vidáman imitálták 
a pingvinjárást és a körtáncokba is 
szívesen bekapcsolódtak. Sorban áll-
tak a bohóc előtt is, aki jól felszerelt 
kufferjéből varázsolta elő a szebbnél 
szebb színű lufikat, és sokan tolongtak 

a légvár bejáratánál is. A szervezők – 
a Csíki Anyák Egyesülete és Hargita 
Megye Tanácsa – osztogatták a Ho-
gyan menjünk óvodába című kifestő-
könyvet, amelyet a Hargita Megyei 
Energiatakarékossági Közszolgálat 
adott ki, és a környezettudatos köz-
lekedést népszerűsíti Siklódy Ferenc 
rajzaival. A Szabadság téri rendezvé-
nyek ideje alatt a megyei tanács mun-
katársai a csíkszeredai Babi bohóccal 
együtt ellátogattak a zsögödi Manó 

Tanodába, valamint a megyei kórház 
gyerekosztályára és ajándékcsomagot 
osztottak szét. Megyeháza-látogatást 
is tartottak, hogy a diákok megismer-
hessék a Fehér Háznak becézett csík-
szeredai közigazgatási palotát. 

A Mikó-várban a Talentum Ala-
pítvány rendezvényei zajlottak: báb-
előadás, kézműves-foglalkozások és 
játékos várépítés, amelyek ugyancsak 
rengeteg gyerek érdeklődésére tartot-
tak számot. 

Játszóteret „sütöttek ki” 

A Gyermeknapra időzítette a 
Harmopan a Testvériség sugárúti 
üzlete mellé épített játszótérnek 
átadását. Az üzlet melletti szabad 
téren hintákat, mászókát, csúsz-
dát állítottak fel, az épületre pedig 
Kiss György Tamás rajzolt mé-
zeskalács-figurákat. A szomszé-
dos József Attila Általános Iskola 
tanulói „vevők” voltak a kézmű-
ves-foglalkozásokra és a felkínált 
csemegékre, lelkesen vettek részt 
a tésztagyurmázásban, a rajzver-
senyben, de sorban álltak a sze-
mélyre szabott pólók készítésénél 
is. Ugrai Orsolyától, a Harmopan 
marketingfelelősétől megtudtuk, 
hogy tegnappal kezdődően min-
den eladott péksütemény árából 
két százalékot a Caritasnak utal-
nak a rászoruló gyerekek nyaralá-
si, táboroztatási költségére.

Ütötték a dobokat, zongoráztak, gitároztak, népdalokat tanultak, 
táncoltak, majd nemezeltek a Hargita Megyei Művészeti Népiskolában tar-
tott nyílt napon tegnap a kisiskolások. A gyermeknap alkalmából tartott 
ünnepi programnak a tanintézmény vezetői szerint azon túl, hogy a diákok 
bepillanthatnak az iskola életébe és megismerkedhetnek a hangszerekkel, az 
is célja volt, hogy közelebb kerüljenek a művészetekhez, és esetleg kedvet 
kapjanak ahhoz, hogy majd ők is ott tanuljanak. A kicsik számára a legna-
gyobb élményt az jelentette, hogy saját maguk is kipróbálhatták a hangsze-
reket, majd végül emléklapot és ajándékot kaptak.  fotó: mihály lászló


