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> Hódít a Székely termék. „Múlt héten 
szállítottuk az első egytonnányi töltött káposz-
tát a magyarországi CBA-üzletlánc központi 
raktárába” – újságolta a Hargita Népe érdeklő-
désére Bajkó László, az Intercom Kft. tulajdo-
nosa, a gyergyószentmiklósi töltöttkáposzta-
gyártó manufaktúra vezetője (képünkön). Mint 
mondta, egyelőre visszajelzés nincs, hiszen az 
anyaországban még nem ismerik a Székelyföldi 
töltött káposzta márkanéven jegyzett Székely 
termék védjeggyel ellátott ínyencséget. Azon-

ban sikerült egyéves szerződést kötni a magyar 
üzletlánccal, és az érdeklődés függvényében 
abban reménykedik, hogy növekedni fog a 
megrendelés. „Az a gond, hogy még hasonló 
termék sincs a piacon, az emberek egyszerűen 
nem szoktak töltött káposztát keresni az üzle-
tek polcain” – számolt be a nehézségekről is a 
vállalkozó, kifejtve, hogy el kell telnie bizonyos 
időnek, amíg az emberek megismerik a termé-
ket, megszeretik és keresik az üzletekben. Mint 
mondta, a szerződéskötésben jelentős szere-
pe volt Hargita Megye Tanácsa, illetve Bor-
boly Csaba tanácselnök Székely termékeket 

promováló kampányának, ugyanis Ákosfalván 
egy ilyen akció alkalmával találkozott a CBA 
vezetőjével, majd két hétre rá meg is kötötték 
a szerződést. Az ízletes terméket egyébként 
Romániában már forgalmazza az Auchan, a 
Carrefour, a Cora és a Merkúr. A hozzávető-
leg 130 ezer eurós beruházás alapötlete a vál-
lalkozó azon megfigyelésén alapszik, hogy az 
ünnepekre készített töltött káposzta maradé-
kát a felesége mindig gondosan dobozokban 
lefagyasztotta, aztán a két-három hét múltával 
újra felmelegített káposzta mit sem veszített a 
minőségéből. (J. A.)

Újabb magyar polgári párti taná-
csos mandátumának igazolását tűzte 
napirendre Gyergyószentmiklós 
önkormányzati testülete a ma 15 
órától meghirdetett tanácsülésen. 
Portik Csaba rMDSz-es tanácsos 
azonban másfél éve hiába várja, 
hogy napirendre tűzzék mandátu-
mának igazolását, mert úgy tűnik, 
erre a mai ülésen sem kerül sor. 
az ügyben egyébként folyamod-
ványt nyújtott be barti Tihamér, az 
rMDSz helyi szervezetének elnö-
ke, kérve, hogy a tanács egyszer-
re tárgyalja az MPP-s és a másfél 
éve várakozó rMDSz-es tanácsos 
mandátumának igazolását.

J. A. 

Amai soros tanácsülésen a 
gyergyószentmiklósi testü-
let napirendjére tűzte Be-

nedek Árpád-László MPP-s taná-
csos mandátumának igazolását, mi-
vel a szintén MPP-s tanácsos Lázár 
Zoltán, a város korábbi alpolgár-
mestere lemondott tanácsosi tiszt-
ségéről is. Mint lapunk hasábjain 
erről korábban már beszámoltunk, 
Lá zár a tanácsosi minőségében el-
szenvedett sérelmei miatt mondott 
le. Akkoriban azt nyilatkozta, hogy 
már nagyon zavarta a számos tör-
vénytelenség és félretájékoztatás, 
ami a tanácsban zajlott. Mellesleg 
ő már a harmadik magyar polgári 
párti tanácsos Gáll József és Antal-
Bacsó Sándor után, aki lemondott 
tisztségéről.

A napirendi pontok között vi-
szont nem szerepel Portik Csaba 

RMDSZ-es tanácsos mandátumá-
nak igazolása, amelyre ő tavaly ápri-
lis óta vár. Portik ugyanis a Gáll Ár-
pád lemondása folytán üresen ma-
radt tanácsosi mandátumot töltené 
be, ez azonban amiatt hiúsult meg 
mostanig, mert azóta sem tűzték na-
pirendre az ügyet. Akkoriban azzal 
indokolták Portik mandátuma iga-
zolásának megtagadását, hogy egy 
per van folyamatban az öt – közülük 
az egyik Gáll Árpád – RMDSZ-es 
tanácsos kizárása miatt.

Borboly Csaba, az RMDSZ 
Hargita megyei elnöke július 22-i 
keltezéssel iktattatta azt az iratot, 
amelyben az érvényben lévő válasz-
tási törvény értelmében igazolja 
Portik Csaba RMDSZ-tagságát. 
A tegnap pedig Barti Tihamér, az 
RMDSZ gyergyószentmiklósi szer-
vezetének elnöke folyamodvány-
ban kérte, hogy tűzzék napirendre 
Portik mandátumának igazolását. 
„Nyomatékosan kérjük, hogy a 
gyergyószentmiklósi lakosság javá-
ra és a tanácstestület hatékonyabb 
működése érdekében tegyenek 
eleget a törvényben foglalt kötele-
zettségüknek, tűzzék napirendre, 
tárgyalják egyszerre és fogadják el 
a két személy beterjesztését” – fo-
galmazott Barti az RMDSZ-es és 
MPP-s tanácsosok mandátumának 
igazolására apropózva. Az ügyben 
szerettük volna megszólaltatni Me-
zei János polgármestert is, a határo-
zattervezet előterjesztőjét, azonban 
többszöri telefonos megkeresésünk 
után SMS-ben közölte: külföldön 
tartózkodik. 

gyergyó

Tanácsülés Gyergyószentmiklóson. Részrehajló napirendi pont fotó: lázár hajnal

kitoloncolták azokat az ide-
genből érkezett gyűjtögetőket, 
akik közel egy hete sátoroznak 
békényfőn. a hétfő délutáni ak-
ció során közel 450 kiló begyűj-
tött áfonyát kobozott el a rendőr-
ség, csendőrség, magánerdészet, 
közbirtokosság, a helyi rendőrök 
és a polgármesteri hivatal embe-
reiből álló akciócsoport.

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

Mint arról lapunk korábbi 
lapszámában beszámol-
tunk, a Gyergyói Közbir-

tokosság békényfői területén sátrat 
vert – kisebb falunak is beillő – 
„idénytelepesek” július 23-ig kaptak 
haladékot a Gyergyószentmiklósi 
Polgármesteri Hivataltól, hogy hiva-
talosítsák a területen való tartózko-
dásukat, és szerezzék be a szükséges 
engedélyeket ahhoz, hogy erdei gyü-
mölcsöt gyűjthessenek a területen. 
Mivel a jelzett időpontig a többnyire 
Maros és Neamț megyéből érkezett 
gyűjtögetők nem mutattak fel sem-

milyen hivatalos iratot, amely igazol-
ná ottlétüket, hétfőn estébe nyúlóan 
razziát szervezett a rendőrség, csend-
őrség, magánerdészet, közbirtokos-
ság, a helyi rendőrök és a polgármes-
teri hivatal embereiből álló akciócso-
port. A sátortábor lakóit, de azokat 
is, akikkel a rögtönzött falu felé tartó 
úton találkoztak, távozásra szólítot-
ták fel a hatóságiak. A gyűjtögetőket 
meglepte a határozott fellépés, hiszen 
többen is nehezményezték, miért 
szükséges a tulajdonos engedélye egy 
adott területen való sátorveréshez. 
„Ha ezt látná egy külföldi, mit szólna 
hozzá, milyen országban élünk?!” – 
méltatlankodtak többen is, aztán las-

san csomagolni kezdtek, bőröndbe, 
zsákokba rakták tábori holmijaikat, 
majd elvonultak. Ezzel párhuzamo-
san elkobozták a gyűjtögetők áfo-
nyáját, amit a helyi erdeigyümölcs-
begyűjtő központ illetékese vett át. 
Ugyanekkor az akciócsoport egy 
része a Pricske közelében lévő má-
sik sátortábor felé vette az irányt, itt 
azonban már nem találtak lakókat, 
csupán a tűzhely és a temérdek sze-
mét jelezte, hogy nemrég még itt is 
népes gyűjtögető tábor lehetett.

Sajgó László erdővédelmi fel-
ügyelő szerint a gyűjtögetők nap-
számra szedik az áfonyát, este pedig 
leadják az aznapi termést idegenből 
érkezett begyűjtőnek. Értesüléseink 
szerint állítólag Neamț jelzésű au-
tókkal érkeznek esténként a begyűj-
tők, és napi bért fizetnek az áfonya-
szedőknek. Sajgó szerint nemcsak 
azzal van gond, hogy az illegálisan 
leszedett áfonyát idegen begyűjtők 
viszik el és értékesítik, hanem azzal 
is, hogy a sátrat verő gyűjtögetők 
hétvégi házakat törnek fel, lopnak és 
rengeteget szemetelnek.  

Újabb MPP-S TanáCSoS ManDáTuMáT iGazolják

Az RMDSZ-es 
hely üresen marad

Razzia Békényfőn. Rendőri felügyelet mellett csomagoltak az illegális sátorozók fotó: jánossy alíz

A gyűjtögetőket meglep-
te a határozott fellépés, 
hiszen többen is nehez-
ményezték, miért szük-
séges a tulajdonos enge-
délye egy adott területen 
való sátorveréshez.


