
3AKTUÁLIS Udvarhelyi Híradó  2018. június 13., szerda

A Petőfi Sándor utcai kenyér-
üzlet frontján tűnt fel a pol-
gárőrség cégére, illetve a 

napokban több olvasónk is jelez-
te, hogy Polgárőrség feliratú autót 
láttak a városban. Egy udvarhe-
lyi polgárőrség létrehozásának 
folyamata valóban elkezdődött, 
ismerte el lapunknak Magyari 
Lajos (az UTCA nevű civil akció-
csoport alapítója), a civil szer-
veződés egyik kezdeményezője, 
hozzátéve, hogy konkrét részle-
tekbe egyelőre nem bocsátkoz-
na. „Nem vagyunk még teljesen 
felkészülve az induláshoz. Egy 
egyesületről van szó. Az elkép-
zelés az, hogy az állami és a he-
lyi a rendőröknek, tűzoltóknak, a 
katonaságnak segítenénk a mun-
káját” – sorolta. Megtudtuk, a tag-
ság még nem alakult ki teljesen, 
egyelőre székhellyel és három 
gépjárművel rendelkeznek, de 
terveik szerint egyenruhájuk is 
lesz. Magyari fontosnak tartotta 
kihangsúlyozni, hogy a kezdemé-
nyezésnek nincs semmilyen tá-
mogatói háttere, a tagok önerőből 
finanszírozzák a létrehozást és 
a működtetést. „Az elkövetkező 
hónapban nyilvánosságra is hoz-
zuk a részleteket. Előtte azon-
ban egyeztetnünk kell az állami 
rendőrséggel, a polgármesteri hi-
vatallal, a helyi rendőrséggel, a 
tűzoltósággal és a katonasággal” 
– tette hozzá. 

A városvezetés nem tudott róla

A létrehozandó vagy létreho-
zott polgárőrséggel kapcsolato-
san eleddig semmilyen hivatalos 
értesítést nem kapott a városve-
zetés és a polgármesteri hivatal. 
Az ügy a tegnapi osztályvezetői 
ülésen került szóba először, de 
hivatalos megkeresés hiányában, 
csak a szóbeszédek alapján az il-
letékeseknek nem áll módjukban 
erről véleményt alkotni – közöl-
te a hivatal sajtóosztálya. Leszö-
gezik viszont, hogy bármilyen 
közszolgálati (főként rendfenn-
tartási) tevékenységet kizárólag 
az érvényes törvényeknek és jog-
szabályoknak megfelelően lehet 
végezni, ez esetben a polgármes-
teri hivatallal és az állami, illetve 
a helyi rendőrséggel együttmű-
ködve. „A létrehozott egyesület 
tevékenységi szándékát egyelőre 
nem ismerve a polgármesteri hi-
vatal is várja az említett »polgár-
őrség« részéről a megkeresést, 
tevékenységi, működési szándé-
kukról a tájékoztatást, illetve – 
amennyiben a törvények előírják 
– az engedélyezési kérelmet” – 
válaszolták kérdéseinkre.

Kivár és elhatárolódik 
a helyi rendőrség

Az említett osztályvezetői 
ülésen László Szabolcs, a he-

lyi rendőrség vezetője is részt 
vett. Kérésünkre utánanézett 
a polgárőrség létrehozásához 
szükséges jogi háttérnek, majd 
elmondta, hogy ennek Romániá-
ban nincs önálló jogi alapja, ezt 
is a 2000/26-os kormányrende-
let szabályozza, mint minden 
más egyesület és civil szerve-
zet megalapítását. A polgárőr-
ségeknek a városvezetőséggel, 
a helyi hatóságokkal szorosan 
együtműködve kell dolgozniuk, 
a törvény a feladatkörük tekin-
tetében is csupán arról rendel-
kezik, hogy szorosan együtt kell 
működniük az említett ható-
ságokkal. „Hatósági jogkörrel 
egyáltalán nem rendelkeznek a 
polgárőrök, kényszerítő eszkö-
zöket, fegyvereket nem hasz-
nálhatnak. Az együttműködés 
hiányában tehát nem tudom, 
mennyire lehetnek hasznosak 
Székelyudvarhely lakosságá-

nak” – jegyezte meg, hozzátéve, 
hogy sem az állami, sem a helyi 
rendőrség nem kapott értesítést 
a polgárőrség megalapításáról. 
Saját intézménye nevében továb-
bá kijelentette, elhatárolódnak 
az alakuló udvarhelyi polgár-
őrségtől. „A folyamat elkezdése 
előtt lett volna fontos egyeztet-
ni, olyan szempontból is, hogy 
felmérhessék, körülbelül hány 
emberre volna szükség a műkö-
déshez. A működési tervet el kell 
készíteni, azt pedig az előzetes 
egyeztetések nélkül nem lehet” 
– magyarázta. Fontosnak tartot-
ta ugyanakkor kihangsúlyozni, 
hogy ha valaki egy bűnmegelő-
ző szervezetet akar indítani, az 
a minimum, hogy ő feddhetet-
len. „Mindenkinek van esélye új-
rakezdeni az életét, reméljük, 
hogy ilyen tagok vannak felsora-
kozva az egyesület mögé” – fo-
galmazott.

Zetelakán így csinálták

Gergely Istvánt, a zetelaki 
polgárőrség vezetőjét koráb-
ban szakmai  kérdésekkel  
meg keresték az udvarhelyi kez-
deményezők – tudtuk meg –, ő 
pedig vázolta, hogy alakulatuk 
miként jött létre. „Kissé fordított 
sorrendben történt ez Udvarhe-
lyen, hiszen Zetelakán a polgár-
őrség létrejöttét hosszas, mintegy 
másfél éves egyeztetés, tobor-
zás előzte meg, mely idő alatt a 
polgár mesteri hivatallal és az 
állami rendőrséggel is tanács-
koztunk” – mondta Gergely. A 
zetelaki polgárőrség 2015-ben 
jött létre lakossági igényre, ak-
kor mintegy száz önkéntessel, 
feladataikat pedig a település ve-
zetőségével, a civilekkel és a ha-
tóságokkal közösen határozták 
meg.

KOVÁCS ESZTER

Civil szerveződés, egyelőre konkrétumok nélkül

Polgárőrség alakul Székelyudvarhelyen

A polgárőrségnek már székhelye is van, de az egyesület létezéséről még nem sokat tud a városvezetés

Egy csíkbánkfalvi gazdának két marháját sebesítette meg a medve tegnap

Civil kezdeményezésre polgárőrséget hoznak létre 

Székelyudvarhelyen: a tervekről egyelőre vona-

kodva beszéltek a kezdeményezők, az viszont már 

bizonyos, hogy van székhely és több alapító tag is. 

Az alakulat létrejöttéről csupán a napokban érte-

sült a városvezetőség és a helyi rendőrség, hivata-

los egyeztetést azonban még nem kezdeményez-

tek velük a civilek.

Medve harapott meg egy pász-
tort a Hargita megyei Kissolymos 
határában – közölte tegnap az 
Agerpres hírügynökség. A Hargi-
ta megyei rendőr-főkapitányság 
tájékoztatása szerint a 34 éves 
férfi a juhait legeltette a falu kö-
zelében, amikor hétfő este medve 
támadt rá. A rendőrségi szóvivő 
szerint a férfi minden bizonnyal 
megpróbált elszaladni, de a med-
ve elkapta, és megharapta a jobb 
bokáját. A történtek után a rend-
őrség riasztotta a mentőszolgála-
tot, és a férfit a székelyudvarhelyi 
kórház sürgősségi osztályára 
szállították. A kissolymosi volt 
az idei negyedik eset, amikor em-
berre támadt medve Hargita me-
gyében. Tavaly 18 személy sérült 
meg medvetámadás következté-
ben a megyében.

Tegnap reggel ugyanakkor 
a Csíkszeredához közeli Csík-
bánkfalván csordára támadt egy 
medve, amely számos szarvas-
marhát megsebesített. A káro-
sult gazda, Gyűjtő András azért 
számolt be az esetről, hogy az il-
letékesek a nagyobb bajok elke-
rüléséért tehessenek. A gazda a 
pásztorok értesítése nyomán si-
etett a támadás után a helyszín-
re, ahol még láthatta a medvét, 
amelyhez fogható nagyságúval 
elmondása szerint még nem ta-
lálkozott. A szarvasmarhák igye-
keztek védekezni, rátámadtak a 
medvére, amely így végül elme-
nekült. Az állattartók viszont attól 
félnek, hogy a nagyvad vissza fog 
térni. Gyűjtő András – akinek két 
szarvasmarháját sebesítette meg 
a medve úgy, hogy azok minden 

bizonnyal el fognak pusztulni – 
elmondta, az őt ért kár értéke 6–8 
ezer lej. Már értesítette a polgár-
mesteri hivatalt, amely igyekszik 
minél előbb megoldást találni az 
elszállításukra, hiszen az állato-
kat nem lehet értékesíteni vagy le-
vágni. Gyűjtő hangsúlyozta, nem 
először fordul elő a faluban, hogy 
a medve haszonállatokra támad, 
mégis fontosnak tartották a nyil-
vánosság elé tárni az esetet, hogy 
a hatóságok figyelmét felhívják a 
problémára. A 2017-es állomány-
becslés adatai szerint egyébként 
Romániában mintegy 6800 medve 
él, az állomány túlnyomó része, 
körülbelül 5300 példány pedig 
Hargita, Kovászna és Maros, vala-
mint Brassó megyében található. 
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Udvarhelyszéken pásztort harapott meg, Csíkszéken csordára támadt a nagyvad
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