
Hiába kereste ott, ahol hagyta, 
kerékpárja helyén csak egy elvá-
gott lakatot talált több csíkszere-
dai biciklibarát. Miután egy ideig 
nem jegyeztek bringalopást a 
városban, az utóbbi időben ismét 
felbukkantak a kerékpártolvajok. 
A rendőrség azt mondja, vizsgá-
lódik. Eddig eredmény nélkül.
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Mialatt Mária lábánál imád
kozott, a csíksomlyói kegy
templom előtti kerítés tö

véből el is lopták értékes kerékpár
ját egy csíkszeredai lánynak. Hiába 
volt a bicikli a kerítéshez lakatolva, 
a tolvaj másodpercek alatt végzett: 
egy erővágóval könnyedén elvágta 
a lakatot, Ágnes kedvenc járművét 
pedig már vitte is. Amikor kijött a 
templomból, Ágnesnek földbe gyö
kerezett a lába: az őt mindenhová 
elkísérő bringája helyén csak egy el
vágott lakatot talált. „Kérdeztünk 
mindenkit a környéken, kihívtuk a 
rendőrséget, de semmilyen nyomot 
nem találtak. Aztán körbejártam az 
összes biciklis szaküzletet, kijártunk 
a somlyói cigányokhoz, eredmény
telenül” – emlékszik vissza szomo
rúan Ági, aki hirdetésekben vagy a 
Facebookon közzétett felhívások
ban azóta is keresi értékes járművét. 
Merthogy nem is akármilyen bicik
li volt: azon túl, hogy tulajdonosa 
számára felbecsülhetetlen értéket 
jelentett, piaci ára használtan is 
mintegy ezer euróra rúgott.

Saroltának egy belvárosi tömb
ház lépcsőházából emelték el brin
gáját. Az már hétköznapi darab 
volt, viszonylag gyakran használta 
kedvtelésből. A jól bevált hely vi
szont egyik reggel pokolinak tűnt: 
az egy nappal korábban a korláthoz 
láncolt járgányt nem találta.

Ennél is megdöbbentőbb a 
csíktaplocai T. I. esete: neki csalá

di házának udvaráról, a garázsból 
vitték el biciklijét az egyik éjszaka. 
„Kint járt a rendőrség is, a kutyájuk 
egy ideig kísért egy nyomot, de egy
általán nem biztos, hogy a tolvajét. 
Érdekes, hogy éppen egy olyan éj
szakán történt, amikor a gyerekek az 
udvar hátsó részén társasjátékoztak, 
tehát viszonylag nyüzsgés volt, azt 
azonban nem tudjuk, hogy az alatt 
vittee el, amíg nyitva volt a kapu, 
vagy miután már bezártuk” – me
séli a taplocai asszony, aki számára 
szintén fontos volt a többnyire a vá
rosban használt járgány. Nyolcszáz 
lejért vásárolták két évvel ezelőtt, és 
megkímélt állapotban tartották – 
hír azóta sincs róla.

Noha a legtöbb esetben a káro
sultak a rendőrséghez fordultak, 
előrelépést egyelőre nem könyvel
hetnek el egyik ügyben sem. Amint 
azt a Hargita megyei rendőrség la
punkkal közölte, három hét alatt 
hat feljelentés érkezett ismeretlen 
tettes ellen kerékpárlopás miatt, „a 
rendőrség pedig vizsgálatot kezde
ményezett az elkövetők kilétének 
felderítésére”. Mint mondták, már 
van egy gyanúsítotti kör, a nyo
mozás folyamata miatt azonban 
további részletekkel nem szolgál
hatnak.

„Nem lesz abból semmi” – le
gyint a rendőrségi ígéretre Tamás 
Zsolt, a csíkszeredai Kerékvár 

szakbolt és szerviz vezetője. Mint 
meséli, nemrég éppen hozzá ko
pogott be egy alkalmi árus, nem 
érdekelnée az üzletet egy használt 
kerékpár. Tamás Zsolt egyből ráis
mert a járműre – tulajdonosa nem 
sokkal azelőtt jelentette be mint 
tőle ellopott biciklit. „Kérdeztem 
tőle, tudnae még hozni, mire azt 
felelte, van néhány. Mondtam, jöj
jön be velük, és egyszerre fizetek. 
Ő elment, én kihívtam a rendőrö
ket, és együtt megvártuk, amíg a 
férfi szépen behozott négy bicik
lit. A rendőrök elvitték, néhány 
óra múlva pedig már újra az utcán 
láttam, el is engedték” – emlékszik 
vissza Zsolt.

A rendőrségnél viszont azt 
mondják, nekik nincs ennél több 
lehetőségük bent tartani: felveszik 
a jegyzőkönyvet, megkezdik az eljá
rást ellene, de ha bíróságra is kerül az 
ügy, általában felfüggesztett börtön
büntetést kapnak a tolvajok. „Saj
nos, a rossz törvénykezés miatt oda 
jutottunk, hogy a bűnözőnek több 
joga van, mint a becsületes állam
polgárnak” – ismeri el lapunknak 
egy név nélkül nyilatkozó rendőr.

Éppen ezért Tamás Zsolt a meg
előzést tartja a legjobb megoldás
nak. Amint a Kerékvár bolt tulajdo
nosa tanácsolja, érdemes befektetni 
egy jó lakatba, hiszen nem mindegy, 
hogy a tolvaj mennyi idő alatt tudja 
elvágni: egy kéthárom másodperces 
műveletnél nem gondolkodik so
kat, de egy 2030 másodperces kín
lódást már nem biztos, hogy bevál
lal. Sőt, a szinte teljes biztonságot 
nyújtó felszerelés az úgynevezett 
„Ulakat”, amelynek ugyan nehéz
kesebb a szállítása, de erővágóval 
szinte képtelenség elvágni. „Az egy
szerűbb lakatok 2030 lej körüliek, 
a jobbak már 100 lejbe kerülnek, 
de mindenképpen érdemes áldoz
ni rájuk. Jól szemlélteti az embe
rek mentalitását, hogy az utóbbi 
időben annyi jó lakat sem fogyott, 
mint ahány kerékpárt elloptak a vá
rosban” – összegez Tamás Zsolt.

Tegnap kezdődött az idei érettségi őszi vizsgaidőszaka. A 
nyári vizsgákat 90 765 diák – azaz a vizsgára beiratkozottak 
44,47 százaléka – vette sikerrel az óvások megoldása előtt, 
az őszi vizsgára közel 110 000-en iratkoztak be. Tehát több 
mint felét visszatapsolták.

Ahol magasabb volt a sikerráta, s még kamerákat sem sze-
reltek fel a vizsgatermekben, nem a tudással, hanem a kame-
rák hiányával magyarázták a magasabb jegyeket. Ahol meg 
sokan buktak el, ott a sikertelenséget ugyancsak a kamerák 
jelenlétével indokolták.

Tetszett a nyári vizsgán Ferencz-Salamon Alpár főtan-
felügyelő nyilatkozata, amelyet a szakma becsületének védel-
mezéseként értelmeztem. Nem tudom szó szerint idézni, de 
a lényege az volt, nem szabadna eleve csalónak, tolvaj gaz-
embernek nézni vizsgázó diákot és felügyelő tanárt egyaránt, 
hanem szigorúan alkalmazni kell a vizsgaszabályzatot.

S bár szóbeszéd elég terjengett arról, hogy egyik-másik 
iskolában hogyan segítették vagy hogyan nem segítették a ne-
bulókat, tudtommal Hargita megyében senki nem kezdemé-
nyezett eljárást szabálytalankodó pedagógus ellen.

Most itt is kamerákat szereltek fel, s amolyan autohton 
Való Világ-szereplőkké – VV-diákokká és VV-tanárokká – 

lépnek elő a gyermekek és a felügyelő tanárok, minden lépésü-
ket gépek rögzítik és árgus szemek figyelik. Kíváncsi vagyok, 
milyen eredményekkel jár majd a VV-sített és kamerákkal 
upgrade-lt idei második érettségi.

Véleményem szerint nem a diákok és a tanárok becsüle-
tességével van a baj, hanem a rendszer esetlegességével, a po-
litikai alkuk tárgyává és állandó veszteseivé lett pedagógus-
társadalommal szemben szított bizalmatlansággal. S azzal 
is számolni kell, hogy az oktatási rendszer rapszodikussága, 
állandósult reformja megrendítette a szülők és a diákok bi-
zalmát az iskolában, devalválta a tudás szükségességét. Ezt 
a folyamatot erősíti az a tény is, hogy az idei nyári érettségi 
vizsgát sikerrel vevő 90 765 gyereknek 62 850 államilag fi-

nanszírozott hely állt a rendelkezésére az állami egyetemek 
első évén. Ha ehhez hozzáadjuk még a költségtérítéses he-
lyeket, no meg a magánintézményekben meghirdetett helyek 
számát, kiderül, hogy mindenki legalább egy egyetemre be-
iratkozhat. Ehhez pedig – adott körülmények között – nem 
föltétlenül szükséges a tudás. Akkor meg minek tanulni, mi-
nek törje magát az ember? – okkal, joggal ez az üzenet csapó-
dik le az emberekben.

Kérdés, hogy miért kell mindenki érettségi diplomával 
rendelkezzen? Vagy felsőfokú diplomával? Inkább a szakok-
tatásnak kellene visszaadni a becsületét, mert ahhoz, hogy 
egy társadalom jól működjön, nemcsak diplomásokra, hanem 
jó szakmunkásokra is szükség van.

A ma kezdődő VV-Érettségi 2.0-n nemcsak a visszatap-
solt diákok vizsgáznak, hanem az oktatási tárca is.

Az előzmények ismeretében pedig az eredmény borítékolható...
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