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A Hargita Megyei 

Rendőr-főkapitánysá-

got átszövi a korrupció 

– állítja egy rendőr-

szakszervezet egy 

zöldségszállító teher-

autó sofőrjének és a 

csíkrákosi rendőrőrs 

parancsnokhelyettesé-

nek esetére hivatkoz-

va. A nagy port kavart 

Facebook-bejegyzés 

nyomába eredtünk.

„Korrupciótól fortyogó 
Hargita Megyei Rend-
őr-főkapitányságot” 

emlegető bejegyzést tett közzé 
Facebook-oldalán a Romániai 
Gyémánt Rendőrszakszerve-
zet (Sindicatul Polițiștilor din 
România „Diamantul”) péntek-
re virradóan.

Mint ebben fogalmaznak, 
csütörtök este Petcu Lucian, a 
csíkrákosi rendőrőrs parancs-
nokhelyettese „talált egy te-
herautót, amelyben két tonna 
zöldség volt”. Mivel a jármű-
vet vezető férfi – a bejegyzés 
szerint – „nem rendelkezett 
a szükséges okmányokkal”, 
Petcu el akarta kobozni az árut. 
A rendőr a hatóság gazdasá-
gi osztályának segítségét kér-
te, „de ők próbáltak kibújni a 
helyzet alól, s noha kimentek 
a helyszínre, nem segítettek az 
elkobozásban”.

Rokoni szálak

„Petcu a megyei főkapitány-
ság parancsnokának is telefo-
nált, de semmi”. Egy idő után 
– folytatódik a szakszerve-
zet bejegyzése – „a helyszín-
re ért a bevándorlási osztály 
egyik vezetője, aki a teherau-
tó-sofőrt Petcu engedélye nél-
kül magával vitte. A sofőr a 
bevándorlási osztály »agya-
fúrtjának« (șmecher) a sógora, 
a lánytestvére pedig a főkapi-
tányság kabinetfőnöke.” Petcu 
így nem tudta elkobozni az 
árut a teherautóból, mert „a 
járművezető elszaladt a rend-
őrség egy magasabb beosztású 
tisztjével”, így a rákosi rend-
őr gyakorlatilag segítség és 
támasz nélkül maradt egész 
éjszaka, hogy őrizze azt. A 
bejegyzés a korrupcióellenes 
igazgatóság és ügyészség, a 
belügyminisztérium, az Or-
szágos Rendőr-főkapitányság, 
illetve egy – amúgy már meg-
szüntetett –  belső védelmi 
igazgatóság (DIPI) irányába 
számonkérő kérdéssel zárul: 
„mit csinálnak?”.

Nem épp úgy történt

A Facebook-bejegyzésben 
több helytelen kijelentés és 
következtetés is  szerepel  

– közölte Gheorghe Filip, a 
Hargita Megyei Rendőr-főka-
pitányság szóvivője. Az üggyel 
kapcsolatos érdeklődésünkre 
elmondta, „a bejegyzés hazug-
ságokkal van tele.”

Hamis állítások

„Elsősorban nem lehet kije-
lenteni, hogy korrupcióról van 
szó, amíg ez nem nyer bizo-
nyítást. Emellett az első hamis 
állítás az, hogy a megyei rend-
őr-főkapitányság kabinetfőnö-
ke a kamionsofőr testvére. Ez 
nem igaz. A bevándorlási rész-
leg munkatársát agyafúrtnak 
nevezik, pedig ő mindig kor-
rektül, morálisan, helyesen jár 
el. Ő valóban a sofőr sógora, 
azonban semmi köze sem volt 
az ügyhöz: még telefonon sem 
vették fel vele a kapcsolatot az 
ellenőrzés során. Csak este ké-
sőn ment a helyszínre, akkor 
sem rendőri, hanem rokoni mi-
nőségében, hogy a sofőrt haza-
vigye. Arról is szó esik, hogy a 
rákosi rendőr nem kapott segít-
séget az elkobzásban Csíksze-
redából. Amellett, hogy ehhez 
nem is kell segítség, hiszen fel 
van hatalmazva, hogy eljárjon 
ilyen esetekben, a Csíkszere-
dából kiszálló rendőrök nem 
is segíthettek volna, ugyanis 
a szabályzat szerint csak az a 
rendőr kobozhatja el az árut, 
aki a kihágást megállapította” 
– magyarázta a szóvivő.

Ellenőrzés, telefonálás

A történtek konkrét körül-
ményeire térve Gheorghe Filip 
úgy nyilatkozott, hogy csütör-
tökön 17 óra körül ellenőriz-
te a zöldségszállító teherautót 
Csíkrákoson a település őrs-
parancsnok-helyettese, Petcu 
Lucian. Az ellenőrzés során 

úgy ítélte meg, hogy a kamion 
Prahova megyei vezetője nem 
rendelkezik a szükséges iratok-
kal, mint például az áru szár-
mazását igazoló okirat, ezért 
tudatta vele, hogy köteles elko-
bozni a szállított árut.

„Az ilyen eseteknél, ameny-
nyiben valóban szabálysértés 
történt, elsődlegesen pénzbír-
ságot kell kiszabni, és csak 
azután lehet elkobzásról be-
szélni, ezt pedig csak a kihá-
gást megállapító rendőr teheti 
meg. Jogában állt, és köteles-
sége is lett volna egyedül el-
látni az esetet. Ennek ellenére 
segítséget kért, a gazdasá-
gi rendőrség két képviselője 
pedig a helyszínre is sietett. 
Petcu továbbá beszélt telefonon 
a rendőrparancsnokkal is. A 
helyszínen a gazdasági rendőr-
ség is ellenőrzést végzett, és azt 
tapasztalták, hogy a sofőrnek 
nincs ellenőrzési iktatókönyve, 
de emiatt nem kell elkobozni 
az árut. A dokumentum hiányá-
ért pénzbírságot kapott, egyéb 
kihágást nem találtak. A ka-
mionos felkészült volt, minden 
egyéb engedéllyel rendelkezett, 
volt mérlege is, tehát semmi 
olyasmit nem követett el, amiért 
el kellett volna kobozni az árut” 
– részletezte a szóvivő.

Belső vizsgálat folyik

„A rendőr azt állította, hogy a 
kamionos nem akarta átadni az 
árut, de ez sem igaz. A felszólí-
tásra végig együttműködött. A 
teherautó vezetője ugyanakkor 
elmondta a rendőrnek, hogy járt 
aznap a helyi polgármesteri hi-
vatalnál, ahol engedélyt kért az 
áru értékesítésére a települé-
sen, azonban mivel későn érke-
zett, már nem tudták kiállítani 
azt számára. Abban maradtak, 
hogy hétfőn újra találkoznak, és 

akkor megkapja az engedélyt. A 
kamionosnak volt jóváhagyása 
Madéfalván és Csicsóban árusí-
tani, Rákoson viszont már nem 
tudták kiállítani azt. Az azon-
ban nem nyert bizonyítást, hogy 
ennek ellenére árult volna a te-
lepülésen. A kamionos végül a 
csíkrákosi rendőr beleegyezé-
sével hagyta el a helyszínt, a 
kihágásról szóló jegyzőkönyv 
aláírása után” – számolt be 
Gheorghe Filip.

A szóvivő hozzátette, arra 
gyanakodnak, hogy „a rendőr 
magatartása nem volt megfele-
lő, ezért a megyei rendőr-főka-
pitányság parancsnoka belső 
vizsgálatot rendelt el az ügy-
ben, amelyben megvizsgálják, 
hogy pontosan mi is történt az 
incidens helyszínén.”

Kért engedélyt, de későn

Császár Attila, Csíkrákos 
polgármestere is megerősítet-
te, hogy mivel a kamionos későn 
érkezett a településre, csütör-
tökre nem tudtak számára en-
gedélyt kiállítani.

„Későn érkezett, ezért jelez-
tük, hogy hétfő reggel jöjjön 
vissza, és akkor megoldjuk a 
papírmunkát. Ezt követően nem 
követtem az eseményeket, az-
tán este tíz óra körül megkere-
sett a rendőrség, és kérték, hogy 
biztosítsak egy helyszínt, ahová 
az elkobzott zöldségeket le tud-
ják tenni. Felajánlottam a kul-
túrotthont, erre azonban utólag 
nem volt szükség” – részletezte 
a polgármester.

Szombat délután próbáltuk 
elérni az érintett őrsparancs-
nok-helyettest is, azonban a 
rendőrőrs telefonján senki sem 
válaszolt, a helyszínen pedig 
zárt ajtókat találtunk.
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Korrupciót kiált a rendőrszakszervezet, félrevezetést a főkapitányság

Nem kobozták el a zöldséget

A csíkrákosi rendőrőrs szombat délután. Zárt ajtók fogadtak

Ittasan vezette 
autóját
Ellenőrzésre állítottak meg a 
rendőrök egy férfit, aki autó-
jával kanyarogva közlekedett 
a csíkszeredai Kossuth Lajos 
utcában csütörtökön éjfél 
előtt. A Hargita Megyei Rend-
őr-főkapitányság tájékoztatá-
sa szerint a 23 óra 58 perckor 
megállított 59 éves helyi B. C. 
az alkoholszondás vizsgálat 
szerint 1,00 mg/liter légalko-
hol konctrentrációval ült kor-
mánykerékhez. A férfit a véral-
koholszint megállapítására a 
Csíkszeredai Megyei Sürgős-
ségi Kórházba szállították, 
ellene ittas autóvezetés miatt 
indítanak büntetőeljárást.

Szünetel 
az áramszolgáltatás
Betervezett javítások miatt 
ma 8.30 és 16.30 óra között 
szünetel az áramszolgáltatás 
Csíkszeredában a Nyírfa, Ma-
lom utcákban, illetve a Kájoni 
János utcában a 61-111. és a 
66-144-es házszámok között. 
Június 20-án hasonló okokból 
nem lesz áramszolgáltatás 8 
és 11 óra között Csíkszeredá-
ban a Fürdő utcában, az 1-27., 
2-28., a Vörösmarty Mihály 
utcában az 1-35., 2-42., a 
Mihai Eminescu utcában a 
9-19. és 34., valamint a Mihail 
Sadoveanu utcában a 28-60., 
25-29. és 31. bis számok alatt. 
Ugyanazon a napon 9-től 12 
óráig a Nagyrét utca 2., 4., 6., 
8., 10. A/B számú tömbhá-
zakban sem lesz villany, 10-től 
13 óráig pedig a Nagyrét utca 
1-15., 2-26. A/B/C, a Haladás 
utca 1-33., 2-20. és a Kerté-
szek utca 1-21., 2-14-es szá-
mok között.

Fotókiállítás

A Hargita Nemzeti Székely 
Népi Együttes, Csíkszereda 
Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala és az Ezer 
Székely Leány Napja Alapít-
vány szervezésében, Hargita 
Megye Tanácsa közreműkö-
désével július elsején tartják 
az Ezer Székely Leány Napja 
találkozót, amely a népdal, a 
néptánc, a népzene és a népvi-
selet legnagyobb székelyföldi 
ünnepévé nőtte ki magát. Rá-
hangolódásképpen az elmúlt 
évek Ezer Székely Leány Nap-
ja találkozóin készült fotókból, 
hangulatos életképekből, 
portrékból nyílt tárlat Iochom 
Zsolt fotóiból a megyeháza 
földszinti hátsó kiállítóteré-
ben. A tárlat az elkövetkező 
két hétben tekinthető meg a 
nap huszonnégy órájában.

Fotópályázat

Az Amigo üzletlánc fotópá-
lyázatot hirdet a székelyföl-
di városokban. A pályázók a 
városuk hangulatát, annak 
egyes lakótelepeit kell len-
csevégre kapják, függetlenül 
attól, hogy hivatásos vagy 
amatőr fotósok. A nyeremé-
nyek összértéke 4000 lej, a 
legjobb fotó szerzője 1000 lejt 
vihet haza. Emellett közönség 
díjat nyer az, akinek a fotója a 
legtöbb lájkot gyűjti a verseny 
ideje alatt az Amigo Facebook-
oldalán. A zsűri tagjai: Onodi 
Szabolcs, Balázs Zoltán, Lász-
ló Hajnalka és Gál István. 
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