
Tegnap már nyugalom volt 
a központban. Előző este még 
kövekkel dobálóztak
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E gy lengyelországi baleset-
ben elhunyt gyerek teme-
tésére gyűltek össze Bögöz 

központjában azok a romák, akik 
között kedden este spontán ve-
szekedés alakult ki – tudtuk meg 
Gheorghe Filiptől, a Hargita Megyei 
Rendőr-főkapitányság szóvivőjétől. 
Mint mondta, bizonyítékaik egye-
lőre nincsenek rá, de úgy tudják, 
hogy az alig néhány percig tartó 

perpatvar során a hangosan ve-
szekedő roma családok botokat, 
baseballütőt és vágóeszközöket 
ragadtak. Ezt egyébként a polgár-
mesteri hivatal egyik munkatár-
sa is megerősítette lapunknak. A 
hatóságok egyelőre nem tudnak 
személyi sérülésről, egy autóban 
viszont kár keletkezett, miután tu-
lajdonosa szerint az egyik család 
tagjai kövekkel megdobálták. Az 
ügyben rongálás, fenyegetőzés és a 
közrend megzavarása címén indult 
eljárás, a rendőrök eddig két sze-
mélyt hallgattak ki.

Gyerekek is dobálóztak

Szerencsére nem volt konkrét ve-
rekedés, inkább csak összeszólal-
koztak a halotti torból távozó felek 
– fejtette ki lapunknak az egyik 
családtag, aki távozóban látta a 
kialakult konfl iktust, ezért a rend-
őrségen is kihallgatták szemtanú-
ként. Ő is megerősítette, hogy a vita 
során kések és botok is előkerültek, 
ám azokat végül senki nem hasz-
nálta. Az összetűzés kiváltó okát 
nem tudta megmondani, ő csak ar-
ra lett fi gyelmes, hogy egy felnőtt és 
néhány gyerek kövekkel dobál egy 
autót, amelynek végül betörött az 
ablaka. Ekkor feszültek egymásnak 
a környékbeli falvakból származó, 
rokoni kapcsolatban lévő családok.
A rendőrség tegnap délelőtt egy 
járőrautóval vigyázta a közrendet a 
falu központjában.

Botok, kések és kövek
Spontán konfliktus robbant ki a roma családok között Bögözben

• Sérültekről nem tudni, de vágó- és szúróeszközök, 
valamint botok is előkerültek abban a családok között 
kirobbant konfliktusban, amely kedden este történt 
Bögöz központjában. A veszekedés során csak egy 
autóban okoztak kárt.

Az (X) szignóval el lá tott szö ve gek  fi ze-
tett rek lá mok, köz le mé nyek. A meg je lent 
írá sok nem fel tét  le nül a szerkesztőség 
vé le mé nyét tük   rö zik!
Szerkesztőségünk fenn tart ja a jo got, 
hogy a be ér ke zett le ve lek és más fé le írá-
sok közléséről dönt sön. Kéz ira to kat  nem 
őrzünk meg, és nem kül dünk vis  sza.
Hir de tés fel vé tel és ter jesz tés a szerkesz-
tőség címén hétköznap 8–16 óra között.
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Á ltalános megelőzési akciót 
tart az Országos Rendőr-fő-
kapitányság a veszélyes és 

agresszív kutyák okozta problémák 
visszaszorítása érdekében. A ható-
ság felhívja az érintettek fi gyelmét, 
hogy a 2002-ből származó 55-ös 
számú sürgősségi kormányrende-
let értelmében az első és második 
kategóriába tartozó, veszélyesnek 
minősített, illetve az agresszív ku-
tyák tulajdonosainak több köteles-
sége is van, amelyek be nem tartása 
bírságot von maga után. A hatóság 
közleményében emlékeztet, hogy 
az első kategóriába a harci és táma-
dó kutyák tartoznak, mint a pitbull, 
boerboel és bandog, valamint ezek 
nem fajtiszta utódai, illetve a má-
sodik kategóriába sorolják az ame-
rikai staff ordshire terriert, a toszát, 
a rottweilert, az argentin dogot, a 
nápolyi és brazil masztiff ot, a cane 

corsót, a kaukázusi juhászkutyát, 
és ezek nem fajtiszta leszármazot-
tait is. Emellett agresszívnak mi-
nősül minden olyan kutya, amely 
provokálás nélkül is megharap 
vagy megtámad személyeket, illet-
ve más háziállatokat. A felsorolt ka-
tegóriákba tartozó kutyák tulajdo-
nosainak kötelességük bejelenteni 
állataikat az országos ebtenyész-
tő-szövetség Hargita megyei kiren-
deltségénél, valamint a rendőrség-
nél is. A Hargita megyeiek előbbit a 
Hardogs Kinológiai Egyesület csík-
szentkirályi székhelyén (Fenyés 
utca 852/A.) tehetik meg november 
16.-ig, ahol dr. Balog Pál Barnát kell 
keresniük. Szintén az említett idő-
pontig egy erkölcsi bizonyítványt 
is kérniük kell a tulajdonosoknak, 
amelyet be kell mutatniuk azon 
rendőrség közbiztonsági osztályán, 
ahová lakhelyük szerint tartoznak. 
A rendőrségen emellett a tulajdono-
soknak az ebtenyésztő-szövetségtől 
kapott igazolást, valamint egy saját 
felelősségre írt nyilatkozatot is le 
kell adniuk.

Megelőznék 
a kutyatámadásokat
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M egtartották évnyitójukat 
Udvarhelyszék  cserkészei. 
A Székelyudvarhely mel-

letti Kerekerdőn rendezett esemé-
nyen közel kilencven gyerek, fi atal 
és felnőtt vett részt. Az összejöve-
tel hagyományos módon zajlott, az 

elmaradhatatlan zászlószertartással 
kezdődött, majd közös játék, estebéd 
és tábortűz következett. Természe-
tesen nem maradt el a CsillagÁsz 
program sem, amely napközbeni 
képzésből és éjszakai csillagnézés-
ből szokott állni.

Megkezdődött a cserkészév

Köszönet Hargita Megye Tanácsának az udvarhelyszéki cserkészek vise-
lettárának bővítését lehetővé tevő támogatásért, illetve a Communitas 
Alapítványnak a rendezvény megszervezéséhez nyújtott anyagi hozzájá-

rulásért.
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