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> Víz- és csatornahálózat épül Gyergyó-
szentmiklóson. „A Romániai Magyar Demok-
rata Szövetség (RMDSZ) Gyergyószentmiklósi 
Szervezetének elnöke, Barti Tihamér előter-
jesztésére, dr. Verestóy Attila szenátor közben-
járásával sikerült a Szövetségnek a múlt heti 
kormányülésre beterjeszteni és elfogadtatni a 
gyergyószentmiklósi víz- és csatornahálózattal 
kapcsolatos projektet” – olvasható a szervezet 
által szerkesztőségünkbe eljuttatott nyílt levél-
ben. A továbbiakban az aláírók azt részletezik, 

hogy az előző városvezetés által megnyert 7,4 
millió euró értékű víz- és csatornahálózat-reha-
bilitálási programmal kapcsolatos munkálatok 
még mindig nem kezdődtek el, mivel az elmúlt 
években, Mezei János polgármester kérésére 
háromszor változtatott a helyi tanács a terven. 
„Több mint 3 éve csak helyben topogás folyik 
a projekt körül, ezért az RMDSZ felvállalta, 
hogy kimozdítja a holtpontról, és beterjesztette 
a 2011. augusztus 3. kormányülésre, ahol elfoga-
dásra került az említett projekt” – olvasható a le-
vélben. Mint korábban beszámoltunk már róla, 
Mezei cáfolta, hogy akadályozta volna a projek-

tet, kifejtve, hogy nem RMDSZ-es segédlettel 
került terítékre a tervezet, hanem a beruházási 
és fejlesztési ügynökség nyújtotta be. 

> Megoldódnak a napközigondok Gyer-
gyó szentmiklóson? „Rákerült a tanügyi tárca 
pályázati listájára Gyergyószentmiklós is, így 
megoldódni látszanak a napközis gondok a 
városban” – jelentette ki utóbbi sajtótájékozta-
tóján Mezei János polgármester, kifejtve, hogy 
a pályázatot 160 férőhelyes, nyolc csoportnak 
otthont adó napközi építésére nyújtották be. 
Az épületet a saját területén, a könyvtár udvarán 

építtetné fel az önkormányzat. A polgármes-
ter ugyanakkor azt is elmondta, hogy sikerült 
egyezségre jutni azzal a tulajdonossal, akinek 
birtokában van az az épület, amelyben a Cso-
davilág napközi működik. Az épületet megvá-
sárolná az önkormányzat, a szakértő 850 ezer 
lejre becsülte az értékét. Mint ismeretes, lévén, 
hogy lejárt az önkormányzat szerződése a tulaj-
donossal, korábbi elképzelések szerint az ebben 
az épületben működő napközis csoportokat át 
akarták költöztetni egy másik, az önkormányzat 
tulajdonában lévő ingatlanba, amelyet korábban 
a csendőrség használt. (J. A.)

Körkép

Négy Maros megyei kisbusz, 
számos sátor áll megint Gyer
gyó szentmiklós határában, a 
Bé kénypatak partján. A város 
al polgármestere szerint szél
malomharcot folytatnak elle
nük, a razziák után csak helyet 
változtatnak, pár nap múlva 
visszatérnek. 

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Aleszedett erdei gyümölcs 
elkobzásával próbálják elér-
ni, hogy ne térjenek vissza 

az illegális kokojzaszedők Gyergyó 
környékére. A helyi rendőrség és 
csendőrség rendszeresen távozásra 
szólítja a patakok partján megte-
lepedett kokojzaszedőket, viszont 
azok csak rövid időre bontanak sát-
rat, pár kilométerrel arrébb teleped-
nek meg. 

Az elmúlt hétvégén örömmel 
jelentették a gyergyószentmiklósi 
önkormányzathoz tartozó helyi 
rendőrök, hogy sikerült a Pricske 
környékéről elkergetni az illegális 
helyfoglalókat, kokojzaszedő csa-
patokat. A környékbeli pásztorok 
is bejelentést tettek: a megtelepe-
dők egyikét utolsó percen sikerült 
elkapni, amint épp lovat lopott 
az esztenáról. A Maros és Neamț 

megyéből érkezett gyűjtögetőktől 
viszont, úgy tűnik, nem sikerül 
megszabadulni, újra tanyát vertek 
Békényfőn is.

– Egyik helyről elüldöz-
zük, másik helyen lesátoroznak. 
Van még más probléma is, más 
városok ban lévő erdeigyümölcs-
begyűjtők kisbuszokkal szállít-
ják a munkásokat. Azok reggel 
jönnek, este elmennek, viszik a 
kokojzát, s hagyják a szemetet 
– mondta Nagy Zoltán alpolgár-
mester. – Mást nem tehetünk, 
esténként az erdőszéleken iga-
zoltatjuk a gyümölcsszedőket, 
ha nincs begyűjtési engedélyük, 
elkobozzuk a kokojzát, gombát. 
Ez az egyetlen módszer, hisz sok 
az erdei út, mindenhol nem lehe-
tünk jelen, sorompót sem állítha-
tunk mások birtokára. 

Csak félsikert hoz a rendszeres razzia

Gyergyószárhegyen továbbra is gödrös az út. Nem tudni, mi okból nem folytatja a munkálatot a bákói cég Fotó: keresztes zoltán

Szélmalomharc a kokojzaSzedőkkel

Újra szennyezik 
a város ivóvizét

KöKös és szászréGeN Között MiNdeNhol jó Az út

Gyergyószárhegy idén is 
kimarad a javításból?!

Miközben a Gyergyóimedencén 
áthaladó e578as európai út 
(dN12 jelzésű országút) bizo
nyos részeit már javítják, a Gyer
gyószárhegyet átszelő rész reha
bilitációjához hozzá sem fogtak. 
a munkálatokat végző bákói 
UMB cég munkatársa azzal ma
gyarázza a késlekedést, hogy a 
községben a csatornahálózat ki
építését végző alisca Bau kft. az 
úttesten ejtett átvágásokat nem 
tömte vissza megfelelő módon, 
emiatt nem aszfaltozhatnak. rá
adásul a községben olyan hírek 
is szárnyra keltek, hogy Gábor 
lászló polgármester összeve
szett bizonyos tomovei mérnök
kel, az UmB képviselőjével.

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

2009-ben, amikor kormány-
pénzekből felújították a Kö-
köst Szászrégennel összekötő 

DN12 országutat, E578 európai 
utat, a felújítási munkálatokból ki-
maradt a Gyergyószárhegyen átha-
ladó útszakasz.

Az akkori egyezség értelmében 
a csatornahálózatot kiépítő Alisca 
Bau Kft.-nek helyre kellett állítania 
az úttest azon részeit, amelyek a la-
kossági lecsatlakozások alkalmával 
ásott árkok miatt rongálódtak meg. 

– A tervben foglaltak értelmé-
ben betonnal kellett betömnie a 
csatornázást végző cégnek az úton 
az átvágásokat, és az elmúlt évben 
ezt többször is megtették – jelen-
tette ki Gábor László polgármester, 
kifejtve, hogy az út romlása miatt 
leginkább azokat a kamionosokat 
hibáztatja, akik a figyelmeztető 
táblák ellenére ráhajtottak a friss 
betonozásra.

A polgármester ugyanakkor cá-
folta a községben keringő kósza hí-
reket, elmondva, nem veszett össze 
senkivel, viszont nagyon szeretné 

már, ha a Gyergyószárhegyen átve-
zető útra is aszfaltszőnyeg kerülne.

Szondi Ákos, az Alisca Bau 
képviselője megerősítette a polgár-
mester által mondottakat, kifejtve, 
hogy az útjavító cég utóbb zúzott 
köves helyreállítást kért.

– Korábban betonos helyreál-
lítást kértek, mi elvégeztük a mun-
kát, csak rá kellett volna önteni az 
aszfaltot – közölte Szondi.

Ugyanakkor kifejtette: cége haj-
landó a zúzott köves helyreállítást is 
elvégezni, noha nem ez lenne az in-
dokolt a beton alapú út esetében. 

– Amint helyreállították a csa-
tornázás miatt feltört utat, azonnal 
aszfaltozunk – jelentette ki a Hargita 
Népe kérdésére Tomovei mérnök, az 
UMB bákói útjavító cég munkatársa.

A mérnök, aki a teljes nevét sem 
volt hajlandó elárulni, cáfolta, hogy 
bármilyen nézeteltérése lett volna a 
polgármesterrel, illetve a csatorná-
zást kivitelező céggel.

„esténként az erdőszéle-
ken igazoltatjuk a gyü-
mölcsszedőket, ha nincs 
begyűjtési engedélyük, 
elkobozzuk a kokojzát, 
gombát”



udvarhely
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> Újabb faügy. A székelykeresztúri rend-
őrség a szentábrahámi 41 éves B. A. és a 20 
éves V. J. ellen erdészeti bűncselekmények 
miatt bűnügyi kivizsgálásba kezdett. Az 
ankét során derült fény arra, hogy a két sze-
mély közel hét köbméter faárut igyekezett 
eladni, anélkül, hogy rendelkeztek volna a 
termék eredetét bizonyító iratokkal. A rend-
őrség egy kismedeséri ház udvarán talált rá 
a gyanús eredetű fára, amit le is foglaltak, 
a gyanúsítottak ellen pedig tovább folyik a 

nyomozás, hogy kiderítsék, egyetlen esetről 
van-e szó, illetve ennek függvényében mek-
kora is az általuk okozott kár nagysága. 

> Világkongresszus tejtémában. Augusz-
tus 17. és 21. között Farkaslaka Polgármesteri 
hivatala, a megyei mezőgazdasági és vidékfej-
lesztési igazgatóság, illetve az Európai Élelmi-
szerlánc Parlament és a helyi GordonProd. 
Kft. szakkiállítással, vásárral és különböző ver-
senyekkel színesített nemzetközi konferenci-
át szervez Farkaslakán a Tamási Áron Emlék-
parkkal szemben található sportcsarnokban. 

Tulajdonképpen folytatódik a Fenntartható 
Élelmiszerlánc Világtalálkozók 2010-ben 
elkezdett sorozata, melynek keretén belül 
Galacticus I. Tejhigiéniai, Tejminőségügyi 
és Tejvizsgálati név alatt világkongresszust 
tartanak. A GordonProd. Kft. tejfeldolgo-
zó miatt esett a választás Farkaslakára, a vi-
lágkonferencia célja pedig a helyi termékek 
piacképességének növelése, az ágazatban 
dolgozók tevékenységének támogatása, se-
gítése, életben maradási esélyeik serkentése. 
A rendezvény öt napja alatt számos előadást 
tartanak a tejtermelés és -feldolgozás téma-

körben. A szervezők nyolcvan vállalkozást 
várnak a konferenciára, a kiállítók zöme 
erdélyi lesz, és nemcsak tej- és kapcsolódó 
termékekkel, hanem állati és növényi erede-
tű étkekkel is előrukkolnak, sőt kézművesek 
is kiállítanak majd. A szervezők által össze-
állított programban szerdán üzemlátoga-
tás szerepel a tejgyárnál, majd csütörtöktől 
szombat délig romániai és magyarországi 
szakemberek tartanak előadásokat. Szom-
baton délben hirdetik ki a Tej – Tejtermék 
– Sajt világbajnokság eredményeit és átadják 
a Think global, Eat local!-díjakat.

Az egyre nyomasztóbb gazda
sági válság nemcsak az üzletek 
visszaesett forgalmán, hanem 
az egyre gyakoribb bolti tolvaj
lásokban is tetten érhető. a 
székelyudvarhelyi nagyáruházak 
vezetői egybehangzóan állítják: 
megéri őröket alkalmazni, ka
merarendszert működtetni, bár 
teljes egészében így sem tudják 
megfékezni a jelenséget. A bol
ti szarkák főként szervezetten 
működnek, márkás italokra, par
fümökre szakosodnak, és arra is 
van példa, hogy nyugdíjas emel 
el a polcról alapélelmiszert...

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

Szarka? Az van, hogyne lenne, 
kétlábú szarka! Minden héten 
akad kettő-három – indított a 

Hargita Népe megkeresésére az egyik 
– a cég és a saját neve elhallgatását 
kérő – nagyáruház aligazgatója. 

A szupermarket őrző-védő cé-
get bízott meg a tolvajok megfi-
gyelésével: a cég emberei civilben, a 
vásárlók között elvegyülve szúrják 
ki a gyanús egyéneket. A visszatérő 
kuncsaftok azonban egy idő után 
felismerik, hogy ki vásárló, és ki 
nem: ezért az áruházban kamera-
rendszert is működtetnek, ráadá-
sul a pénztárnál is figyelik, hogy 
ki próbál meg ruhája alá rejtve 
kicsempészni valamit – a kamera-
rendszert egy irodában követő sze-
mély állandó összeköttetésben áll a 
lentiekkel.

Az aligazgató azt mondja, fő-
ként szervezett, más városokból 
érkező bandák lopnak, de visszaeső 
tolvajuk nemigen van: akit egyszer 
elcsíptek, az nem szívesen megy 
vissza a tett színhelyére.

– Ezek a bandák főként parfü-
mökre, apró, de drágább dolgokra 
szakosodtak, kinek mire van igénye, 
min tud túladni: nagy a „keletje” a 
CD-lemezeknek, az energiatakaré-
kos égőknek, drágább csokoládék-
nak – közölte az aligazgató.

Az alkalom szüli a tolvajt mon-
dás hatványozottan érvényes az 
áruházakban.

– Megtetszik valami, a kisördög 
elkezd motoszkálni, egy darabig 
nézegeti, s azzal zsupsz, be is süly-

lyesztette a ruhazsebbe – ecsetelte 
az áruházvezető az alkalmi szarka 
esetét a termékkel.

A tolvaj jogai
Mivel szerinte áruházukban 

„igen kedvesek a vásárlókkal”, ezért 
sokan visszaélnek azzal, hogy egy 
élelmiszert a helyszínen is meg le-
het bontani, bele lehet harapni, 
szürcsölni:

– A pénztárig követjük a hely-
ben fogyasztót, hogy valóban kifi-
zeti-e a megkezdett csokit, banánt, 
pékárut, kólát, de így is sokszor elő-
fordul takarításkor, hogy palacko-
kat, papírokat, zacskókat találunk a 
polc mélyére süllyesztve.

Az aligazgató azt mondja, ré-
gen jó módszer volt az úgynevezett 
szégyenfal: a tetten ért tolvajokról 
fotó készült, amit a bejáratnál elhe-
lyezett falon függesztettek ki:

– Ez sokakat elriasztott a lopástól, 
vásárlóként sem tért vissza jó ideig, 
úgy szégyellte magát, nemhogy lop-
ni. Csak hát az emberi jogok, ugye, 
immár a tolvajnak is vannak jogai... 
– jegyezte meg, hozzáfűzve: – Most 
mindenki annyit lop, amennyit nem 
szégyell, illetve amennyit tud, pe-
dig, hangsúlyozom, a szégyenfalnak 
olyan hatása volt, mint régen az úgy-
nevezett rendőrségi kukkantóknak.

Arra a kérdésre, nem ráfizeté-
ses-e őrző-védő céget, kamerákat 
működtetni, egyértelmű nemmel 
válaszolt, hozzátéve, sok tolvajlást 
megelőznek, s ezért „megérik a 
pénzüket”.

A rokolya mint rejtekhely
Egy másik udvarhelyi nagyáru-

háznál érdeklődve megtudtuk, az 
eleve gyanús személyeket a bejárat-
tól a kijáratig követi a biztonsági 
ember, bár nem egyszer előfordult 

már az is, hogy jól öltözött, ápolt 
„úriembert” csíptek fülön, és sajnos 
az is megtörtént néhányszor, hogy 
kisnyugdíjas emelt el valamilyen 
alapélelmiszert... Sok a kiskorú, pi-
tiáner tolvaj, akik néhány lejes édes-
ségre szakosodtak – legtöbbjük a 
roma közösség tagjaiból kerül ki, 
bár a cigányok közül sok felnőtt is 
próbálkozik: őket nehéz lefülelni, 
tetten érni, olyan ügyesen elrejtik a 
terméket rokolyáik, bőrmellényük 
alá, mondják a cégnél. 

– A suhancokkal könnyebb, ró-
luk lerí, hogy miért is jöttek – jegy-
zi meg.

Az áruházban azt mondják, 
száz esetből egyszer fordul elő, 
hogy tévedésből motoznak meg va-
lakit: elnézést kérünk, mit tudjunk 
egyebet csinálni...

Arra is volt példa, hiába vették 
észre a kameráknak köszönhetően, 
hogy egy kisgyerekes nő ruhája alá 
rejt egy parfümöt, mert a motozás-
nál nem találtak semmit nála: 

– Később találtuk meg a kence-
ficét egy polc mélyén, dobozkák alá 
rejtve. Biztosan később valaki érte 
jött volna – mondják.

Az „előkészítő akciók” egyre 
gyakoribbak, a tolvajok egyre hun-
cutabbak, egyre jobban kitanulnak 
– állítják a cégnél.

a tolvaj kiált rendőrt
– Muszáj – válaszolt tömören 

a kamerarendszer meglétét firtató 
kérdésünkre Gönczi Dezső.

A Merkúr áruház marketing-
menedzsere azt mondja, a „nagy 
testvér” csak a Merkúrban figyel, a 
Szuper üzletekben az alkalmazot-
tak éberségére van bízva a dolog, no 
meg a biztonsági emberekre.

– Heti rendszerességgel akad 
horogra egy tolvaj, de természete-
sen olyanok is vannak, akik meg-
ússzák a dolgot – mondja Gönczi, 
aki szerint egyre gyakoribb a szer-
vezett lopás: a bandák főként már-
kás italokat, parfümöket csennek el 
a polcokról, általában felsőbb meg-
rendelésre. Amióta viszont elzárták 
a drága szeszt és parfümöt, létre-
hozták a drogériát, azóta jelentősen 
sikerült visszaszorítani a jelenséget.

Gönczi is panaszkodik a cigá-
nyokra: 

– Kaptunk már Pick szalámit a 
rokolya alatt...

Természetesen a Merkúrban sem 
ritka a kamasz tolvaj, aki óvszerre, ci-
garettára szakosodott, bár újabban 
ezeket is szem elé, a pénztárakhoz he-
lyezték. Gönczi Dezső azt mondja, 
legnagyobb baj, hogy a rendőrség fi-
gyelmeztetéssel, netán kisebb pénzbír-
sággal útjára engedi a bolti szarkát: 

– Arra is volt példa, hogy a fü-
lön csípett kérte, adjuk át a rendőr-
ségnek... – jegyezte meg.

 illusztráció

eGyre NehezeBB féKeN tArtANi A Bolti szArKáKAt

Válság szülte tolvajok

A lopás értéke nem számít

– Kisebb értékű lopás esetén is börtönbe kerülhet az elkövető, az igaz-
ságügyi szervek ugyanis nem feltétlenül az eltulajdonított javak értékét 
nézik, más szempontok súlyosbíthatják az ügyet – mondta megkeresé-
sünkre a téma kapcsán Gheorghe Filip.

A megyei rendőrség szóvivője azt mondja, természetesen vannak 
kivételek, amikor az ügyészség, a bírák is elnézőbbek. Kiskorú elköve-
tő esetében például többnyire enyhébben járnak el, hisz mivel jogilag 
tettéért nem felelhet, vagyis börtönbe nem zárható, ilyenkor a szülőket 
állítják elő, és megvizsgálják a fiatal szociális hátterét, amelyből eset-
leg tette okaira is következtetni tudnak. Ugyanakkor, ha valakinél úgy 
ítélik meg, hogy nem jelent különösebb veszélyt környezetére, szintén 
megúszhatja a lopást pénzbírsággal, vagy felfüggesztett börtönbün-
tetéssel. Ha viszont visszaeső, voltak már hasonló vagy egyéb jellegű 
törvénybe ütköző esetei, és mondjuk munkahelye sincsen, illetve az 
ügyészség kutakodása nyomán negatív jellemzést ad róla, akár egy kis 
értékű tolvajlást követően is börtönbe küldhetik a szarkát. (M. L. F.)


