
Vegyes érzelmekkel viszonyul-
nak a rendőrségi átszervezéshez 
a térség polgármesterei. Noha a 
rendőrség vezetői határozottan 
pozitívan értékelték egy hónapos 
tapasztalat alapján az őrshálózat-
ról az autós járőrözésre való átté-
rést, véleményüket több községi 
elöljáró nem osztja.

Hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

Nem az őrsökre járnak szol-
gálatot teljesíteni a rend-
őrök, hanem nagyjából 

két hónapja járőrautóval cirkálnak 
a településeken. A nyugati orszá-
gokból átvett modell ott működik, 
a járőrözés módszere bizonyítottan 
életképes – érvelnek az átszervezést 
pártolók. A rendszer nálunk egy-
előre gyerekcipőben jár, feltehetően 
időre lesz szükség, amíg bejáratják, 
és amíg a lakosság is megszokja, 
hogy a 112-es segélyhívót tárcsázza, 
ne a helyi őrsöt vagy a falusi rendőrt, 
ha baj van. Az új rendszer hatékony-
ságáról – egy hónap tapasztalattal a 
hátuk mögött – nemrég számolt be 
az intézmény vezetősége.

– Elvben minden járőrautón 
GPS-készülék, jeladó van, a köz-
pontban pedig pontosan látják, me-
lyik egység van legközelebb a riasztás 
helyszínéhez, így az őrshálózat rend-
szeréhez viszonyítva a reakcióidő 
rövidülni fog: a rendőrök az eddigi-
eknél jóval hamarabb kiérnek a hívá-
sok helyszínére – vélekedtek akkor a 
rendőrség megyei vezetői. 

Faluról nem így tűnik
A községekből azonban nem 

pontosan így látszik, sőt – az újon-
nan bevezetett rendszer pozitív 
hozadékait is értékelve – éppen 
erre a reakcióidőre panaszkodott 
a legtöbb felcsíki polgármester. 

– Volt eset, hogy lopást jelen-
tettem be a 112-es segélyhívó szá-
mon, ám a járőrautó éppen valahol 
a Gyimesekben járt. Ki lehet számí-
tani, mennyivel később értek a hely-
színre, mintha a helyi őrsről indultak 

volna a rendőrök – számolt be Szen-
tes Csaba, Madéfalva polgármestere. 

Az elöljáró elismerte, hogy ho-
zott jót is a rendszer, hiszen a helyiek 
számára ismeretlen rendőrök tűnnek 
fel a legváratlanabb időpontokban a 
településen. Az egykori rendőrőrs 
és a szolgálatot teljesítő rendőrök 
programját, szokott útvonalait jól 
ismerő helyi szarkákat így könnyen 
meglepetés érheti, ezért – elméleti-
leg – óvatosabbak lettek.  

– A lopások száma azonban 
nőtt – tette hozzá Szentes.

Csíkrákoson elégedettebb a 
rendszerrel Császár Attila polgár-
mester.

– Véleményem szerint túl rövid 
idő telt el az átszervezéstől, hogy 
egyértelműen minősíteni lehessen 
a rendszert. Határozott pozitívum-
ként értékelem, hogy azóta jobb 
a kommunikáció a rendőrökkel, 
úgy érzem, sikerült megértetni a 
település specifikus gondjait, ame-
lyekre a járőröző rendőrök különös 
figyelmet fordítanak. A statisztika 
szerint a bűncselekmények, kiemel-
ten a lopások száma azonban itt is 
nőtt. Főként a roma lakosság okoz 
gondot, nemrég egy idős nyugdíjast 
támadtak meg és raboltak ki fényes 
nappal, a posta előtt kiskorú romák. 
A tettesek megkerültek ugyan, de 
nehéz volt visszaszerezni az ello-
pott összeget tőlük. Rossz például 
az, hogy a jelenlegi járőrözési rend-
szer megnehezíti a lakosok számára 
a rendőrségi ügyintézést, viszonylag 
ritkán találnak valakit hivatalban 
azok, akik egy-egy feljelentés, nyi-
latkozat vagy egyéb rendőrségi irat 
kitöltése miatt keresnék fel az őrsöt 
– számolt be lapunknak Császár.  

Gazdákat bírságoltak
Rövidnek értékelte vélemény-

alkotásra az átszervezés óta eltelt 
időt Gábor Tibor, Csíkkarcfalva 
polgármestere is. 

– Nem lehet még megítélni, 
hogy jobb vagy rosszabb az új rend, 
annál is inkább, hogy igazából látvá-
nyos változás nem történt. Szeren-

csére Karcfalva egy viszonylag nyu-
godt, békés község, kevés a rendőri 
szemszögből eseménynek számító 
történés – vélekedett az elöljáró. 

A visszajelzések alapján eddig 
leginkább azt nehezményezték a 
karcfalviak, hogy a járőröző „ide-
gen” rendőrök több, mezőgazda-
sági járművel a földekre tartó helyi 
gazdát megbírságoltak, mert nem 
volt náluk személyazonossági iga-
zolvány, vagy éppen a traktor iratai. 
Többen jelezték, nem így értelme-
zik a közbiztonság fenntartásának 
fogalmát – márpedig ezt várnák el a 
rend őreitől a gazdák feleslegesnek 
tartott „szekálása” helyett.

Megnehezedett
az ügyintézés
Dánfalván sem díjazzák az új 

rendszert.
– Eddig három rendőr volt a fa-

luban, az őrsön folyamatos ügyeletet 
tartottak. Most viszont csak egy ma-
radt, akit visznek ide-oda, legalább 
két napot a héten idegenben van 
járőrözni. Ez megnehezíti a falube-
liek ügyeinek intézését, sajnos csak 
a kiszállások végén tud ezekkel fog-
lalkozni az egyetlen rendőrünk. Már 
ha tud, hiszen az új rendszer alapján 
napi nyolc órát van szolgálatban, 
ennek végeztével egyáltalán nem 
köteles szóba állni a panaszosokkal. 
Ennek ellenére nem ugrott meg a 
bűncselekmények száma a község-
ben, de ez a helyzet a későbbiekben 
a rend rovására is mehet. Ami pedig 
a járőrözést illeti, a Dánfalván szol-
gálatot teljesítő rendőrök mostanáig 
is gyakran megjárták a falut. A helyi 
önkormányzat rendszeresen támo-
gatta üzemanyaggal a rendőrséget, 
így folyamatosan zajlott járőrtevé-
kenység a településen – fejtette ki 
Süket Jenő polgármester. 

Az elöljáró hozzátette: talán 
nem volt indokolt három rendőr 
állandó jelenléte a községben, de 
kettőre mindenképpen szükség 
lenne a közbiztonság fenntartása 
és a rendőrségi ügyintézés haté-
konysága érdekében.

Körkép
csík
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MeGosztja a véleMéNyeket a járőrszolGálat hatékoNysáGa

A rendszer jobb,
a bűncselekmények száma nőtt

MeGFelelNek az előírásokNak a tejautoMaták

Hatóságilag vegzált 
vastehenek

Az átszervezés pozitív hozadékairól számoltak be nemrég a rendőrség vezetői. Az íróasztaltól másként látszik? fotó: hompoth loránd

az országos Fogyasztóvédelmi 
hatóság átfogó ellenőrzéssel 
vizsgálta október és november 
során a házi tejet kínáló auto-
matákat. az akció keretében a 
hargita megyében működő vas-
teheneket is ellenőrizte a me-
gyei felügyelőség. rendellenes-
ségeket nem tapasztaltak, igaz, 
mintát sem vettek a tejből.

Pál Bíborka
pal.biborka@hargitanepe.ro

A Hargita Megyei Fogyasz-
tóvédelmi Felügyelőség ok-
tóber vége és november 4-e 

között tartott ellenőrzéseket négy 
tejautomatát üzemeltető cégnél.

– Egyik esetben sem talál-
tunk olyan kihágásokat, amelyek 
sértenék a fogyasztóvédelmi elő-
írásokat. Szerencsés helyzetben 
vagyunk: bár régóta működnek 
automaták a megyében, Csík-
szeredában pedig több vastehén 
is üzemel, eddig nem érkezett 
panasz a tej minőségét illetően – 
tájékoztatott Kolcsár Béla, a fel-
ügyelőség igazgatója. 

A fogyasztóvédelmi hivatal 
ellenőrei azt vizsgálták, az auto-
matákon pontosan van-e feltün-
tetve a tej ára, szerepel-e a feltöl-
tés dátuma, illetve az üzemeltető 
kifüggesztett-e olyan tájékoztató 
szöveget, amely figyelmezteti a 
fogyasztót arra, hogy nyers tejet 
vásárol. Ez az ellenőrzés sokkal 
nagyvonalúbb volt, mint a más 
megyékben végzett: nem mérték 
például a tej literenkénti sűrűsé-
gét, illetve zsír- és fehérjetartal-
mát – utóbbi értékeket az európai 
uniós előírások legalább 3,5, illet-
ve 2,9 százalékos alsó küszöbbel 
szabályozzák.

– Vannak megyék, ahol elren-
delik a mintavételt, a mi esetünk-
ben erre nem kaptunk utasítást 
– közölte kérdésünkre Kolcsár 
Béla. Az igazgató ennek egyik le-
hetséges okát abban látta, hogy „a 
tej laboratóriumi vizsgálata plusz-
költséget jelent a hatóságnak”.

– Évente kétszer tartanak ellen-
őrzést a felügyelőség munkatársai, 
eddig egyszer sem volt gondunk, 
igyekszünk minden előírásnak meg-
felelni. Az automatán jól láthatóan 
függesztettük ki, hogy nyers tejet 
forgalmazunk, amelyet fogyasztás 
előtt fel kell főzni – mondta Bucur 
Alexandru, az egyik csíkszeredai 
vastehén üzemeltetője. 

Egyébként Bucur szerint a 
szolgáltatók meglehetősen rossz 
nyári szezont tudnak a hátuk 
mögött. Az elmúlt hónapokban 
gyakran volt rá példa, hogy a li-
terenként 2-3 lej között kínált, 
gépbe töltött 200 liter tejből 
100–150 liter megmaradt, mert 
nem volt rá kereslet.

Mindent rendben találtak az automaták körül. Beléjük nem néztek fotó: csíki zsolt

Az Országos Fogyasztóvédel-
mi Hatóság 110 tejautomatát 
üzemeltető cégnél tartott el-
lenőrzést, 64 esetben találtak 
szabálytalanságot, összesen 
59 000 lej bírságot szabtak ki. 
A 163 ellenőrzött automata 
mintegy tizedénél állapítot-
ták meg, hogy nem az előírá-
sok betartásával üzemel. Az 
így forgalmazott nyers tejből 
vett minták negyede azt mu-
tatta, hogy abban nincs meg 
az elvárt minimális zsírtarta-
lom, vagyis a tejet feltehetően 
hígították vagy lefölözték. 


