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Lakossági panasz 

Ittasan nekiállt fát vágni a tömbházlakó 

hírfolyam

> A Félszigeten játszik Monyo. A székely
udvarhelyi Monyo Project együttes Minimal 
Cold név alatt részt vett a TuborgSound.ro 
honlapon elindított Top20as versenyen, 
ahol zenekarok tölthették fel dalaikat, a kö
zönség pedig szavazhatott. Mindez egyfajta 
tehetségkutató lépés is a sörvállalat részéről, 
a jó helyezést elnyert előadók pedig produk
ciójukat a konszern által támogatott Félszi
geten is bemutathatják. Monyoék Cypress 
Hill című dalukkal pályáztak sikeresen: csü

törtökön 15 órakor játszanak a Marosparti 
partin. 

> Áramszünet Kápolnáson. Ma néhány 
órára áramszolgáltatás nélkül marad Kápolnás. 
A villamossági vállalat közölte, 8 és 15 óra kö
zött javítási munkálatok miatt Kápolnás Domb 
és Lók utcáiban szünetel az áramszolgáltatás.

> Motoros baleset. Motorkerékpárjával ha
ladt a kórház irányába a Bethlen Gábor utcában 
egy 21 éves fiatalember, amikor hirtelen  elve
szítette uralmát a jármű felett, és az útszéli fém 

parkolásgátló cölöpnek ütközött. A motoros bal 
lába roncsolódott, mentőhelikopterrel szállítot
ták Marosvásárhelyre. 

> A törött autóra figyeltek fel. A székely
udvarhelyi rendőrség munkatársai vasárnap 
közúti ellenőrzés során egy törött, megrongált 
gépjárműre lettek figyelmesek. Mint kiderült, 
egy marosvásárhelyi férfi ittas állapotban közle
kedett, lesodródott az útról, majd – mivel utasai 
csak könnyebben sérültek – tovább is hajtott. 
Ellene ittas vezetés és a baleset helyszínének el
hagyása miatt indul eljárás. 

A Győzelem utca egyik lakója 
alkoholos befolyásoltság alatt 
gondolt egyet, és a tömbháza 
mögött önkényesen kivágott öt 
fát. A többi lakó „zöldre váltott”, 
és jelezte az esetet az illetéke-
seknek, akik leállították a lánc-
fűrészes férfit. A törvénytelen 
favágó pénzbírságra számíthat, 
illetve a kivágott fák pótlására is 
kötelezhetik. 

Máthé László Ferenc
mathe.laszlo.ferenc@hargitanepe.ro

A Bethlen negyedi Győzelem 
utca 46. szám alatti tömb
házban élők jelezték szer

kesztőségünknek, hogy az egyik 
földszinti lakó a tömbház mögött, 
egy aránylag zárt udvarnak minő
sülő területen önkényesen kivágott 
öt fát. „Nem is ő ültette azokat, 
ám azt mondta, a fáktól nem tud 
kaszálni, és árnyékot is vetnek, így 
hát kivágta azokat” – panaszolta 
lapunknak az egyik neve elhallga
tását kérő szomszéd. Mint meg
tudtuk, a lakók nem véletlenül 
burkolóznak névtelenségbe, hisz 
félnek „az alsó szomszédtól”. „Ko
rábban is többször volt már vele 
probléma. Évekkel ezelőtt késsel 
vágta el a tévékábelt, és botrányos 
viselkedése miatt a rendőrséget is 

többször ki kellett hívni” – sorolta 
az egyik panaszos. Mint részletez
te, a tömbháznak tizenöt éve nincs 
felelőse, mert mindenki fél az ille
tőtől, ezért senki nem meri vállalni 
ezt a tisztséget. „Ez már a gyávaság 
netovábbja, ha valaki csak akkor 
bátor, ha kés van a kezében” – teszi 
hozzá egy másik lakó. Elmondá
suk szerint ugyanis a férfi több al
kalommal is késsel fenyegette meg 
a lakókat, illetve a tömbházba be
térőket. A rendőrség minden alka

lommal kiszállt, ám mivel bűntény 
nem történt, sokat nem tehettek. 
A favágást követően is a helyszí
nen jártak, és azt állapították meg, 
hogy az illető egy láncfűrésszel 
ittasan látott neki fát vágni. A 49 
éves férfit a rendőrök állították le, 
hisz meglehet, hogy nemcsak öt fa 
bánta volna az esetet. 

„Mindenki fél tőle” – összegez
tek a lakók, akik sajnálják a legutób
bi incidenst, hisz mint mondják, 
most, amikor a zöld dolgok egyre 

inkább kezdenek előtérbe kerülni, 
önkényesen kivágni jó pár fát, eny
hén szólva nem a legokosabb ötlet. 
Bár a lakók azt tanácsolták, testi 
épségünk érdekében ne vegyük fel 
a kapcsolatot az illetővel, mégis 
bekopogtunk ajtaján. Bent moz
gást hallottunk, ajtót viszont senki 
nem nyitott. „Nem az a barátságos, 
szomszédoló fajta” – nyugtattak a 
lakók. 

A téma kapcsán Ambrus László, 
az Agora munkacsoport ügyveze
tője lapunkkal azt közölte, „sajnos 
ilyen esetben csak pénzbüntetést 
lehet kiróni”. Kelemen Klára, a 
polgármesteri hivatal városgazdál
kodási osztályának munkatársa 
ugyanakkor tudatta: a törvény sze
rint 50 lej a bírság értéke, létezik vi
szont egy helyi határozat, melynél 
a legkisebb büntetés 1000 lej. „Ez 
attól is függ, mekkora és hány fát 
vágott ki. Az esetek többségében a 
pótlásra, új fa ültetésére is kötelez
hető az engedély nélkül fát kivágó 
személy” – közölte Kelemen Klára, 
akitől azt is megtudtuk, nem ritkák 
Udvarhelyen az ilyen büntetések, 
vagyis rendszeresen akad törvény
telen favágó. „Ha nem látjuk, nem 
jelzik, nincs honnan tudomást sze
rezzünk az esetről” – tette hozzá 
egyfajta felhívásként Kelemen. 

Kivágott fák a tömbház mögött. Rettegett szomszéd fotó: máthé lászló ferenc

Falutalálkozó 
Tordátfalván 

Falutalálkozót szerveznek au
gusztus 27én Tordát fal ván, 
ahová hazavárnak minden 

elszármazottat. A 20. század ele
jén a településen 600an éltek, ma 
mindössze 90en. Az otthon élők e 
találkozóval szeretnének lehetősé
get teremteni mindazoknak, akiket 
elsodort az élet, hogy legalább egy 
napot együtt töltsenek, emlékezve, 
ünnepelve, keresve a jövő lehetősé
geit. A falutalálkozó programja 11 
órától ünnepi istentisztelettel kez
dődik, amelyen a szószéki szolgála
tot Bálint Benczédi Ferenc unitárius 
püspök végzi, úrvacsorai beszédet 
mond Lőrinczi Lajos beszolgáló 
lelkészesperes. Az ünnepi műsort 
követően 13.30tól emléktáblát 
avatnak a Tordátfalváról elszárma
zott, 70 éve elhunyt Boros György 
unitárius püspök (1855–1941) szü
lőházánál. Az avató beszédet Kovács 
Sándor teológiai tanár tartja. Ezt kö
vetően közös ebéd, mulatság, majd 
este bál lesz. 

Halálos tűz Petken

Égő cigarettával a kezében 
aludt el nyári konyhájában 
egy 75 éves férfi a Kányád 

községhez tartozó Petken, szeren
csétlenségére a cigaretta lángra lob
bantotta a kis házat, az illetőt pedig 
a tűzoltóknak sem sikerült élve ki
menteniük. Négy tűzoltócsoport 
sietett a helyszínre, két autóval 
és  tizennégy emberrel, illetve egy 
SMURDkocsi is kiment a faluba. 
A tűzoltók már a melléképületet 
teljesen lángokban találták, és félő 
volt, hogy a tűz a házra, illetve a 
szomszédos épületekre is átterjed. 
A lángokat végül sikerült megfékez
niük, B. M.et viszont nem tudták 
megmenteni. A tűz során – mint 
jelentették – huszonnégy négyzet
méternyi tetőzet égett le, illetve a 
ház és berendezései is túlnyomó 
többségben a tűz martalékává vál
tak. A tűzoltók összesítése szerint 
a keletkezett kár értéke 5000 lej, és 
nem kevesebb mint 100 000 lejnyi 
értéket óvtak meg a tűztől. Ezúttal 
is felhívják a figyelmet arra, hogy 
ingatlanjainkban vagy azok közel
ségében égő tárgyakat óvatosabban 
mozgassunk.

M. L. F.

Madarak címmel dr. An
tal László természetvé
delmi fotókiállításának 

megnyitójára került sor a hétvé
gén a székelyudvarhelyi művelő
dési ház koncerttermében. A Bu
dapesten élő fotóművész tárlata 
már több erdélyi városban bemu
tatkozott.

Az udvarhelyi kiállítást Ele
kes Gyula, a művelődési ház 
igazgatója nyitotta meg, majd a 
művész munkáit dr. Szabó József 
fotóstermészetvédő méltatta: a 
vízimadarakról, énekesmadarak
ról készített képekről sugárzik a 

természet és a madarak szeretete. 
Mint elhangzott, a fényképek java 
része a Dunadeltában, a Várpa
lota környéki tavaknál, illetve a 
Veszprém megyei Csetényben 
készült. Az is kiderült, hogy dr. 
Antal László első fényképező
gépét, egy Ljubityelt, ötven év
vel ezelőtt, 15 éves korában vette 
Székelyudvarhelyen a bélyeggyűj
teménye árából. Ugyanekkor már 
madarak latin neveit tanulgatta 
barátaival. Kiállítása célja a ter
mészet iránti szeretet és érdeklő
dés felkeltése, illetve az emberek 
felelősségérzetének felébresztése: 
érezzünk felelősséget környeze

tünk iránt, becsüljük a termé
szetet, állatainkat, vizeinket. A 

kiállítás szeptember 10ig lesz lá
togatható.
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Madarak 

Antal László fotóművész egyik alkotása. Felelősségre ébresztés


