
Az Őszi Vásár elnevezésű ren-
dezvénysorozat színvonalának 
erősítése, valamint a helyi gaz-
dasági szereplők hangsúlyos 
képviselete érdekében kötöttek 
együttműködési megállapodást 
tegnap a székelyudvarhelyi vál-
lalkozói inkubátorház, vagyis 
a Hargita Business Center és a 
nemzetközi kiállítássá minősí-
tett vásárt szervező Príma Press 
Kft. képviselői.

A megállapodás része az is, 
hogy szeptember 28-án, a vá-
rosháza Szent István Termében 
rendezendő üzleti konferencián 
az inkubátorház, valamint négy 
rezidens vállalkozás is bemutat-
kozik – tájékoztatott Orosz-Pál 
Levente, az Őszi Vásár főszer-
vezője. Megegyezés született 
ugyanakkor arról is, hogy a kö-
vetkező évben a gazdasági kon-
ferenciának a Hargita Business 
Center ad majd otthont.

Hargita Megye Tanácsának 
alelnöke, Bíró Barna Botond az 
eseményen elmondta, meggyő-

ződése, hogy a jövő úgy lehet 
sikeres és vonzóbb az induló 
vagy már működő vállalkozá-
soknak egyaránt, ha mindazok, 
akiknek lehetőségük van rá, 
hozzájárulnak tudásukkal és 
tapasztalatukkal ahhoz, hogy a 
helyi gazdasági szereplők meg-
felelő segítséget kapjanak fel-
merülő problémáikra. 

A székelyudvarhelyi vállal-
kozói inkubátorház fő célja se-
gíteni az udvarhelyszéki fiatal 
vállalkozásokat abban, hogy 
minél sikeresebben működje-
nek, továbbá alkalmazkodni 
tudjanak a folyamatosan válto-
zó piaci körülményekhez úgy, 
hogy közben, ahol lehetséges, 
megtartsák egyedi, székely 

vonásaikat is – fogalmazott 
Szakács-Paál István, az inku-
bátorház ügyvezető igazgatója. 
Hozzáfűzte, nagy örömmel fo-
gadták a Príma Press Kft. felké-
rését, hogy dolgozzanak együtt 
a térség talán legrangosabb 
gazdasági eseményének, az 
Őszi Vásár gazdasági konferen-
ciájának megszervezésén. 

„Nekünk, az Őszi Vásár szer-
vezőinek mindig nagyon fontos 
volt, hogy rendezvényünkkel 
hozzájáruljunk a város és a tér-
ség gazdasági megerősödésé-
hez, fejlődéséhez. Az elmúlt 
évek tapasztalatai egyértelmű-
en arra világítanak rá, hogy tér-
ségünk legrangosabb gazdasági 
rendezvényét csakis összefo-
gással lehet eredményessé ten-
ni. Ezért is köszönjük, hogy 
idén is együttműködhetünk 
mindazokkal, akik hasonlóan 
gondolkodnak, Székelyudvar-
hely város vezetésével, Hargi-
ta Megye Tanácsával, a megyei 
fejlesztési ügynökséggel, az 
Udvarhelyi Kis- és Középvál-
lalkozások Szövetségével,  
és örvendetes módon idéntől az 
inkubátorház vezetőségével is. 
Remélem, az idei együttműkö-
dés is meghozza gyümölcsét az 
udvarhelyszéki vállalkozók éle-
tében” – mondta a megállapo-
dás megkötésekor Orosz-Pál 
Levente.
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Főként a tanulók bizton-
ságáról tartott sajtótájé-
koztatót tegnap Constantin 

Mihalache, a Hargita Megyei 
Rendőr-főkapitányság parancs-
noka, Bucur Ionel-Fănel, a köz-
rendészeti osztály vezetője, 
valamint Gheorghe Filip rend-
őrségi szóvivő. Emellett szó 
volt a rendőrállomány fokozott 
felkészítéséről és az elmúlt 
időszak átverés által véghez-
vitt lopásairól. Az illetékesek 
kihangsúlyozták, fontosnak 
tartják, hogy az üzeneteik el-
jussanak a lakossághoz, hiszen 
sok bűncselekmény mulasztá-
sok miatt következik be. 

Hiányos biztonsági rendszer 

A múlt heti iskolakezdés ap-
ropóján országos akcióter-
vet dolgozott ki a rendőrség, 
amelynek fő célja a tanulók biz-
tonságának biztosítása a tanin-
tézményekben és környékükön 
– vezette fel a találkozó első té-
máját Bucur Ionel-Fănel. Mint 
mondta, Hargita megyében a 
tanfelügyelőség munkatársai-
val együttműködve a rendőrség 
aktualizálta a tanintézmények 
és a diákok számát. A megyé-
ben 386 intézményben zajlik 
egyetem előtti oktatás, ebből 
128 óvoda, 216 általános iskola 
és 42 középiskola, illetve szak-
középiskola. Ezeknek csupán 
0,6 százalékát, azaz 25 tanin-
tézményt védenek biztonsági 
őrök, és mindössze 39,11 szá-
zalékuk (151) van felszerelve 

biztonsági kamerákkal. Prob-
léma, hogy 232 tanintézmény 
nem rendelkezik semmilyen 
biztonsági rendszerrel, ez a 
szám pedig aggasztó a közren-
dészeti osztály vezetője sze-
rint. Csíkszéken egyébként 136 
intézményben zajlik egyetem 
előtti oktatás, ezek közül 10-
nél vannak biztonsági őrök, és 
53-at szereltek fel kamerák-
kal. Bucur hozzátette, az őrök 
és a kamerák biztosítása a he-
lyi közigazgatás felelőssége. A 
biztonsági eszközök felmérése 
mellett minden tanintézethez 
beosztottak egy rendőrt, aki az 
adott helyszínen és környékén 
felel a diákok biztonságáért. Ők 
rendszeresen ellenőrzéseket 
végeznek, tartják a kapcsolatot 
az intézmény vezetőjével és a 
tanárokkal, illetve amennyiben 
a helyzet megkívánja, a szülők-
kel is. Utóbbira akkor van szük-
ség, ha egy tanulónak nagyon 
sok igazolatlan hiányzása van. 
Elsősorban a megelőzésre fek-
tetik a hangsúlyt, ezért a tanin-
tézmények közelében található 
üzleteket, bárokat és parkokat 
is rendszeresen ellenőrzik. 

Javítanak a felkészültségükön

A továbbiakban a megyei 
rendőrség különleges beveté-
si egységének három képvise-
lőjét mutatták be, akik oktatói 
képesítésük révén egy hónapja 
intenzív felkészülési akciót tar-
tanak Hargita megye rendőrei 
számára. Ez tulajdonképpen 

azt jelenti, hogy egy előzetes 
terv szerint különböző települé-
sekre látogatnak, ahol felkészí-
tik elsősorban a közrendészeti 
és közlekedési rendőröket, de 
más egységeket is. Mint mond-
ták, ez nem azt jelenti, hogy a 
megye rendőrei nem megfele-
lően felkészültek, de mindig 
van, ahová fejlődni, és pontosan 
ez a cél. Elméleti és gyakorla-
ti felkészítőket tartanak, ezek a 
megbilincseléstől kezdve a sa-
ját életük megvédéséig mindent 
lefednek. A különleges beveté-
si egység képviselői eddig 284 
rendőr felkészültségén javítot-
tak, de az akció még folytatódik.

Ajánlott zárni az ajtókat

A találkozó harmadik témá-
ja a lakosok tájékoztatása volt, 
ugyanis az elmúlt időszakban 
több lopás történt a megyében a 
károsultak átverése által. Szó 
esett arról a két esetről, ame-
lyekben a csalók azzal keres-
tek meg idősebb személyeket, 
hogy egyik szerettük balese-
tet okozott. A hívó rendőrnek 

adta ki magát, és azt állítot-
ta, elintézi, hogy a károsultak 
hozzátartozóit kiengedjék az 
előzetesből, cserébe viszont 
pénzt kért feltöltőkártyák for-
májában. Ezzel a módszerrel 
egy homoródszentmártoni öz-
vegyasszonytól közel 3500, egy 
87 éves parajdi nőtől pedig 1830 
lejnyi feltöltőkártyakódot csal-
tak ki. A rendőrség a tegnapi 
sajtótájékoztatón azt üzente a 
lakosságnak, hogy ne legye-
nek hiszékenyek, hiszen ezt 
könnyen kihasználhatják. Fő-
leg a vidéken élő idősek le-
hetnek átverések áldozatai, 
mivel kevésbé tájékozottak, 
nem használják az internetet, 
és nem mindig jutnak el hozzá-
juk a szükséges információk. 
Nagyon fontos, hogy ameny-
nyiben valaki rendőrnek ad-
ja ki magát, és pénzt kér tőlük, 
azonnal fogjanak gyanút, hi-
szen a törvények értelmében 
a rendőröknek tilos ilyet ten-
ni. Emellett ugyanilyen fontos, 
hogy zárják be a kapukat és az 
ajtókat, ez a legkevesebb, amit 
megelőzésképpen mindenki-

nek kötelessége lenne meg-
tenni. Elárulták azt is, hogy a 
tegnapelőtti gyergyóalfalusi 
gyilkosság áldozatai is nyit-
va hagyták éjszakára a kaput, 
ezért a támadók nagyon köny-
nyen behatolhattak a házba. 
Mint ismeretes, egy 75 éves fér-
fi meghalt Gyergyóalfaluban, 
amikor három álarcos rátört a 
saját lakásában. A vasárnap éj-
fél körül történt bűncselekmény 
elkövetői pénzt követeltek az 
áldozattól és annak testvé-
rétől. Az ügy a Hargita Me-
gyei Ügyészség hatáskörébe 
tartozik, akik elzárkóztak a 
tájékoztatástól, ezért a rend-
őrség sem adhat hivatalos tá-
jékoztatást. A téma kapcsán 
Gheorghe Filip rendőrségi szó-
vivő kérdésünkre elmondta, 
Gyergyóalfaluban a tavasszal 
már történt egy hasonló eset, 
akkor szintén álarcosok tör-
tek be egy házba, és egy kisebb 
pénzösszeget loptak el. A kapu 
és a bejárati ajtó akkor is nyit-
va állt a betörők előtt.

ISZLAI KATALIN

Több mint 200 Hargita megyei tanintézményt nem védenek sem biztonsági őrök, sem kamerák

Felügyelet nélküli oktatási intézmények

Fő az elővigyázatosság. Hargita megyében kevés tanintézményt védenek biztonsági őrök vagy kamerák

Szakács-Paál István, Bíró Barna Botond és Orosz-Pál Levente

A rendőrök fokozott felkészítése és a diákok biz-

tonságának témájában tartottak sajtótájékoz-

tatót tegnap a Hargita Megyei Rendőr-főkapi-

tányság csíkszeredai székhelyén. Mint kiderült, 

a megyében található 386 tanintézmény közül 

mindössze 25-öt védenek biztonsági őrök, és 

csak 151 van felszerelve biztonsági kamerákkal.

Közösen a helyi gazdaság fejlődéséért
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