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Veszélyesek a házalók?
A számok beszélnek a szárhegyi polgárőrségről

B A L Á Z S  K A T A L I N

A szárhegyi rendőrőrs képvise-
lői és polgármester jelenlété-
ben zajlott szombaton este a 

polgárőrök találkozója Szárhegyen. 
Munkájuk elválaszthatatlan egy-
mástól, az önkormányzattól pénzt, 
a rendőrségtől a törvénytelenségek 
méltó büntetését várják az önkén-
tesek, akiknek egyetlen fegyverük 
a jelenlétük. Danguly Ervin, Szár-
hegy polgármestere elmondta, a cél 
mindenképp a tenni akaró civilek 
támogatása. Erre stratégiája is van a 
községvezetésnek: amint az önkén-
tes tűzoltók elöljárója ugyanazon 
személy, mint aki az önkormány-
zat alkalmazottjaként a katasztró-
faelhárítás vezetője, a polgárőrök 
elnöke is szoros kapcsolatban van 
a községvezetéssel: a Szárheggyel 
szerződéses viszonyban lévő őr-
ző-védő szolgálat munkatársa.

A házalás a legveszélyesebb

Harminc körüli azon szárhegyi-
ek száma, akik aktív polgárőrök-
nek tekinthetők, rendszeresen 

járőröznek, megszólításra igent 
mondanak – közölte az elnök, Ka-
tona Tibor. A 2016 decemberében 
létrejött polgárőrségnek 2017-ben 
51 bevetése volt, idén 97 alkalom-
mal kérte a falu lakossága az ő 
segítségüket konkrét esetekben. 
A segélykérő hívások között volt 
olyan, amikor házalók járták a 
falut, de volt kerékpár- és telefon-
lopás is. A házalók jelentik a leg-
nagyobb veszélyt lakott területen, 
gyakran verik át, lopják meg főleg 
az egyedül élő, idős embert. Az ő 
számonkérésük körültekintéssel 
kell történjen, hívta fel a figyel-
met a polgármester, elmondva: 
egy alkalommal igehirdetőket ta-
nácsoltak el Szárhegyről, aminek 
következtében az illetékes mi-
nisztériumnál jelentették fel őket 
a szabad valláshirdetésben való 
akadályozás miatt. 

A riasztások mellett a község 
területén 956 alkalommal járőröz-
tek polgárőrök, ez 2890 munkaóra, 
illetve szezonban, káposztaéréstől 
vágásig a cárinában 922 órát töl-
töttek. A rejtekből való káposztás-
kert-pásztázás eredménye, hogy 
három nagyobb lopást sikerült 
meggátolniuk. Ezen kívül a közsé-

gi rendezvények biztonságát is fel-
ügyelték, felkéréseknek téve eleget.

A kamerák felvételét is 
követhetik

Mivel jelenléte a polgárőr fegyvere, 
nagy ajándéknak számít a magyar-
országi Országos Polgárőr Szövetség 
adománya, az „egyenruha”, mely-
nek része két nyelven feliratozott 
galléros cérnaing, láthatósági mel-
lény, simléderes sapka, kitűzőtar-
tó. Adomány ugyanakkor a két pár 
távbeszélő-készülék is, melyek sík 
területen tíz kilométeres hatósuga-
rúak. Segítik munkájukat ezek az 
adományok, és remélik, összegyűl a 
pénzük arra is, hogy egy megfelelő 
autót megvásárolhassanak. Addig 
egy újabb eszköz kerül a kezükbe: 
a polgármester közölte, a községben 
felszerelt kamerarendszer engedé-
lyeztetése megtörtént, hamarosan 
működésbe helyezik. A polgárőrök 
telefonjukon láthatják majd, melyik 
kamera mit lát éppen. Ez a lehetőség 
megkönnyíti a rendbontók azonosí-
tását, célirányosabbá teszi a járőrö-
zést és költségcsökkentő is, hiszen 
minden polgárőr saját autójával sa-
ját benzin költségén járőrözik. 

Láthatósági mellények a 
civileknek. Hét polgárőrség 
működik Hargita megyében, 
ebből négy Gyergyószéken
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B A L Á Z S  K A T A L I N

G yergyószentmiklóson kívül ju-
tott Remetére, Szárhegyre és 

Újfaluba is a hét bölcsőből, melyek 
Sepsiszéki Nagy Balázs kezdemé-
nyezésére, adományozók jóvoltából 
készülnek el. Eleinte többgyermekes 
családok igényelhették, ma már az 
első gyermeküket várók is megkap-
hatják, biztatásként.

Sokféle okból dönt úgy vala-
ki, hogy csatlakozik a Vándor-
bölcső-programhoz, vannak az 
adakozók között olyanok, akik a 
magyarság megmaradását látják 
ebben, vannak, akiknek sosem lett 
gyerekük, olyanok, akik egyszer nem 
fogadták el az életet, és azóta sem 
tudnak szabadulni a lelkiismeret-fur-
dalástól – tudtuk meg a kezdeménye-
zőtől. Nagy Balázs azt is elmondta, a 
most Gyergyószentmiklósra érkezett 

bölcsőket ausztráliai magyarok fi -
nanszírozták. A magyarság jövőjét 
célzó kezdeményezésnek tárgya 
a bölcső. Nagy Balázs elmondta: 
az anyaméhben kilenc hónapon 
át ring a magzat, megszületésekor 
nem lehet statikus helyzetbe hozni 
anélkül, hogy meg ne sínylené. A 
bölcső megteremti azt a biztonságos 
légkört, amelyben nem szűnik meg 
a ringás, ringatás. Fontos ez a baba 
fejlődésében, hogy a megszülető élet 
egészségesen nevelkedjen, a nemzet 
gyarapodjon. 

Egyébként egy bölcső 350 lejbe 
kerül, tudtuk meg. Átmenetileg nem 
lehet felajánlani újabb bölcső árát. 
A nemzetstratégiai Kutatóintézet 
által felkarolt program módosulása 
várható, hamarosan kiderül, milyen 
módon lehet pártolni a Székelyföldi 
Vándorbölcső-kezdeményezést.
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Hét új vándorbölcső Gyergyóban

• Hét polgárőrség működik Hargita megyében, ebből 
négy Gyergyószéken. A Gyergyószárhegyi Polgár-
őrség hétvégén tartotta évértékelő találkozóját, az 
egyenruhák kiosztását és az eredmények ünneplését.

A parókia felújításáért adakozhattak
Jótékonysági estre hívta az embereket a gyergyószentmiklósi refor-
mátus egyház, hogy a befolyó összegből előbbre jusson a parókia 
felújítása. A Szilágyi vendéglőben szombat este nemcsak reformátu-
sok találkoztak, de sokan más felekezetek részéről is eljöttek, hogy 
hozzájáruljanak az adakozáshoz. Köszöntőjében Mátyás István lelkész 
elmondta: voltak, akik nehezményezték, hogy támogatásért folyamod-
nak, és ő maga sem szerette volna, ha az emberek az ő és családja 
érdekében adakoznának. Azonban mostanra a paplak lakófelülete 
elkészült, a munkálatokat kifizették, tehát már nem az idén érkezett 
új tiszteletes és a hamarosan héttagúra gyarapodó család lakhatása 
a megoldandó feladat. Az épület közösségi terénél, az imateremnél 
szükséges munkálatok elvégzése befejezése következik, erre fordít-
ják a jótékonysági est bevételét. A gyergyószentmiklósi református 
parókia épülete 1935-ben épült, azóta ilyen nagyarányú  javítás nem 
történt rajta. Az adományozásra továbbra is lehetőség van, a parókián, 
és a Virág-lakótelepi Kabelkon üzletben ebben a hónapban tetszőleges 
összegért még adománykártyát válthatnak azok, akik hozzá szeretné-
nek járulni a kezdeményezéshez. (Pethő Melánia)

• RÖVIDEN 

• Várandós édesanya, testvérük születését váró gye-
rekek és nagytata is ott volt a vándorbölcsőt átvevők 
sorában tegnap délben a gyergyószentmiklósi Szent 
Miklós-templomban.

Az ünnepi bölcsőátvételt a 
családok lelkinapja követte
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