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A városháza megbízásából egy olyan személy el-

lenőrzi mostantól a gyergyószentmiklósi mező-

gazdasági területeket, akinek sokéves, külföldön 

szerzett tapasztalata van őrző-védő feladatok te-

rén. A szabályokat általában nem könnyű betartat-

ni azokkal, akik ehhez nincsenek hozzászokva, de 

Sára József elég kemény elhatározása, hogy eb-

ben változást ér el.

Az újonnan kinevezett fel-
ügyelőt, Sára Józsefet a 
polgármester, Nagy Zol-

tán mutatta be, egyben köszö-
netet is mondva neki, hogy el-
vállalt egy ilyen hálátlan felada-
tot. Merthogy akinek földje van 
Gyergyószentmiklóson, az tud-
ja, mindennapos jelenség, hogy 
valakik lovakat legeltetnek má-
sok területén, vagy lekaszálják és 
elviszik a füvet, vagy egyéb ter-
mést lopnak el. A tolvajokkal pe-
dig nem jó találkozni, és veszé-
lyes, ha a gazda megpróbálja kér-
dőre vonni őket.

Sára József feladata az, hogy 
megfigyelje a kaszálókat és 
egyéb földeket, és ha ott illeték-
telen személyeket lát, vagy ép-
pen terméstolvajokat ér tetten, 
akkor riassza a helyi rendőrsé-
get. A rendőröknek ugyanis szá-
mos más feladata is van, nem le-
hetnek mindig a mezőkön – hang-
zott el az indoklás. 

A büntetés a rendőrök dolga

Az új mezőőr nem büntethet, ez 
továbbra is a rendőrök hatásköre, 
de amint erről megegyezés szüle-
tett, az ő hívására azok a legrövi-
debb időn belül az adott helyszín-
re kell érjenek. A tilosban legel-

tetett lovak megőrzése és a haj-
tókert működtetése továbbra is a 
városi mellékgazdaság dolga.

Sára kötetlen munkaidővel dol-
gozik, éppen azért, hogy akkor és 
ott tudjon jelen lenni, amikor erre 
éppen szükség van. Tudja, hogy 
a napnak melyik időszakára jel-
lemző, hogy a szekerek elindul-
nak a mezőre, és fűvel megra-
kottan térnek vissza. Akik ezzel 
foglalkoznak, nem lehetnek nyu-
godtak. 

Egyesek „csak belekaszálnak”, 
mások a szomszédét viszik

Az is közismert, hogy a fűlopá-
sok, tilosban legeltetések elköve-
tői többnyire a lovakat tartó, de 
területekkel nem rendelkező ro-
mák közül kerülnek ki. Sára Jó-
zsef éppen ezért pár napja a tég-
lagyári cigánytelepen szervezett 
gyűlésen mondta el a helyieknek, 
hogy ezután ő ellenőrzi a földe-
ket. Nem sok megértést tapasz-
talt, másnap már tetten ért olya-
nokat, akik maguk is jelen voltak 
a találkozón.

Elmondja, ahogy ő látta, sok 
helyen vannak földek, amelye-
ken 2–3 méteres darabokon ka-
száltak valakik. Ezek, az ilyen ki-
sebb „belekaszálások” a jellem-

zőek. Akik ezt teszik, nem lopják 
egyszerre nagyobb mennyiség-
ben a lótakarmánynak valót. De a 
kis lopások is nyilvánvalóan bosz-
szantják a gazdákat, és ezt sem 
szabad tolerálni.

Sára Józsefnek megfontolandó 
megoldási javaslata is lenne erre: 
legyen lehetőség a legtöbb helyen 
elhanyagoltan hagyott sáncokban 
növő fű lekaszálására. Persze ezt 
nem lesz könnyű elfogadtatni a 
fűtolvajokkal, akik a jobb minő-
ségű kaszálók termését szeretik 
előnyben részesíteni.

Amint elhangzott, nem ijed meg 
attól, ha rátámadnának, sokéves 
külföldi tapasztalatokkal rendel-

kezik, és a törvények által meg-
engedett eszközökkel is ahhoz, 
hogy megvédje magát, ha úgy 
adódik. 

Elhangzott, azt is tudni lehet, 
hogy vannak egyes „jóravaló”, 
egyébként saját területekkel ren-
delkező gyergyói gazdák is, akik 
nem vetik meg a más munká-

jának gyümölcsét, és ha tehe-
tik, elviszik a szomszédok föld-
jéről a száradó szénát. Arra szá-
mítanak, hogy a lopással úgyis a 
téglagyáriakat, vagy hozzájuk ha-
sonló lakókat fogja gyanúsítani a 
károsult. Sára József az ilyen ese-
tekre is figyel.

GERGELY IMRE

Nem büntet, csak figyeli és tetten éri a tolvajokat

Elszánt mezőőr vigyázza a határt

Sára Józsefet Nagy Zoltán polgármester mutatta be

Már van beutaló, de nem elegendő
Elvileg most már minden, az 

egészségbiztosítási pénztárral 
szerződésben álló szolgáltató ki-
állíthat beutalókat a páciensei-
nek, azonban a júliustól érvény-
be lépett új típusú formanyomtat-
ványokból még mindig kevesebb 
van a kelleténél a Hargita megyei 
egészségbiztosítási rendszerben.

MInt ismert, egy hete még nem 
tudtak egészségügyi beutalókat 
kiállítani pácienseiknek egyes 
Hargita megyei egészségügyi 
szolgáltatók (háziorvosok, szak-
orvosok, stb), mivel hiányoztak 
az e hónaptól használt új típusú 
küldőpapírok.

Egyszerre keveset kapnak

A Hargita Megyei Egészség-
biztosítási Pénztár korábbi tá-
jékoztatása szerint július vé-
géig 150 500 darabot kell kap-
niuk az új nyomtatványokból, 
ezek azonban nem egyszerre, 

hanem felosztott mennyiségek-
ben érkeznek meg. Duda Tiha-
mér, a Hargita Megyei Egészség-
biztosítási Pénztár elnöke rámu-
tatott, múlt héten már érkezett 

egy adag az új típusnyomtatvá-
nyokból, hétfőn pedig egy má-
sik adag, viszont ez még mindig 
kevés, csak egy-egy, ötven űrla-
pot tartalmazó tömb jut belőlük 

szolgáltatónként. A nyomtatvá-
nyokat egyébként a szolgáltatók-
nak meg kell vásárolniuk. „Aki 
eljött a pénztárhoz és megvásá-
rolta a maga részét, annak van 

beutalója. Hamarosan érkezik 
egy nagyobb tétel is az új forma-
nyomtatványokból, így lesz tar-
talék is” – vetítette előre Duda. 

Szabó Soós Klára, a háziorvo-
sokat tömörítő szövetség Hargi-
ta megyei elnöke úgy látja, elvi-
leg most már mindenik egész-
ségügyi szolgáltatónak kellene 
legyen beutalója, azonban mi-
vel „szotyogtatva adják ezeket, 
az egyszer átvehető mennyiség 
nem fedi az egy havi szükség-
letet. Ez azoknak a kollégáknak 
kellemetlen leginkább, akik 50-
100 kilométerről kell felutazza-
nak Csíkszeredába, hogy meg-
vásárolják ezeket”. Az új beuta-
lókra vonatkozó jogszabályt az 
egészségügyi miniszter és az 
Országos Egészségbiztosítási 
Pénztár elnökének közös ren-
deletei (457/843/2018, illetve a 
456/842/2018) szabályozzák.
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Új típusú beutalók. Még mindig keveset kaptak ezekből
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A gazdák is segíthetik a munkáját

Ha van is mezőőr, kétségtelen, hogy egyszerre nem lehet jelen minden-
hol. A gazdákat ezért arra kérik, hogy ha a mezőkön illetéktelen szemé-
lyeket látnak, vagy éppenséggel lopást vesznek észre, akkor jelezzék 
ezt Sára Józsefnek a 0733–026 939-es telefonon. A helyi rendőröket is 
hívhatják ebben az ügyben a 0726–123 776-os számon.




