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Megszűnt a félelem és a feszültség
Két éve van polgárőrség Homoródalmáson
• Míg korábban rendszeresek voltak a
betörések, lopások,
verekedések, sőt 2016
végén egy brutális
gyilkosság is történt
Homoródalmáson, a
polgárőrség megalakulása óta lényegesen
javult a közbiztonság.

Közösségi összefogás. Minimálisra
csökkent a bűncselekmények száma

◂

Számíthatnak a rendőrökre

FÜLÖP-SZÉKELY BOTOND
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2016-os év végén történt
gyilkosság után alakult meg
a homoródalmási polgárőrség, mivel a közösség megelégelte
a rendszeres bűncselekményeket,
amelyek között számtalan betörés,
lopás és testi sértés volt – fejtette ki
lapunknak Tikosi László polgármester, aki maga is tagja az egyesületnek, amelyhez mostanáig száztízen
csatlakoztak. Mint mondta, már korábban tervezték az önkéntességen
alapuló egyesület létrehozását, de a
gyilkosság után azonnal kellett cse-
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lekedni, mert hatalmas feszültség
alakult ki a közösségben.

Javult a helyzet
A polgárőrök már lassan két éve éjjel-nappal járőröznek, ami jelentősen
hozzájárult a bűncselekmények viszszaszorításához, így mára csak legel-

tetéssel kapcsolatos nézeteltérések és
kisebb mezőgazdasági lopások történnek – magyarázta Tikosi László.
Az egyesület vezetője, Gondra Vencel hozzátette: „Megérte az erőfeszítés,
hiszen teljesen megváltozott a helyzet,
egyértelműen jobb a hangulat. Most
már például sötétedés után is lehet
embereket látni a közterületeken,

ami korábban elképzelhetetlen volt.
A mezőgazdasági lopások is minimálisra csökkentek, olyannyira, hogy az
emberek jó része már a gépeit, a szalmabálákat és egyéb javait is a mezőn
meri hagyni éjszakára.” A változás
mértékét Tikosi is hasonlóan látja,
szerinte is megszűnt a korábban tapasztalt félelem és feszültség.

A sikerhez egyébként a polgárőrség mellett az is hozzájárult,
hogy amióta új parancsnokot neveztek ki Szentegyházán, ahova a
homoródalmási őrs is tartozik, javult a korábban többször kritizált
rendőrségi hozzáállás – jegyezte
meg Tikosi. Mint mondta, nem növelték ugyan a hozzájuk kirendelt
rendőrök számát, de a parancsnokuk hetente többször is ellátogat
a településre az esetleges gondok
felől érdeklődni, és a lakosokkal
is szóba áll. A település vezetősége továbbá huszonhét térfigyelő
kamerát is felszereltetett, amelyek
felvételeit hatvan napig tárolják.
Ezenkívül minden utcára kiterjesztették, illetve felújították a
közvilágítást, így esténként a régieknél jobb minőségű ledes égők fényében közlekedhetnek a helyiek.

Szennyezett borvízforrások

A

taplocai-, somlyói- és a zsögödi
borvízforrások vize megfelelő,
míg a csíkszentkirályi Borsáros-forrás
és főként a piricskei forrás vize nem
ivóvíz minőségű mikrobiológiai szempontból – derül ki a Sapientia Erdélyi
Magyar Tudományegyetem (EMTE)
Csíkszeredai Karának Fenntartható
Biotechnológiák mesterszakos hallgatóinak októberi vizsgálati eredményeiből. A felsőoktatási intézmény
elsőéves mesterszakos hallgatói a laborgyakorlatuk részeként mikrobiológiai vizsgálatokat végeztek a taplocai-,
somlyói-, zsögödi-, Borsáros- és piricskei források vízmintáiból október
11-én. A vizsgálatot Máthé István egyetemi oktató vezette. Tőle tudjuk, hogy
a mikrobiológiai vizsgálatok eredményei alapján a taplocai-, somlyói- és a
zsögödi borvízforrások vizeinek minősége megfelelőnek bizonyult a vizsgált
időpontban, mivel higiéniai-bakteriológiai szempontból fontos mikroorganizmusok nem voltak kimutathatók
bennük. Ugyanakkor a Borsáros-for-

rás vizében úgynevezett coliform
baktériumokat mutattak ki, amely
mikrobacsoport az ivóvizekre vonatkozó, 2002-ből származó 458-as számú
törvény előírásainak megfelelően nem
lehet jelen ivóvizekben. A piricskei forrás vizében nagyon magas volt a baktériumok összcsíraszáma (több száz
baktérium/milliliter vízminta), nagy
számban voltak kimutathatók coliform
baktériumok, illetve a fekális eredetű
kólibacilusok (Escherichia coli), és jelen voltak anaerob spórás szulfi t-redukáló baktériumok (Clostridium fajok).
Így e forrás vize nem iható, nem felel
meg a fentebb említett törvény előírásainak. Az említett baktériumok elsősorban gyomorrontást, hasmenést
okozhatnak – jegyezte meg Máthé
István. (Molnár Rajmond)
A piricskei forrás októberi
vízmintájából mikrobiológiai
táptalajon kifejlődött baktériumok
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AZÉRT VAGYUNK A VILÁGON,
HOGY ÖNÖK OTTHON LEGYENEK BENNE!
Sok visszajelzést kaptunk az olvasóinktól, hogy milyen változtatásokat látnának szívesen a lapunkban. Érkeztek dicsérő és bíráló észrevételek. Mindet köszönjük! A visszajelzések segítenek
bennünket megtalálni a jó választ a hogyan továbbra. A sok ötletből, javaslatból néhány megvalósult, mások még váratnak magukra. Most ismét arra kérjük, hogy ossza meg velünk észrevételeit.
A könnyebb feldolgozhatóság érdekében válaszpárokat fogalmaztunk meg, minden pár közül
(soronként) az egyik karika bejelölésével jelezheti az Ön véleményéhez legközelebb álló választ.

Töltse ki!
A régi külalak
A régi piros-fekete cím
Kisebb betűméret
Több kép, kevesebb szöveg
Több érdekesség, lazább témák
Több települést érintő helyi téma
Ugyanaz a lapár, több reklám
Több olvasnivaló, akár magasabb áron
Egy oldalra tömbösített reklám
Apróhirdetések egész Székelyföldről
Az Ön életkora:

Az új külalak
A jelenlegi színek
Nagyobb betűméret
Több szöveg, kevesebb kép
Több kulturális, vallásos téma
Több székelyföldi téma
Magasabb lapár, kevesebb reklám
Változatlan áron, ugyanannyi olvasnivaló
Több oldalra szétszórt reklám
Csak helyi apróhirdetések

Lakóhelye:

Kitöltés után a szelvényt, kérjük juttassa el szerkesztőségünkbe, ügyfélszolgálatunkra vagy újságos standjainkra. Köszönjük!

