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Több zsögödi ház 

udvarára betörtek az 

utóbbi időben, volt 

ahonnan szerszámokat, 

láncfűrészeket loptak 

el ismeretlen tettesek. 

Még nem sikerült azo-

nosítani a tolvajokat, a 

zsögödi lakosok további 

lopásoktól tartanak.

„Így igaz, valóban voltak lopá-
sok nálunk Zsögödben” – vág-
ta rá rögtön érdeklődésünkre 

egy zsögödi nő, aki, mint kiderült, 
saját maga is érintett, hiszen hoz-
zájuk is betörtek januárban. „Mi-
vel rossz alvó vagyok, egyik éjszaka 
arra figyeltem fel, hogy a kutya na-
gyon ugat. Felköltöttem a férjemet, 
kinéztünk az ablakon, és észrevet-
tük, hogy a garázsablakban lám-
pafény van. Majd valami csattant, 
amitől megijedhettek, mert kiszök-
tek a garázsból. Erre a férjem ki-
kiabált, hogy hívja a rendőrséget. 
Ez néhány perc leforgása alatt tör-
tént” – mesélte a történteket a nő. 
Hozzáfűzte, sajnos nem sikerült a 
behatolók arcát felismerni, csak a 
körvonalaikat látták, úgy vélik, hár-
man lehettek, egyiknek közülük 
volt egy kucsmasapkája. Mindany-
nyian elmenekültek a helyszínről. 
Kihívták a rendőrséget, azonban 
amire kijöttek, az elkövetők messze 
jártak. „Szerencsére, nem vittek el 
semmit, mert nem volt rá idejük, pe-
dig a garázsban még az egyik au-
tót is kinyitották, és belekotortak a 
kesztyűtartóba” – mondta. A történ-
tek után mozgásérzékelős lámpát 
szereltek fel, úgy érezték, szükség 
van rá, ugyanis még hó volt.

Láncfűrészeket loptak

Egy másik érintett lakos arról 
számolt be lapunknak, hogy is-
meretlenek két láncfűrészét lop-
ták el műhelyéből . „Valószínűleg 
tudták, hogy hová kell menni, és 
melyik ajtót kell feltörni, az akció 
előtt megfigyelhették a terepet” – 
vélte a zsögödi férfi. Mint mesélte, 
a Kicsimező utcáról mászhattak 
át egy kerítésen, ezután áthatol-
tak még két udvaron, és úgy értek 
el hozzájuk. Ő is jelentette az ese-
tet a rendőrségnek, kiérkeztek a 
nyomozók is, akik helyszíneltek, 
fotókat készítettek, a lábnyomo-

kat rögzítették, ujjlenyomatokat is 
vettek. „Azóta nem kaptunk sem-
miféle visszajelzést a nyomozás 
eredményéről. Zavar, hogy nem 
derült ki még semmi, további lo-
pásoktól tartunk” – osztotta meg 
a károsult zsögödi férfi. Korábban 
is voltak lopások a környéken, a 
lakosok közül néhányan jelezték 
nekünk, hogy egyszer egy bor-
jút is elloptak. A problémáról Tő-
ke Ervin EMNP-s önkormányzati 
képviselő is beszélt egy korábbi 
önkormányzati képviselő-testü-
leti ülésen. Akkor Füleki Zoltán, 
Csíkszereda alpolgármestere azt 
válaszolta, hogy az ügy átbeszé-

lésére meghívják a szakbizottsági 
ülésre a rendőrség és csendőrség 
képviselőit is.

Öt esetet jelentettek

Gheorghe Filip, a Hargita Megyei 
Rendőr-főkapitányság szóvivője 
érdeklődésünkre elmondta, az év 
első harmadában öt lopást jelen-
tettek Csíkzsögödből. A városban 
összesen 22 ilyen esetet jegyez-
tek ugyanebben az időszakban, 
így úgy véli, Zsögödben sem tör-
tént számottevően több lopás, mint 
a város többi részén. A szóban for-
gó esetek kapcsán azt mondta, 

még folytatódik a nyomozás ezek-
ben az ügyekben. A lopások meg-
előzése érdekében azt javasolják, 
hogy lehetőleg mindig zárják be az 
ajtókat, a kertkapukat, ne hagyja-
nak kint felügyeletlenül javakat. 
Egy kapcsolódó esetről is beszá-
molt a szóvivő: egy zsögödi lakos 
bevásárolt az egyik helyi bolt-
ban, majd betért szomszédjához, a 
szatyrokat a vásárolt áruval azon-
ban a kerékpárján hagyta a szom-
széd udvarán. Mivel a kertkapu 
nem volt bezárva, a szatyrokat is-
meretlenek ellopták.
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Több zsögödi ház udvarára is behatoltak ismeretlen tolvajok

Újabb lopásoktól tartanak a zsögödiek

A Zsögödi Nagy Imre utcában is történt lopás. Nincs információ a tettesekről

Tizenegy férfit vett őrizetbe a 
rendőrség, miután csütörtökön két 
roma család között verekedés tört 
ki a csíkszeredai megyei kórház 
udvarán. Gheorghe Filip, a Hargita 
megyei rendőr-főkapitányság szó-
vivője az Agerpres hírügynökség-
nek elmondta, a tömegverekedést 
követően – amelyről a Csíki Hír-
lap elsőként számolt be – tizenkét 
személyt bekísértek a rendőrség-
re kihallgatásra, közülük tizenegy, 
18 és 55 év közötti személyt őrizet-
be vettek. A 11 őrizetbe vett férfi 
közül hatan az egyik, öten a másik 
családhoz tartoznak. Tömegve-
rekedés, rendbontás, rongálás és 
veszélyes tárgyak jogtalan hasz-
nálata miatt indult eljárás ellenük. 
Gheorghe Filip azt is elmondta, 
hogy a kórház alkalmazottai és pá-
ciensei közül senkinek nem esett 
bántódása, a konfliktus kizárólag 
a két család tagjai között zajlott.

Tucatnyian kerültek őrizetbe

Csütörtökön két romacsalád verekedett össze a kórház udvarán

FOTÓ: GEGŐ IMRE

FOTÓ: PINTI ATTILA

Besúgó volt az akadémia elnöke?

A 22 című folyóirat szerint Ioan 
Aurel Pop, a Román Akadémia 
frissen megválasztott elnöke (fo-
tó) szerepel egy 1985-ös listán, 
amely a külügyi hírszerzéssel 
együttműködő személyek nevét 
tartalmazza. Ioan Aurel Pop, a 
Román Akadémia újonnan meg-
választott elnöke is együttmű-
ködött a kommunista titkos-
rendőrség, a szekuritáté azon egységével, amely a román emigráció 
tagjait tartotta megfigyelés alatt – írta a 22 című folyóirat. A Mădălin 
Hodor által végzett kutatások szerint Aristotel Stamatoiu tábornok, 
a Külügyi Hírszerző Központ – a jelenlegi Külügyi Hírszerző Szolgálat 
(SIE) elődje – vezetője 1985-ben minden alárendelt intézményt arra 
utasított, hogy tegye naprakésszé az informátorok listáját, és továb-
bítsa az adatokat a nyilvántartóba. Ennek az utasításnak tett eleget 
az emigráció tagjainak megfigyelésére szakosodott 0225-ös egység 
is, amelynek mintegy kétszáz nevet tartalmazó listáján a nacionalista 
román történetírás képviselőjének számító Pop mellett olyan nevek 
is szerepelnek, mint Cornel Nistorescu újságíró vagy Dorel Abraham 
szociológus. Megjelennek magyar nevek is, többek között dr. Je-
szenszky Ferenc volt csíkszeredai kórházigazgatóé. Mint ismert, Ioan 
Aurel Popot másfél hete választották meg az akadémia elnökévé.




