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Kutyák elleni gázspray
Bizonyítékokat hamisíthatott a csendőrség
• Kutyák ellen hasz-
nálatos gázspray-vel 
fújta le egy csendőrnő 
még júliusban Vatra 
Dornei-n azt a férfit, 
aki később belehalt 
az incidensbe – állítja 
az áldozat család-
jának ügyvédje, aki 
szerint a csendőrség 
el akarja tussolni az 
ügyet, ennek érdeké-
ben pedig bizonyíté-
kot is hamisítottak.

B A L O G H  L E V E N T E

Ioan Marocico, a család jogta-
nácsosa feljelentést tett a jász-
vásári katonai ügyészségen, 

amelyben súlyos vádakat fogal-
maz meg a csendőrséggel szem-
ben. Eszerint a csendőrnő nem a 
csendőrség által használatos gáz-
spray-vel fújta le a férfi t, hanem 
egy olyannal, amelyet azért vásá-
rolt, hogy a kutyák ellen védekez-

zen vele. Ezt abból következtette 
ki, hogy az incidensről készült 
felvételen az látszik: a csendőrnő 
más színű dobozú spray-t használ, 
mint amilyent a csendőrségnél 
rendszeresítettek.

Az ügyvéd egyúttal azt állítja: 
a nő nem adta át az általa használt 
spray-t a nyomozó hatóságoknak, a 
Vatra Dornei-i csendőrség parancs-
noka ugyanis arra utasította, hogy 
ahelyett a csendőrség által hasz-
nálatos dobozt adjon le az ügyész-
ségen. Ennek nyomán bizonyíték 
eltüntetése és bűnpártolás miatt 
feljelentést tett a parancsnok ellen. 
Az incidens még júliusban történt, 

amikor egy 12 éves kislány édesapja 
felhívta a 112-es segélyhívó számot, 
és bejelentést tett az 50 éves, ittas 
férfi  ellen, aki állítólag szexuálisan 
molesztálta a lányát. A csendőrség 
ezt követően őrizetbe akarta venni 
a férfi t, aki azonban ellenállt, és a 
csendőrnő azért fújta le a spray-vel, 
hogy sikerüljön megbilincselni. A 
férfi  ezt követően rosszul lett, majd 
a kórházban elhunyt. A csendőrök 
ellen bűnvádi eljárás indult.

A csendőrség felszerelése. 
A gyanú szerint a csendőrnő nem 
megfelelő gázsprayt használt
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Itt az idő rendbe szedni a turizmust!
• A turizmusban a 
székely megyéknek 
már van, mit felmu-
tatniuk, de a készülő 
turisztikai törvénybe 
most kell beleszólni 
– értékel Antal Lóránt 
szenátor.

A z RMDSZ szenátora arról szá-
molt be, hogy a parlament 

gazdasági bizottságában sikerült 
elnapolni a készülő új turisztikai 
kerettörvény tárgyalását az őszi 
ülésszakra. A törvény célja, hogy vi-
lágosan szabályozza ezt a szektort, 
az elnapolás pedig azért fontos, 
mert így lehetőség nyílt egy szé-
leskörű konzultáció biztosításá-
ra, hiszen ez volt a legjobb alkalom 
arra, hogy megbeszélések folyjanak 
a turisztikai szakemberek között, és 
érvényesülhessen a szektor szerep-
lőinek akarata.

Éppen ezért augusztusban Antal 
Lóránt részt vett a Székelyföld Tu-
risztikai Deszináció Menedzsment 
(TDM) Klaszter gyűlésén, illetve 
többlépcsős konzultációt folyta-
tott a klaszterrel és több vendég-
látóipari egység képviselőjével, 

annak érdekében, hogy az iparág 
szereplői számára minél haszno-
sabb törvény születhessen. A klasz-
ter célja egyébként, hogy összefogja 
a vendéglátó egységeket, és egy 
keretet biztosítson, hogy jobb szol-
gáltatásokat tudjanak nyújtani az 
ideérkező turistáknak.

„Fontosnak tartom, hogy bi-
zonyos döntésekben kikérjem a 
szakavatottak véleményét, és azok 
alapján javasoljak törvénymódosí-
tásokat. Mint a gazdasági bizottság 
tagja, tájékoztattam a jelenlévőket, 

és több vendéglátóegység és 
a klaszter javaslatait is ki-
kértem a jelenleg is módosítás 
alatt lévő turisztikai törvénnyel 
kapcsolatban. Ezen javaslatok 
alapján úgy gondolom, hogy egy 
hatékonyabb törvényt tudunk élet-
be léptetni az őszi szesszióban.” – 
vélekedett Antal.

Antal szerint az őszinte kritikák 
megfogalmazása, a versenyképes-
ségre való törekvés, a konkurencia 
azt eredményezi, hogy jobbak is 
tudunk lenni, jobb szolgáltatá-

sokat tudunk generálni, és konk-
rétummá válik, hogy „szeretjük 
Székelyföldet és Székelyföldben 
gondolkodunk”.

A szenátor kiemelte, azért volt 
szükséges a többszálú egyeztetés, 
mert a turisztikai törvényben lesz-
nek olyan részek, amelyek törlődni 
fognak, mások pedig teljesen új 
tartalommal rendelkeznek majd, 
és így Székelyföld is meg tudta 
ragadni az alkalmat, hogy konk-
rét gondolatokkal hallassa hangját 
egy fontos törvény kapcsán. (x)

DiSZ Konferencia
Hetedik alkalommal rendez Di-
gitális Székelyföld Konferenciát 
az IT Plus Klaszter. Az esemény 
ezúttal Marosvásárhelyen, a 
Sapientia Tudományegyetemen 
lesz, szeptember 26. és 29. 
között. A szervezők közlése 
szerint a konferencia víziója, 
hogy Székelyföld 2025-re egy 
olyan régióvá válik, ahol a 
gazdasági termelés legnagyobb 
hányadát a magas hozzáadott 
értékű termékek és szolgál-
tatások teszik ki, ez pedig 
egyúttal a társadalom jólétének 
növekedéséhez vezet. Ebben 
a vízióban a digitalizálás és az 
informatikai ágazat, valamint az 
ezáltal biztosított eszközök és 
megoldások alapvető tényezőt 
képeznek. Minden évben egy 
kiemelt tematika köré építik a 
programsort, idén a mestersé-
ges intelligenciát választották. 
Néhány programpont: Ipar 4.0, 
Fintech, Big Data, Projektmana-
gement, RDI, Agrárinformatika, 
Okos városok, MI ÉLŐ demonst-
ráció. A konferencia nemcsak 
az IT-szakmához szól, hanem 
mindenkihez. Idén itt lesz velük 
többek között Barabási Albert 
László világhírű hálózatkutató 
is. Bővebb tájékoztatás a szer-
vezők honlapján (www.digita-
lisszekelyfold.ro) található.

• RÖVIDEN 

SIMON VIRÁG

Miután hét alkalommal Mikháza 
adott otthont a gazdanapnak, 

idén az RMGE új vezetősége úgy dön-
tött, hogy mivel 35 gazdakör műkö-
dik a megyében, minden évben más-
más helyen lesz majd a rendezvény, 
annak függvényében, hogy mikor ki 
vállalja a házigazda szerepét. Az idei 
rendezvényről az új elnök, Fazakas 
Miklós és Sikó László falugazdász 
számolt be a Székelyhonnak. Meg-
tudtuk, hogy a találkozó mottója 
Szülőföldön okosan, és e köré szer-
vezték a programot is. 

Kitüntetést adnak

A szakmai előadások helyett ezút-
tal kitüntetésben részesítik azokat a 
személyiségeket, akik sokat tettek a 
gazdakörökért és az RMGE fejlődésé-
ért. A helyi és határon túli díjazottak 
a Pro Agricultura Transilvaniae elis-
merést vehetik át. Szeretnék megmu-
tatni a helyi értékeket, ezért néptán-
cosok és szavalók lépnek majd fel, de 
díjazzák a legszebb konyhakertet is. 
A gazdakörök képviselőit és vendé-
geiket, az érdeklődőket szombaton 

9 órára várják Hármasfaluba, ahol a 
rendezvények a helyi kultúrotthon-
ban, a gazdakör székházában és sza-
badtéren zajlanak majd. Szombaton 
nemcsak a gazdakörök képviselőivel 
találkozhatunk Hármasfaluban, ha-
nem a szovátai 15. Mátyás Huszárez-
red hagyományőrző csapatának tag-
jaival, környékbeli néptáncosokkal 
és népdalénekesekkel is. A gazdakö-
rök képviselői főzési tudományukat 
is bemutatják, és lesznek parasztjá-
tékok (létrában futás, kakas-sacc, 
ostorcsattogtatás, vízhordás) is.

Újítások a gazdanapon
• Szülőföldön okosan mottóval szervezi meg az idei 
gazdanapot a Romániai Magyar Gazdák Egyesületé-
nek (RMGE) Maros megyei szervezete. A helyszín is 
változott: ezúttal Hármasfalu fogadja a gazdaköröket és 
azokat, akik szeretnének velük megismerkedni, kikap-
csolódni, helyi termékeket kóstolni.

Gazdákat várnak a Hármasfaluba 
megszervezett rendezvényre
▴   FOTÓ: BALÁZS KATALIN




