
Nem kis nyomás alatt állnak 
ezekben a napokban a vidéki 
rendőrőrsök: most zajlik a rend-
őrök újraértékelése, illetve a 
képességi vizsgák. Az eredmé-
nyek és a belügyminisztérium 
átszervezési stratégiájának ér-
vényesítése szabja meg, hogy 
megyénként hány rendőri állás 
szűnik meg, milyen mértékű lesz 
az elbocsátási arány.

Darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

Megkezdődött a vidéki rend-
őrőrsök átszervezése Har-
gita megyében. Amint 

azt Incze Miklós, a Hargita Megyei 
Ren dőr-felügyelőség helyettes saj-
tószóvivője lapunknak elmondta, 
a hét elejétől új felállásban, az or-
szágos átszervezés forgatókönyve 
szerint működnek a vidéki rendőr-
őrsök megyénkben is.

„Az alkalmazás szerint me-
gyénkben hat vidéki és négy városi 
körzet fog működni. Ezek szerint 
Csíkszereda és Székelyudvarhely 

két-két, Gyergyószentmiklós és 
Maroshévíz egy-egy vidéki körzet-
tel fog rendelkezni” – részletezte 
a megvalósítást Incze Miklós. A 
Hargita Megyei Rendőr-felügyelő-
ség helyettes sajtószóvivője a falvak 
szintjére leosztva is ismertette az el-
képzelést: az egyes számú, csíki kör-
zethez tartoznak a felcsíki és gyimesi 
községek (Csicsó, Madéfalva, Rá-
kos, Csíkmadaras, Dánfalva, Karc-
falva, Csíkszenttamás, Csík szent-
domokos, Szépvíz, Csík szent mihály, 
Pálfalva, Gyimes felsőlok, valamint 
Gyimesközéplok is, ez utóbbi 
önálló őrsként, megőrizve régi mű-
ködési formáját); a kettes számú, 
ugyancsak csíki körzethez az alcsíki 
és kászoni települések sorolandók: 
Csíkszentkirály, Csíkszentgyörgy, 
Csíkszentmárton, Csíkkozmás, 
Tus  nád, Csíkszentimre, Csík-
szent simon és Kászonaltíz, utóbbi 
esetben ugyancsak hagyományos 
formában működik a rendőrőrs. 
A Székelyudvarhelyen alakult két 
vidéki körzet egyikéhez, a hármas 
számúhoz tartozik Etéd, Parajd, 

Felsőboldogfalva, Bögöz, Újszé-
kely, Siménfalva, Székelyderzs, 
Farkaslaka, Nagygalambfalva, Ko-
rond, Románandrásfalva, Kányád, 
Szentábrahám, a régi struktúrát az 
etédi, illetve a parajdi őrs tartot-
ta meg; a négyes számúhoz Szé-
kelyvarság, Kápolnásfalu, Lövéte, 
Homoródalmás, Homoród szent-
márton, Máréfalva, Oklánd, Orosz-
hegy, Zetelaka, Fenyéd sorolandó, 
ezek közül egyedül Székelyvarság-
nak maradt meg a hagyományos 
formában működő rendőrsége.  
A Gyergyói-medencében hét te-
lepüléssel kezdte el működését 
az ötös számú vidéki körzet. Ide 
tartozik Ditró, Gyergyószárhegy, 
Gyergyóalfalu, Vasláb, Gyergyó-
új falu, Gyergyócsomafalva és 
Gyergyóremete. 

A Maroshévíz környéki falvak 
(Bélbor, Galócás, Várhegy, Salamás, 
Gyergyóholló, Gyergyótölgyes) 
alkotják a hatos számú vidéki kör-
zetet, ezek közül Bélbornak maradt 
meg a régi rendőrőrse. 

Önálló őrsök a megyehatáron, 
illetve forgalmas, turisztikailag is 
szerteágazó tevékenységű telepü-
lésre kerültek, mint például Parajd. 
Ezeken a pontokon marad a rend-
őrautó, és négy rendőr teljesít szol-
gálatot. 

„Minden rendőrségi körzethez 
tartozik egy járőrcsapat, amely há-
rom váltásban dolgozik. Ez bár-
mikor erősítésként hívható azokra 
a településekre, ahol csupán egy 
rendőr teljesít szolgálatot. Az őrsö-
kön posztoló rendőrök munkaideje 
reggel nyolctól délután négyig tart, 
indokolt esetben túlóra is megen-
gedett. Rendkívüli esetekben a jár-
őrcsapatokat hívhatják segítségül” 
– tudtuk meg a részleteket Incze 
Miklóstól. 
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Körkép
társadalom

Jól megszidott minap az államfő bennünket. Nem engem 
személyesen vagy a szerkesztőség tag jait, hanem úgy a hazai 
sajtót általában. A demokrata-liberális ifjak nyári táborában 
fejtette ki álláspontját, miszerint a sajtóval, különösen a „zse-
niális” kormányzati lépéseket pocskondiázó anyagokkal nem 
kell túl sokat törődni. A magyarázat egyszerű: Románia el-
nöke szerint a hazai sajtó mindig a negatívumokkal törődik, 
azokat eltúlozva szenzációhajhász módon tálalja, ezért oda 
se neki, miről írnak az újságok, mitől hangosak a televíziók 
hírműsorai. A megállapítás már csak azért sem áll a lábán, 
mert annyi sikerpropagandát, amennyit előbb a pirosak, 
majd a narancssárgák nyomtak le a torkunkon az elmúlt év-
tizedekben, talán az átkosban nyeletett velünk a kommunista 
hatalom. Megoldottuk, elrendeztük, elértük, megépítettük, 
ezt meg azt adtunk a népnek, és egyéb szólamok hangzottak 
el a kormányzati pulpitusokról. Közben az észlelhető való-
ság teljesen másról szólt: elszegényedés, növekvő adóterhek, 
egzisztenciális gondok. Sőt lassacskán visszatér a sajtóban a 
félrebeszélés múltbéli démona, amikor mindenki tudta, hogy 
a király meztelen, az, akit a Kárpátok géniuszaként nevez-
nek, tulajdonképpen szenilis, hülye vénember, a televízióból 
elhangzó termelési rekordok mindegyike kamu. Titoknak 
nem volt titok, csak éppen nem szabadott róla beszélni, mert 
rendőrgumibot lett a dumából. Ma (még) látszólag szabad 
ugatni, hiszen a római elvet ismerik: kell a cirkusz a népnek. 

Ha van szelep, és ki tud jönni a gőz a fedő alól, nem robban fel 
a kukta. Legfeljebb otthon a képernyő előtt kap idegrohamot 
az ember, és bekiabálja az asszonyt a konyhából, hogy „nézd 
meg, te Boris, mit mond a tévé, mekkora gazember X vagy 
Y”, és dohogva minden szépeket kíván a szentek körében vég-
zett névsorolvasás kíséretében az éppen górcső alá vett polcon 
ülőknek. Másnap a munkában esetleg elemzik a kollégával az 
információt, estére pedig feledésbe is merült az ügy, a polgári 
felháborodás puskapora már ellobbant. 

Szomorúan állapítottam meg, hogy a nagy ember a 
nyári táborban végre kimondott egy nagy igazságot: hagyni 
kell a kutyát ugatni, majd elhallgat magától, nem lesz abból 
semmiféle baj. Mert az ugatásnak csak akkor van haszna, 
ha a tolvaj megijed és eliszkol a színről. Abban az esetben, 
ha a habzó szájjal csaholó eb mellett tökéletes nyugalommal 
folytathatja az akciót a gazember, akkor kár kutyát tartani. 

Így azonban hiába volt hangos a sajtó a miniszter asszony 
közel millió eurós falevelétől (leg feljebb akkor veszik elő új-
ból az ügyet, ha más gurít majd a kormányzati pályán), 
vagy hiába vetítette az egyik országos tévétársaság a hazai 
nagy erdőirtással foglalkozó tényfeltáró riportját – azokkal, 
akiknek vaj volt a fején, az égvilágon semmi nem történt. 
Nem hullottak fejek, noha minden civilizált országban ko-
moly kádermozgást idézett volna elő a szakhatóságok, nyo-
mozói hatáskörrel felruházott intézmények csúcsvezetésében 
egy hasonló riport.

Mint már annyiszor, akkor is hiába lármázott a sajtó. Új-
ságírói szemmel nézve lehangoló állapot. Nem mindennapi 
elszántság kell szembevizelni a mindenféle széllel, nagypén-
zű, nagyhatalmú emberek, klikkek viselt dolgait teregetni. 
Mindezt kisemberként, mert köztudott: aki fürdik a pénzben 
és a hatalomban, az viszonylag ritkán támaszt kifogásokat a 
rendszerrel szemben. Macska-egér párharc. Az egyetlen ösz-
tönzőt, a reményt, hogy a leleplező anyag nyomán jó irányba 
változnak majd a dolgok, semmivé foszlatja az elnöki kinyi-
latkoztatás: hagyjátok az újságírókat ugatni, rá se rántsatok, 
ti lelkesen végezzétek a rátok bízott pártfeladatokat. Mert at-
tól lesz rend az országban…

Miért ugat a kutya?
  NézőpoNt n Hompoth Loránd

A megye rendőrei tegnap vizsgáztak a csíkszeredai központban fotó: mihály lászló

BeLügyminisztériumi szigorítások a vidéki rendőrőrsöknéL

Képességi vizsgák után leépítés

Új moziteremben, nagyobb vászonnal, jobb kép- és hangmi-
nőséggel, nem utolsósorban alacsonyabb jegyárakkal várja a film-
rajongókat hétvégétől a csíkszeredai Cinema 3D a Petőfi utca 38. 
szám alatti ingatlanban. Amint azt Simon Mihály, a mozit működ-
tető vállalkozó lapunknak elmondta, nemcsak az egyéni belépők 
kerülnek kevesebbe, hanem kedvezményes csomagokat állítottak 
össze családok vagy ifjú baráti társaságok számára is. Így egy teljes 
árú belépőjegy 9 lejbe kerül, az egy gyereket elkísérő felnőttnek 15, 
a két gyereket elkísérőnek 20 lejt kell kifizetnie összesen. Egy négy-
tagú család már 25 lejért megnézheti a kiválasztott produkciót, a 
gyermek-, ifjúsági és diákbelépő pedig 6 lejbe kerül abban az eset-
ben, ha legalább ketten együtt érkeznek. A vállalkozó ugyanakkor 
elmondta, ezentúl rendszeres órarend szerinti vetítés lesz, a progra-
mot pedig plakátokon, a sajtóban, illetve a Facebook Cinema 3D 
oldalán lehet követni lájkolás után.  fotó: mihály lászló
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