
Ismeretlen tettesek feltörték a 
csobotfalvi templomot, a felújí-
tás alatt álló épületből a tolva-
jok egy döngölőgépet vittek el. 
A kölcsön kapott szerszámgép 
árát a renoválást végző cégnek 
kell megtérítenie. 
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Ismeretlen tettesek betörtek a 
felújítás alatt álló csobotfalvi 
Szent Péter-templomba és 

eltulajdonítottak egy döngölő-
gépet. Lapunkat Gecző Tibor, a 
helyi közbirtokosság elnöke érte-
sítette a lopásról. 

– A hátsó deszkaajtót betörték 
és felfeszítették a vasrácsot is, így 
jutottak be a templom épületébe 
a tolvajok. Odabent felfeszítették 
még egy kisebb helyiség ajtaját 
is, de ott mindössze kézi szerszá-
mokat, csákányokat, lapátokat, 
ásókat találtak, azokra pedig, úgy 
néz ki, nem volt szükségük, csak 
a 7 ezer lejt érő döngölőgépet vit-
ték magukkal – mondta el Gecző. 
Hozzátette: mindenképpen töb-
bes számban kell beszélni az el-
követőkről, hiszen az eltulajdo-
nított szerszámgép mozgatásához 
és szállításához legkevesebb két 
markos legényre volt szükség. 

– Értesítettük a rendőrséget, a 
járőr nagyon hamar ideért, majd 
nem sokkal utánuk megérkezett 
a helyszínelő csoport is. Fényké-
peztek, megpróbáltak nyomokat, 
ujjlenyomatokat gyűjteni, illetve 
magukkal vitték a levert lakatot 
és a helyszínen talált feszítővasat, 
amelyet feltehetően a betörők 
használtak – számolt be a kelle-
metlen eseményről a közbirtokos-
sági elnök. 

Különösen rosszulesett a meg-
károsítottaknak a lopás, hiszen 
az eltűnt döngölőgépet kölcsön 

kapták az egyik csíkszeredai szer-
számháztól. Az említett kölcsön-
ző egyik munkatársa, maga is 
csobotfalvi lakos, az eltűnt szer-
számgépet ingyen bocsátotta a 
renoválást végzők rendelkezésére, 
így próbálta segíteni a templom 
felújítását. 

– Örültünk a segítségnek, ám 
így muszáj megtérítenünk az ello-
pott döngölőgép árát. Kevés an-
nak a valószínűsége, hogy megke-
rüljön a gép, és mint értesültünk 
róla, volt már eset, hogy a tolvaj 
ugyan megkerült, de sem az álta-
la ellopott szerszámot, sem pedig 
az érte kapott pénzt nem sikerült 
visszaszerezni az elkövetőtől – 
tette hozzá Gecző. 
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Egy választást kíván megspórolni a kormánykoalíció 
a jövőben esedékes helyhatósági és parlamenti választások 
összevonása révén. A kezdeményező indoklása szerint a két 
választás külön megszervezése összesen 43 millió euróba 
kerülne, egyszerre viszont 22 millióból meg lehetne úszni. 
A különbözetet pedig beruházásokra szeretnék fordítani. 

Ilyen ínséges időkben tetszetős az elképzelés.
Csak azt nem tudom, mennyire tetszik az ellenzéki 

pártoknak, illetve az időközben megszaporodott magyar 
pártoknak, ugyanis korábban gyakran lehetett halla-
ni: a helyhatósági választásokon kapott szavazatok és 
megszerzett mandátumok alapján, azok függvényében 
lehet majd alkudozni a parlamenti választási listák ösz-
szeállításánál. Ugye, gyakran hallani, mindegy, ki a 
polgármester és milyen többségű a tanács, ha magyarok 
töltik be ezeket a választott tisztségeket. Az elmúlt évek 
gyakorlata azonban bebizonyította, hogy a települések 
fejlődése szempontjából egyáltalán nem mindegy, hogy 
ki áll a hivatal élén vagy kikből tevődik össze a testület, 
a politikai nézetkülönbségek gyakran egymás gáncsolá-
sába, keresztbe tevések sorozatába csapott át, a kölcsönös 
bizalmatlanság, netán vádaskodás pedig nem tesz jót a 
településnek. Szerencsére arra is van példa, hogy a tele-

pülés érdekeit a pártérdekek fölé tudták helyezni, mintegy 
bizonyítva: lehet, csak akarni kell...

A választások összevonása a jelek szerint az RMDSZ-
nek kedvez: a parlamenti helyek immár nem válhatnak 
az elnyert polgármesteri tisztségek és tanácsosi helyek szá-
mának függvényévé, ezáltal pedig megszüntette politikai 
ellenfelei hivatkozási alapját. 

Ha külön tartották volna a két választást, nagyobb 
kényszer nehezedett volna az RMDSZ-re, a múlt hely-
hatósági választásokon több mandátumot begyűjtő Ma-
gyar Polgári Pártra (MPP) és a frissen bejegyzett Erdélyi 
Magyar Néppártra (EMNP), ugyanis abban valameny-
nyien megegyeznek, hogy fontos a parlamenti jelenlét 
ugyanúgy, mint ahogy fontos az európai parlamenti je-

lenlét is – s ennek fontosságát mi sem bizonyította job-
ban, mint az a tény, hogy Tőkés László egy listán szerzett 
mandátumot az RMDSZ két jelöltjével, Sógor Csabával 
és Winkler Gyulával.

A siker reményében bizonyára a választási szövetsé-
geket az összevont választások előtt kell megkötni. Némi 
reményt jelent az RMDSZ és az EMNP által közösen 
támogatott marosvásárhelyi polgármesterjelölt nevesíté-
se, kérdés, hogy miként viszonyul a kérdéshez az MPP. 
Tehát van remény az összefogásra a közös célok megva-
lósítása érdekében. Közös célok márpedig vannak: jelen 
kell lenni a helyi és megyei önkormányzatokban, a tör-
vényhozásban, no meg a lehetőségek függvényében a vég-
rehajtó hatalomban is.

Ha ezt felismerik az erdélyi magyar politikusok, ak-
kor nyert ügyük – s nyert ügyünk – van. Ha nem, akkor 
visszalépés következhet be a nyelvi jogok érvényesítése és a 
magyarlakta térségek fejlesztése terén. S nem hiszem, hogy 
bárki felelős politikus ezt szeretné megspórolni...

Spórlás
        NézőpoNt n Sarány István

A csobotfalvi templom 
felújítása idén márciusban kez-
dődött, a munkálatok elvégzé-
se azt követően vált különösen 
sürgőssé, hogy az egyik legag-
resszívebb gombafaj, a könnye-
ző házigomba támadta meg az 
épületet. A műemlék épület-
ben végzett régészeti feltárások 
13. századi templommarad-
ványokat hoztak felszínre. Az 
elképzelés szerint tömörített 
kavicságyra fektetett kőpadló-
val a minimális beavatkozás és a 
visszafordíthatóság elvei szerint 
tennék használhatóvá a temp-
lomot a műépítészek. Azért 
van erre szükség, mert az épület 
nemcsak látogatható műemlék, 
hanem a csobotfalvi közösség 
által használt templom. A fel-
újítást tervező műépítészek 
mégis szeretnék láthatóvá tenni 
a feltárt 13. századi templom 
maradványait is, így néhány 
ponton a feltárt romokat üveg-
lapokkal fednék le.
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Ismeretlen tolvajok egy 7 ezer lejt érő szerszámot vIttek magukkal

Döngölőgépet loptak el a csobotfalvi templomból

A csobotfalvi templom felújításán dolgozó munkások. Az egész közösséget érzékenyen érintette a mostani betörés fotó: mihály lászló / archív


