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„Egy ismerősünktől kap-
tunk fülest délelőtt 11 
óra körül, hogy vágják 

a fákat a Hargitán, Mita Kút-
ja közelében. Gyorsan meg 
is szerveztünk egy csapatot, 
hogy tetten érjük a tolvajo-
kat, ám csak gyalogszerrel 
lehetett megközelíteni a hely-
színt, így elkéstünk. Már csak 
a csutakokat és egy szekér-
nyomot találtunk. A kerék- és 
patkónyomokat követve halad-
tunk tovább, amikor a távolban 
megpillantottuk az elkövető-
ket. Ketten ültek a szekéren” 
– mesélte Konrád Dezső, a 
Szentegyházi Közbirtokossági 
Egyesület elnöke. Mint mond-
ta, ezután – a rendőrség mellett 
– egy másik társukat értesí-
tették, hogy menjen szembe a 
tolvajokkal és próbálja feltar-
tóztatni őket. Ő Sándor István 
volt, aki lapunknak azt nyilat-
kozta, hogy autójával a víztá-
rozó környékén ment szembe 
a menekülő szekeresekkel – 
akik mintegy négy-öt köbméter 
fát szállítottak –, ám azok nem 
álltak meg, hanem kikerül-
ték és továbbhaladtak. Ekkor 
kezdődött az üldözés. A tolva-
jok megpróbáltak bemenekül-
ni egy városszéli portára, ám 

Sándor elállta az útjukat. Az 
elkövetők válaszként nekihaj-
tottak az autójának, majd fe-
nyegetőzésbe kezdtek, és egy 
ostorral támadtak rá. A haj-
sza ugyan tovább folytatódott, 
de a tettesek végül bemene-
kültek egy rokonuk udvarára, 
ahonnan már nem is jöttek ki. 
„Ez megszokott a fatolvajoktól, 
így próbálják megúszni a tettü-
ket. A rendőrség ugyanis ilyen 
esetekben rendszerint nem 
kap engedélyt az udvarok, csű-
rök átkutatására” – magyaráz-
ta Konrád.

Tehetetlenül

Amikor a helyszínre értünk, 
már több egyesületi tag volt 
ott, akik a három autóval kiér-
kezett rendőröknek segítve vi-
gyáztak, hogy ne jöhessenek ki 
a tolvajok a Turista utcai portá-
ról. Mindenki az udvar átkuta-
tásához szükséges engedélyre 
várt, amit csak az ügyészség 
adhatott ki. Órák teltek el ese-
mény nélkül. Néhányan a tör-
vényeket szidták, amelyek a 
„bűnözőket védik”. Tragikomi-
kus volt látni, hogy hat-nyolc 
rendőr és több civil áll tett-
re készen a kapu előtt, de nem 

mehetnek be az udvarra, aho-
vá a lopott faanyagot vitték. „Mi 
itt álldogálunk, közben a tolva-
jok meg röhögnek a markuk-
ba, s megpróbálják eltüntetni a 
nyomokat. Amire bejut a rend-
őrség, ha egyáltalán bejut, ezek 
mind összevágják, s eldugják a 
fát. A végén nem marad semmi 
bizonyíték” – sóhajtott fel vala-
ki a tömegből.

Ilyen még nem volt

Nem vártak azonban hiába 
a hatóságok és a civilek, dél-
után négy óra körül ugyanis 
maszkosok érkeztek, akiknek 
megvolt az engedélyük, hogy 
behatoljanak a portára, ahol 
az elkövetők bujkáltak – kö-

zölte lapunkkal Konrád Dezső. 
Információi szerint a csűrben 
elő is került az illegálisan ki-
vágott faanyag: nagyjából 2,5 
köbméter. A probléma ugyan-
akkor az, hogy a tolvajok idő-
közben összevágták a rönkök 
alsó részét, és megsemmisítet-
ték vagy elrejtették a levágott 
darabokat. Az egyesület elnöke 
szerint a céljuk az volt, hogy ne 
lehessen bizonyítani, honnan 
lettek kivágva a fák, ráadásul 
így a mennyiség is csökkent. 
Utóbbi azért is baj, mert emi-
att nem kizárt, hogy bűncse-
lekmény helyett csak kihágást 
tudnak megállapítani a hatósá-
gok – tette hozzá. Megjegyezte, 
a lopott fa az állami erdészet 
területéről származik.

Konrád ugyanakkor hangsú-
lyozta, példa nélküli, precedens 
értékű esetről van szó, ami a 
hatósági intézkedést illeti. A 
fatolvajok ugyanis eddig azt hi-
hették, hogy megúszhatják tet-
tüket, ha sikerül magánterületre 
menekülniük, mivel a rendőrök 
úgysem kapnak engedélyt az 
udvar átkutatására. „Ilyen még 
nem volt Szentegyházán, hogy 
engedélyt adjanak egy udvar át-
kutatására falopásos esetekben. 
Éppen ezért dicséretes és pél-
daértékű a rendőrök hozzáállá-
sa. Úgy érzem, hogy az eset nagy 
előrelépésnek számít az erdő 
védelme szempontjából” – fogal-
mazott Konrád Dezső.

FÜLÖP-SZÉKELY BOTOND

Precedensértékű intézkedés Szentegyházán

Ráfaragtak a tolvajok

A porta előtt várakozva. Mindenki tehetetlen volt az ügyészségi engedély megszerzéséig

 Az autó teljesen tönkrement a tűzben, melyet a közlemény szerint rövidzárlat okozott

Rendőrség különleges egységei kutakodtak egy 

szentegyházi porta udvarán, miután szekerével 

oda menekült két elkövető, aki illegálisan kivá-

gott fát hozott le a Hargitáról. Az eset azért is 

precedensértékű, mert eddig biztonságban érez-

hették magukat azok a fatolvajok, akik magánte-

rületen rejtőztek el, hiszen az ügyészség sosem 

hagyta jóvá az udvarok átkutatását.

Kigyulladt és lángokba borult 
egy autó csütörtökre virradó-
ra a székelyudvarhelyi Nicolae 
Bălcescu utcában. A jármű tel-
jesen kiégett, jelenleg letakar-
va, elkerítve áll a parkolóban.

A helyi tűzoltóság vezetője 
lapunknak elmondta, őket éj-
jel két óra előtt hét perccel ér-
tesítették a tűzről, és azonnal a 
helyszíre siettek, ám a Matrica-
garzonoknál állomásozó BMW 
kiérkezésükre szinte teljesen 

megsemmisült, 80–90 száza-
lékos kár keletkezett benne. A 
Hargita Megyei Rendőr-főka-
pitányság helyettes szóvivőjé-
től, Incze Miklóstól megtudtuk, 
hogy az autó tulajdonosa a szé-
kelyudvarhelyi, negyvennyolc 
éves P. B.

A megyei tűzoltóság csütörtök 
délutáni hivatalos jelentésében 
is megerősítette, hogy az autó 
szinte teljesen kiégett, ugyan-
akkor a felcsapó lángok meg-

rongálták a közvetlen közelben 
lévő földszinti tömbházlakás 
ablakkeretét. A tűzesetet felté-
telezhetően egy hibás vagy nem 
megfelelően szigetelt elektro-
mos kábel miatt keletkezett rö-
vidzárlat okozta – írják még a 
közleményben, melyben kitér-
nek az anyagiakra is: mintegy 
82 ezer lejes kár keletkezett, il-
letve hozzávetőleg 50 ezer lej 
értékben sikerült megmente-
ni javakat.

Könyvbemutató a városházán

Dr. Marosfői Levente és dr. Marosfői László Összehasonlító 
hisztopatológiai atlasz című könyvét mutatják be pénteken 13 
órától a székelyudvarhelyi városháza Szent István Termében. Az 
állatorvosi tudományos atlaszt prof. dr. H. C. Alecsandru Ioan Baba 
akadémikus és prof. dr. Cătălin Cătoi, a kolozsvári Agrártudományi 
és Állatorvos-tudományi Egyetem rektora méltatja.

Lakossági fórum

Székelyudvarhely városfejlesztési koncepciója kapcsán lakossá-
gi véleményezésre várják az érdeklődőket október 17-én, kedden 
18 órára a volt Stúdió mozi termébe. A polgármesteri hivatal által 
megrendelt, Városfejlesztési koncepció 2017–2020 munkacímet 
viselő tanulmány a következő területeket érinti: oktatás, kultúra, 
egészségügy, sport, szociális támogatás rendszere, civil szerve-
zetekkel való együttműködés, közbiztonság, helyi gazdaságfej-
lesztés, turizmus, vonalas infrastruktúra és egyéb fejlesztések. A 
dokumentum megtekinthető a www.udvarhely.ro oldalon.

Huszárnapok és huszárbál lesz

A Székelyudvarhelyi Hagyományőrző Székely Huszárezred és a 
Homoródmenti Hagyományőrző Hannover Huszárezred idén is 
megrendezi a Székelyudvarhelyi Huszárnapokat, melynek ré-
szeként Huszárszemlét tartanak, illetve október 14-én és 15-én 
Agyagfalván Székely Nemzeti Gyűlést. Szombat délben Székely-
udvarhely központjában gyülekeznek a huszárok, majd az ünne-
pélyes megnyitót követően végigvonulnak a városon. Délután 3 
órától bográcsozás lesz a Rókakertben, majd 4 órától megtartják 
a III. Györffy Árpád Emlékversenyt. Este huszárbálba várják az 
érdeklődőket, melynek védnöke Kövér László, a Magyar Ország-
gyűlés elnöke. Vasárnap reggel 7 órától koszorúzást tartanak a 
szombatfalvi temetőben, majd innen indulnak Agyagfalvára, ahol 
11 órától református istentisztelet lesz.
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Teljesen kiégett az autó




