
Ismét ellopták ismeretlen tette-
sek a Sólyom László, akkor hiva-
talban levő magyar köztársasági 
elnök által, 2009 márciusában a 
Nyergestetőn állított kopjafáról 
az emléklapot. A csíkkozmási 
önkormányzat illetékesei jelen-
tették a plakett eltűnését a rend-
őrségnek, illetve értesítették a 
Magyar Köztársaság csíkszere-
dai konzulátusát a rongálásról.
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Ismeretlen tettesek ellopták 
a Sólyom László által 2009. 
március 14-én a Nyergestetőn 

állíttatott kopjafa tábláját. Az 
olvasónak deja vu érzése támad-
hat a fenti mondat olvastán, de 
sajnos nem a tavalyelőtt október 
13-án megjelent lapszámunkat 
szemléztük, az elszomorító eset 
megismétlődött. Bodó Dávidot, 
Csíkkozmás polgármesterét ép-
pen kopjafa-ügyben kerestük fel 
tegnap, arról készültünk beszá-
molni, hogy a helyi önkormány-
zat a nyár folyamán felleltározta 
a nyergestetői kopjafapark összes 
emlékoszlopát, az egyes darabok-
ról fotók készültek, az összegyűlt 
anyagról egy kiadványt szándé-

koznak megjelentetni. Nagy Gá-
bor kovácsmester vállalta, hogy 
elkészíti a sorszámozott kopjafák 
azonosítószámait műhelyében, 
az egyedi, a kézműves kovácsolás 
stílusjegyeit magukon hordozó 
darabok feltehetően ősszel kerül-
nek a fákra.

– Kétszáznyolcvan darab 
kopjafát vettünk leltárba, de a 
hétvégére egy debreceni kül-
döttség kért engedélyt egy újabb 

állítására, tehát közelebbről 281-
re emelkedik az emlékoszlopok 
száma. Sajnos negatívum is van, 
ismeretlen tettesek újfent meg-
rongálták Sólyom László aján-
dékát, augusztus végén vettük 
észre, hogy ismét eltűnt róla az 
emlékplakett – számolt be az el-
szomorító eseményről Bodó. Az 
elöljáró elmondta, a plakett eltű-

nését jelezte a rendőrségnek, il-
letve a Magyar Köztársaság csík-
szeredai konzulátusának. A 2009 
őszén történt lopást talán még 
lehetett a színesfém-tolvajok te-
vékenységéhez kötni, hiszen az 
első plakett bronzból készült. 
Ezúttal azonban kizárt, hogy 
ócskavastelepre szánták volna 
az emléklapot, hiszen éppen a 
fémtolvajok miatt a második szá-
mú plakett műanyagból készült.

A 2009-ben történt lopás mi-
att akkor a rendőrség hivatalból 
eljárást indított, amelyet később 
megszüntettek. A kivizsgálás során 
megállapították, hogy a plakett 
nem szerepelt Csíkkozmás község 
nyilvántartásában, illetve vagyon-
állományi leltárában. Az eljárás 
során nem lehetett meghatározni 
az okozott kár értékét, sem az eset-
leges sértett személyt. Mindezek 
tükrében és a büntetőeljárási tör-
vénykönyv vonatkozó szakaszai-
nak előírásaival összhangban az 
ismeretlen tettesek által elkövetett 
lopás bűntényének ügyében a csík-
szeredai ügyészség az eljárás meg-
szüntetéséről rendelkezett – állt a 
megyeszékhelyi ügyészség által a 
Hargita Népének címzett akkori 
hivatalos értesítésben.
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> A kivágott fák helyén parkoló létesül. 
Kivágják a csíkszeredai Jégpálya negyed na-
gyobb fáit, valamint az azok helyén létesülő 
parkoló is új arculatot ad a felújítás alatt álló 
lakónegyednek. Sorompós beléptető rendszer-
rel, valamint az áthaladó forgalom megszün-
tetésével kell ezentúl számolniuk a lakóknak. 
Az előzetesen megbélyegzett fák kivágását a 
napokban végzik – mondta Ráduly Róbert 
Kálmán polgármester. A fák kiválasztása és bé-
lyegezése egy előzetesen elkészített terv alapján 

készült, amit a Környezetvédelmi Minisztéri-
umnál is aláírtak. „Jelenleg a daru megérkezésé-
re várunk, aminek segítségével elkezdhetjük biz-
tonságosan kivágni a fákat, hogy a helyükön új 
parkolóövezetet lehessen kialakítani” – számolt 
be a polgármester lapunknak. Először a fák ko-
ronáját fogják levágni, ezt a törzsek biztonságos 
kidöntése követi. A fák kivágása után kezdődik 
el a parkoló kiépítése, ami során új arculatot fog 
kapni a lakónegyed. „Új ívet kap az út, értem 
ezalatt, hogy kanyarok is lesznek, hogy az autó-
sok ne száguldozhassanak, hanem lakóövezeti 
sebességgel közlekedjenek az új parkolóban” – 

mondta Ráduly. Emellett pedig fontos tudni, 
hogy ez egy sorompózott parkoló lesz, vagyis a 
lakók kártyás beléptető rendszerrel tudják hasz-
nálni a későbbiekben, így nem parkolhatnak ott 
engedély nélkül más autósok. 

„A fák kivágása a munkálatok utolsó sza-
kaszához tartozik, ezt követi az új sétányok 
és új út kiépítése, ami a tervek szerint már 
három héten belül megvalósulna. A Jégpálya 
negyednek ezentúl egy bejárata lesz a Mihail 
Sadoveanu utcából, így tehát megszűnik az 
ottani átjáró autósforgalom” – összegezte az 
elöljáró. (Tamás Attila)

> Jóváhagyta a kormány a Sapientia 
akkreditációját. Szerdai ülésén a kormány 
elfogadta a Sapientia – Erdélyi Magyar Tu-
dományegyetem akkreditációjára vonatkozó 
törvénytervezetet. Az aktussal újabb fejezet 
zárult le a magyar egyetem akkreditációs fo-
lyamatában. A jogszabálytervezet hatályba 
lépéséhez a parlament két házának jóváha-
gyása szükséges. Az intézmény akkreditálá-
sával az egyetemet teljes jogú felsőoktatási 
intézményként ismerik el, joga lesz többek 
között államvizsgát szervezni, és a román ál-
lam is támogathatja.

IsMét eltűNt A táblA sólyoM lászló NyergestetőI KopjAfájáról

A tettesek ezúttal is ismeretlenek
HirdetéseK

A roMgAz rt.
medgyesi kirendeltsége értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a 
Küsmöd 181-es elnevezésű fúrás kivitelezése földgáz kitermelése cél-
jából Etéd község külterületén megvalósítandó tervét benyújtotta a 
Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez a környezetvédelmi 
beleegyezés elnyerése céljából.

A javasolt terv környezeti hatásaival kapcsolatos felvilágosítások 
beszerezhetők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség szék-
helyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 
8.30–16.30 óra között. 

Az érintettek észrevételeiket írásban, a hirdetés megjelenésétől 
a környezetvédelmi leszabályozás alatt munkanapokon nyújthatják 
be a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez. Fax: 0266–
310041.

A sArMAsANA CoM Kft.
értesíti az érintetteket, hogy a Sármás, Templom utca 518-as szám 
alatt található fafeldolgozó műhely működtetéséhez a környezetvédel-
mi engedélyezési eljárást elindította.

A tevékenység előrelátható környezeti hatásaival kapcsolatos infor-
mációk megtekinthetők hétköznap 8–15 óra között a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén: Csíkszereda, Márton Áron 
utca 43. szám. Telefon: 0266–312454, 0266–371313, fax: 0266–
310041.

Észrevételeiket a hirdetés megjelenésétől számított 15 napon be-
lül írásban lehet közölni naponta a Hargita Megyei Környezetvédel-
mi Ügynökség székhelyén az észrevételező személyi adatainak feltün-
tetésével.

A MINerAl QUANtUM Kft.
értesíti az érintetteket, hogy a Csíkszereda, Fürdő utca 69/B szám 
alatt található ásványvíz-palackozó üzem működtetéséhez a kör-
nyezetvédelmi engedélyezési eljárást elindította.

A tevékenység előrelátható környezeti hatásaival kapcsolatos 
információk megtekinthetők hétköznap 8–15 óra között a Hargi-
ta Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén: Csíkszereda, 
Márton Áron utca 43. szám. Telefon: 0266–312454, 0266–371313, 
fax: 0266–310041.

Észrevételeiket a hirdetés megjelenésétől számított 15 napon 
belül írásban lehet közölni naponta a Hargita Megyei Környezet-
védelmi Ügynökség székhelyén az észrevételező személyi adatainak 
feltüntetésével.

gyergyószeNtMIlós ÖNKorMáNyzAtA
– Gyergyószentmiklós, Szabadság tér 27. szám, Hargita megye –

értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy benyújtotta a Hargita Megyei Kör-
nyezetvédelmi Ügynökséghez a Gyergyószentmiklóson, a Szent István 
téren és a Tűzoltók utca–Testvériség sugárút kereszteződésében megvalósí-
tandó Szent István tér rendezése, körforgalom megvalósítása, járdák javí-
tása című tervét a környezetvédelmi beleegyezés elnyerése céljából.

A javasolt terv környezeti hatásaival kapcsolatos felvilágosítások be-
szerezhetők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, 
Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 8.30–
16.30 óra között. 

Az érintettek észrevételeiket a környezetvédelmi szabályozás teljes 
időtartama alatt nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökséghez. 

Telefon: 0266–371313, fax: 0266–310041.

A kopjafákhoz nemcsak a kegyeletüket leróni kívánók látogatnak el, hanem rongálásra vagy provokációra hangolt személyek is  fotó: hompoth loránd

Kizárt, hogy ócs ka vas
telepre szánták volna az 
emléklapot, hiszen ép
pen a fémtolvajok miatt 
a második számú plakett 
műanyagból készült.


