
Elkészült a Kipi-Kopi Nap-
közi Otthon korszerű konyhá-
ja és ebédlője, a Bethlenfalván 
lévő tanintézet mellett azonban 
nagyméretű, több korosztályt is 
kiszolgáló játszóteret és sport-
pályát is kialakítanak, amely 
nemcsak a napközisek, hanem 
a városrész fiataljai és a hely-
béli gyermekek előtt is nyitva 
áll majd. 

Idén májusban készült el a 
Kipi-Kopi Napközi Otthon kony-
hája, az üzemeltetéshez szük-
séges állat-egészségügyi és 
egyéb engedélyek jóváhagyása 
azonban még folyamatban van 
– közölte a polgármesteri hiva-
tal sajtóosztálya. Várhatóan eb-
ben a hónapban engedélyezett 
és üzemképes lesz a konyha és 
ebédlő, amely 160–180 gyere-
ket és az intézmény teljes sze-
mélyzetét képes kiszolgálni. 
Lapunk még a tanévkezdés előtt 
betekintést nyert a konyhába: a 
korszerűen felszerelt egység a 
napközi otthon teljes felújításá-
nak és kibővítésének részeként 

készült el, a teljes projekt beru-
házási értéke 7,8 millió lej. Az 
összeg megközelítőleg nyolcvan 
százalékát állami támogatásból 
fedezik, a fennmaradó részt pe-

dig a város saját költségvetésé-
ből állja.

A létesítmény a városban lé-
vő többi napközihez képest 
meglehetősen nagy, egyhektá-

ros területen fekszik, ebből a 
parkoló 700 négyzetméteres, a 
létrehozandó sportpálya a tri-
bünnel együtt mintegy 1000 
négyzetméteres, a zöldövezet 

5000 négyzetméteres, a többi 
felületen pedig játszóteret, jár-
dákat és utat alakítanak ki. A 
mintegy negyvenáras területen 
kialakítanó játszótéren falevél 
alakú területeket különítenek 
el, melyekre korosztályoknak 
megfelelően mászókák, csúsz-
dák, hinták,  bi l lenőhinták 
kerülnek. A zöldövezetek, a 
sportpálya és a játszótér kiala-
kításának becsült összköltsé-
ge 3,5 millió lej. Idén 1,8 millió 
lej értékben végeztet munkákat 
a városvezetés, a többi 2018-ra 
marad, a jövő évi költségvetés 
terhére – tudtuk meg. A terveket 
egyébként a székelyudvarhe-
lyi EGTL Landscape Kft. készí-
tette, a kivitelező pedig az ING 
Service Kft. Aránytalanul nagy-
nak tűnhet a napközi mellé ter-
vezett játszótér, ám a cél az, 
hogy ne csak az ovisok, hanem 
a városrész összes gyereke és 
fiatalja használhassa majd – 
közölte a sajtóosztály.
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A k á r o s u l t  e l b e s z é l é -
se szerint a telefonáló 
magyarul azt ígérte ne-

ki, elintézi, hogy fiát kienged-
jék az előzetesből, cserébe 
viszont pénzt kért, 10 eurós 
feltöltőkártyák formájában. A 
történet végére közel 3500 lej-
re vásárolt kártyákat a neve 
elhallgatását kérő hölgy, csak 
hogy megmenthesse fiát. A fér-
finak természetesen nem volt 
szüksége semmiféle segítség-
re, nem ütött el senkit. Anyja 
egy bűnbanda áldozata lett. 

A trükk

A nénit szombaton délelőtt 
kilenc órakor hívták fel a ve-
zetékes telefonon. A férfi rend-
őrként mutatkozott be, majd 
azt mondta, szomorú hírt kell 
közölnie, ne ijedjen meg, de 
üljön le, mielőtt meghallgat-
ná. Ezután azt állította, hogy 
fia Udvarhelyen elütött egy ci-
gányasszonyt és annak kislá-
nyát, utóbbi sajnos megsérült, 
kórházba kellett szállítani, fi-
át pedig 48 órára őrizetbe vet-
ték. Felajánlotta segítségét is, 
mondván, el tudja intézni, hogy 
fiát ne tartsák bent. Maradjon 
a telefon mellett – kérte az asz-
szonyt –, amíg megpróbál be-
szélni a sértett féllel. Rövid idő 
múlva visszahívta, és közölte, 
hogy a cigányasszony pénzért 
cserébe hajlandó visszavonni 
a feljelentést. Majd kihangsú-
lyozta, hogy közbenjárásával 

állását kockáztatja, ezért sen-
ki nem tudhat az egyezségről.

El kellett égesse a kártyákat

A csaló utasította a nénit, 
hogy vásároljon tizenöt da-
rab tíz eurós mobiltelefonos 
feltöltőkártyát, a kódjaikat dik-
tálja le neki, utána semmisítse 
meg azokat. A néni nem fogott 
gyanút, úgy gondolta, a „jóin-
dulatú rendőr” csak magát védi 
ezzel a kéréssel. Amikor meg-
kérdezte, hogy beszélhetne-e a 
fiával, egy sírós hangot hallott 
a telefonban, a következő mon-
datokkal: „Ne aggódj, mama, 
mindent elrendezek, amikor ki-
jutok innen. Csak tedd azt, ami-
re kérnek!” Az özvegyasszony 
kölcsönkért, hogy megvásárol-
ja a kártyákat, majd bemondta 
a kódokat, és elégette a kártyá-
kat. Ez viszont nem volt elég. 
Rövidesen visszahívták, hogy 
a kislánynak eltörött a bordája 
és a cigányasszony több pénzt 
kér. Újabb tíz kártyát. A kö-
vetkező hívás már arról szólt, 
hogy további összegekre van 
szükség, mert a kislányt mű-
teni kell. A néni megkérdezte, 
hogy ki műtené, mert ismer se-
bészeket Udvarhelyen, de azt 
a választ kapta, hogy ezt titok-
ban kell tartani. Újabb kártyá-
kat vásárolt, a telefonáló pedig 
azt mondta, a fiát ki is engedték 
az előzetesből. A néni egész éj-
jel nem aludt, mivel megtiltották 
neki, hogy bárkivel is beszéljen. 

Elmondása szerint szörnyű pil-
lanatokat élt át. Másnap reggel 
ismét jelentkezett a csaló, azt 
állítva, hogy „a kislányt Vásár-
helyre kell vinni mentővel, s a 
mentőre is kell pénz”. Az idős 
hölgy ekkor már a fiáról érdek-
lődött, hogy miért nem ő rende-
zi a felmerülő költségeket, ha 
már kiengedték az előzetesből. 
A telefonáló azt válaszolta, hogy 
visszavitték a rendőrségre. 

A néni már azon tépelődött, 
honnan kérjen kölcsön, hogyan 
vegyen újabb kártyákat – mert 
már az összeset felvásárol-
ta Homoródszentmártonban 
–, amikor hazaérkezett a fia. 
Őt az üzletből riasztották ami-

att, hogy édesanyja rengeteg 
feltöltőkártyát vásárolt. Termé-
szetesen rögtön kiderült, hogy 
nem volt semmiféle baleset, 
sem sérült, sem rendőrségi eljá-
rás. A néni valószínűleg egy te-
lefonos csalásokra szakosodott 
banda áldozata lett. Az újabb te-
lefonhívásra már fia válaszolt, 
de ahogy meghallották a hang-
ját, azonnal bontották a vonalat. 
Az asszony hiszékenysége 51 
darab 10 eurós feltöltőkártyába, 
azaz 3408 lejbe került.

Rafináltak a csalók

A telefonos csalók módsze-
rei nem ismeretlenek a ható-

ságok előtt, de nyomozni csak 
akkor tudnak, ha feljelentés ér-
kezik ilyen ügyekben. Gheorghe 
Filip, a Hargita Megyei Rend-
őr-főkapitányság szóvivője ar-
ra kér mindenkit, akinek idős 
szülei vannak, hogy figyelmez-
tessék őket a hasonló esetek-
re. A csalók ugyanis annyira 
rafináltak és jól informáltak, 
hogy könnyedén eloszlatják 
a kiszemelt áldozatok gyanú-
ját. A szóvivő elmondta, hétfőn 
Parajdon egy 87 éves asszony, I. 
V. hasonlóan járt, tőle lánya bal-
esetére hivatkozva 1837 lejnyi 
feltöltőkártyakódot csaltak ki.
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A csalók megtiltották, hogy bárkivel is beszéljen. Elmondása szerint szörnyű pillanatokat élt át

Fia balesetet okozott Székelyudvarhelyen, 

elütött két embert, egyikük megsérült – ezzel 

a hírrel hívtak fel egy 75 éves, homoród szent-

már toni özvegyasszonyt szombaton. A magát 

rendőrnek kiadó telefonáló felajánlotta közben-

járását, amiért összesen 3500 lejt csalt ki az 

idős asszonytól.

Újabb telefonos csaláshullám Udvarhelyszéken

Kölcsönkért, hogy fiát mentse

Elkészült a konyha, lesz játszótér is

 Kibontakozó körvonalak. Levélalakú szegmensekre osztott játszótér készül a napközinél
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