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Gyergyószék

Nem jelent megoldást a fegyver
Az erdőket az emberek mentalitásváltása védheti meg

• A szolgálati fegyver
használata  hasznos
lehet az erdészek
számára, de az erdők
védelmében az igazi
megoldás az volna, ha
az emberek mentali-
tása változna meg –
véli egy gyergyószéki
szakember.

GERGELY IMRE

G ál-Pál László, a gyergyó-
szentmiklósi magánerdészet 
munkatársa korábban már 

több alkalommal elmondta meg-
látásait a sajtóban azokról, akik a 
lakosság passzivitása miatt bün-
tetlenül élnek fatolvajlásból. Most, 
a szoláglati fegyverre vonatkozó 
múlt heti törvénymódosítás után is 

fontosnak érzi, hogy rámutas-
son: azzal, hogy az erdész 
fegyvert viselhet, még nem 
lesznek nagyobb biztonság-
ban az erdők. „Az utóbbi 
években legalább hat erdész 
esett fatolvajok vagy külön-

böző bűnszervezetek áldozatá-
ul, és rengeteg kollégát bántalmaz-
tak már, ezért valóban jó, hogy a 
parlament elfogadta, engedélyt 
kapunk fegyvert viselni. Azonban 
azt is rögzíteni kell, hogy milyen 
használati jog jár hozzá. Az biztos, 
hogy az erdész ok nélkül nem fog 
rálőni senkire, ellenben arra is volt 
példa régebben, hogy jogos önvé-
delemből használta fegyverét egy 

kollégám, és majdnem börtönbe 
került azért, mert a saját életét 
védte” – veti fel Gál-Pál.

Szervezetten zajlik a falopás 

A falopás manapság nem szociá-
lis kérdés: az utóbbi időben nem 
azért lopja valaki a fát, mert rá van 
kényszerülve, például éheznek a 
gyermekei. Az erdész szerint a fatol-
vajok terepjárókkal közlekednek a 
hegyeken, és árkon-bokron áthajt-
va menekülnek a hatóságok elől, 
ha muszáj. „Az utak mentén fi atal 

suhancok fi gyelnek, hogy jön-e va-
laki, akitől félniük kellene, és adják 
a fi gyelmeztetést a társaiknak. Ket-
tőt-hármat térnek egy nap, és ezzel 
megkeresnek 700 lejt. Jól megélnek 
ebből. Hogy ez megállítható legyen, 
ugyanilyen jól szervezetten kellene 
együtt dolgozniuk a hatóságoknak 
is, azaz az erdészeknek, csendőrök-
nek, rendőröknek és ügyészeknek. 
Azonban gyakran egymásra hárít-
ják a felelősséget. 

A legnagyobb gond mégis az em-
berek mentalitásával van” – jelenti 
ki Gál-Pál László. 

Fenyegetésekkel is szembe 
kell nézni
A fatolvajok tevékenységét segíti 
az is, hogy az emberek félnek tő-
lük. Sokkal kevesebb eset kerül 
nyilvánosságra, mint ahány meg-
történik. Vannak, akiket megfe-
nyegettek, hogy ha szólni mernek, 
felgyújtják a házukat. Tudnak ar-
ról is, hogy volt olyan erdész, akit 
annyira megvertek, hogy azóta 

nem képes végezni a munkáját. Ar-
ra is volt példa Gyergyóditróban, 
hogy egy gazda meghalt a fatolva-
jokkal való összetűzés miatt – so-
rolta Gál-Pál László. Megjegyezte, 
az erdészek a fegyverviselési jog-
tól még nem biztos, hogy bizton-
ságban érezhetik magukat, hiszen 
könnyen lehet, hogy nem merik 
majd használni még önvédelmi 
céllal sem, mert tartaniuk kell a 
későbbi következményektől. 

Leszögezi: az erdők és az erdé-
szek nem a fegyverviseléstől lesz-
nek nagyobb biztonságban, hanem 
attól, ha a lakosság másként viszo-
nyul majd az erdőkhöz, és nem segí-
ti a fatolvajok életét.

A falopás ma nem szociális 
kérdés, jól megélnek belőle, 
akik űzik
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A z alapozási és vasszerkeze-
ti munkálatoknál tartanak a 

gyergyószentmiklósi épülő tanuszo-
dánál, de a tervek szerint még idén 
elkészül a megrendelt tetőszerkezet.

A tervek szerint 2020 második felé-
re lehet kész Gyergyószentmiklóson, a 
műjégpálya szomszédságában épülő 
tanuszoda, amire már rég várnak az itt 

élők, hiszen ilyen jellegű létesítmény 
eddig nem volt a városban. Már zajlik 
a tetőszerkezet gyártása, ami 2-3 héten 
belül érkezhet meg. Ragasztott geren-
dából, speciális technológiával készül, 
és az időjárás függvényében körülbelül 
kéthetes szerelési munkálatok szüksé-
gesek majd, hogy az uszodát befödjék 
– ismertette Nagy Zoltán, Gyergyó-

szentmiklós polgármestere. Ideális 
esetben ezt követően el tudják kezdeni 
a belső munkálatokat is, de tavasz-
szal-nyár elején lesz majd nagyobb elő-
rehaladás. Az épületben 25x15 méteres 
úszómedence lesz, mellette 
öltözők, zuhanyzók kapnak 
helyet. Az elképzelések sze-
rint azonban szeretnék to-
vább bővíteni a tanuszodát: 
egy másik szárny is épülne 
majd, amelyben gyerekme-
dencék, szauna, jakuzzi is 
helyet kapna, hogy akár egész napos 
családi programként lehessen igény-
be venni a létesítményt. A tanuszoda 
működtetése helyi költségvetésből tör-
ténik majd, a Városi Sport Klub admi-
nisztrálásával. (Barabás Orsolya)

Dolgoznak a tanuszoda vasazatával

2020 második felére lehet kész a tanuszoda
◂ F OTÓ: BARABÁS ORSOLYA

A törvénymódosításról

Amint arról beszámoltunk, a 
képviselőház döntő kamaraként 
novemberben megszavazta az 
erdészeti alkalmazottak jogállását 
módosító törvényt. Eszerint az 
erdők, vadászati, halászati övezetek 
és természetvédelmi területek 
őrzésével megbízott erdészeti 
alkalmazottak szolgálati fegyvert 
kapnak. A szolgálati fegyvervise-
lésre feljogosító különleges státust 
a munkavégző életét vagy testi 
épségét veszélyeztető feladatok és 
a szakma kockázata indokolja. Az 
erdész szakszervezet szerint 2017-
től mostanig a fatolvajok 90-szer 
támadták meg a szolgálatot teljesítő 
erdészeket, akik 40 esetben kórházi 
kezelésre szorultak. Az utóbbi évek-
ben több száz erdész szembesült 
halálos fenyegetéssel, hatan pedig 
életükkel fizettek Romániában, ami-
kor illegális kitermelést próbáltak 
megállítani.

ROSTÁS SZABOLCS

A sztalos Csaba, a testület elnöke
elmondta, a CNCD egyhangú-

lag elfogadott döntése alapján meg-
állapította, hogy az EMNP vezetője 
megsértette egy nemzeti kisebbség 
emberi méltóságát, valamint a ná-
ci rezsim áldozatainak emlékét. A 
pénzbüntetésen kívül arra is kötelez-
ték Csomortányit, hogy a CNCD dön-
tésének szövegét harminc napon be-
lül tegye közzé az EMNP honlapján 
magyar és román nyelven egyaránt. 
Asztalos elmondta: úgy ítélték meg, 

hogy a náci karlendítés – függetlenül 
attól, hogy mennyire régen készült 
az ezt megörökítő fénykép – megha-
ladja a szólásszabadság kereteit, sér-
ti egy kisebbségnek és a náci rezsim 
rémtetteit elszenvedőknek az emberi 
méltóságát. Hozzátette: pontosan 
úgy jártak el, mint megannyi hason-
ló esetben, amikor a náci ideológiá-
hoz köthető jelképek használatával 
szembesültek. „Figyelembe vettük 
azt a tényt is, hogy pártelnökről van 
szó” – állapította meg Asztalos Csa-
ba. A Krónika többször próbálta re-
agáltatni tegnap Csomortányit a ha-
tározat kapcsán, ám nem válaszolt 
kollégáink telefonhívásaira. 

Pénzbüntetés a karlendítésért
• Ötezer lejes bírságot rótt ki tegnap Csomortányi
Istvánra, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) elnökére
az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) egy
nyilvánosságra került ifjúkori képe miatt, amelyen náci
karlendítéssel pózol.




