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Felfüggesztették tisztségéből
Szentegyháza polgármesterét
Összeférhetetlenség miatt felfüg-
gesztették tisztségéből Szentegyhá-
za polgármesterét – közölte Ülkei 
Jolán Erika, Szentegyháza város 
főjegyzője. A felfüggesztés tényét 
Hargita megye prefektusa a január 
30-án kézbesített, 2020/89-es 
számú rendeletében közölte, mivel 
az Országos Feddhetetlenségi Ügy-
nökség összeférhetetlenséget álla-
pított meg Molnár Tibor esetében 
a korábbi alpolgármesteri tisztsége 
és a Tamási Áron Általános Iskola 
vezetőtanácsi tagsága miatt. Mint 
a jegyző írta, a prefektusi rendelet 
ellen Molnár Tibor fellebbezést 
nyújthat be a közigazgatási bíró-
ságra. A végleges bírósági döntésig 
Sándor Lajos alpolgármester tölti 
be a polgármesteri tisztséget. Nem 
kell megijedni, ettől nem áll meg 
az élet – kommentálta röviden a 
felfüggesztése tényét Molnár Tibor 
a Facebook közösségi oldalon.

Román embercsempészek
segítettek a határsértőknek
Tizennégy határsértőt és két román 
embercsempészt fogtak el hétfő 
reggel a Békés megyei Kunágota te-
rületén a rendőrök, a két románnal 
szemben embercsempészés bűntett 
gyanújával büntetőeljárás indul 
– tájékoztatott a Békés Megyei 
Rendőr-főkapitányság közlemény-
ben. Mint a Police.hu oldalon írják, 
az egyik román férfi  által vezetett 
kisteherautó rakterében tizennégy 
külföldi férfi  rejtőzködött. Tízen 
afgánnak, ketten pakisztáni, 
ketten pedig iráni állampolgárnak 
vallották magukat, de egyikük sem 
tudta hitelt érdemlően igazolni a 
személyazonosságát és azt, hogy 
jogszerűen tartózkodik Magyaror-
szágon. A nyomozás eddigi adatai 
szerint Békés megyében illegálisan 
lépték át az államhatárt, majd a 
határ közelében beszálltak a román 
férfi  kisteherautójába. A másik em-
bercsempész személygépkocsival 
ment előttük, a rendőrök megállí-
tották. A rendőrség közölte,  a ha-
társértőket előállították a battonyai 
határrendészeti kirendeltségen, és 
eljárás indul ellenük.

Újabb infl uenzás haláleset
Tizennégyre nőtt az infl uenza 
halálos áldozatainak száma Romá-
niában – jelentette be tegnap az 
Országos Közegészségügyi Intézet 
keretében működő, fertőző beteg-
ségeket ellenőrző és felügyelő or-
szágos központ. A legutóbbi áldo-
zat egy 90 éves Maros megyei nő, 
aki a hivatalos tájékoztatás szerint 
más betegségekben is szenvedett, 
és nem volt beoltva infl uenza ellen, 
amelynek A típusával fertőződött 
meg. Közben a bukaresti oktatási 
minisztérium ugyancsak tegnapi 
tájékoztatása szerint országszerte 
3466 tanulót érint jelenleg a tanítás 
infl uenza miatti teljes vagy rész-
leges szüneteltetése. A szaktárca 
közleményében leszögezi, ez az 
adat nem a beteg gyerekek számát 
tükrözi. Nyolc megye és a főváros 
néhány tanintézetében függesztet-
ték fel az oktatást. Az erdélyi me-
gyék közül Kolozs és Szeben megye 
érintett, mindkettőben egy-egy 
olyan iskola van, ahol részlegesen 
szünetel az oktatás.

SOKAN ÖRÜLNEK A RENDZAVARÁSOKÉRT KISZABHATÓ BÍRSÁGOK NÖVELÉSÉNEK

Csendháborítók a társasházban

Szabadulás. A csapdából kilépő medve szétnézett, majd egyenesen az erdő felé vette az irányt

Akadnak, akik kifejezetten 
örülnek annak, hogy a nemrég 
módosult törvény értelmében 
növekedett a csendháborítá-
sokért kiszabható pénzbírság 
összege, hiszen azt remélik, így 
visszafogják magukat a hangos-
kodó, veszekedő szomszédok. 
A Maros Megyei Rendőr-főka-
pitányság szóvivőjétől megtud-
tuk, a pszichiátriai betegségben 
szenvedő csendháborítókat is 
megbírságolhatják.
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M. Alpár és felesége pár hó-
napja költözött abba a 
marosvásárhelyi lakásba, 

amelyet már korábban kiszemeltek, 
és végre sikerült megvásárolniuk. 
Minden tökéletesnek tűnt, ám a 
közös udvarral rendelkező házban 
nem ismerték a szomszédokat. Ezért 
is érte sokkhatásként őket, amikor 
az alattuk lakó szomszédasszony 
éjszaka ordítozni, csapkodni, dobá-
lózni kezdett.

Éjjeli üvöltözés,
rendőri kiszállás
A csendháborítás másnap délig tar-
tott, de ekkor még nem hívtak ren-
dőrt, remélve, hogy egyszeri esetről 
van szó. Második alkalommal sem 
fordultak rögtön a rendőrséghez, 
inkább megpróbálták „jó szomszé-
dok” módjára elintézni: megkérték 

az illetőt, hogy hagyja abba az üvöl-
tözést. Ez nem váltott ki különösebb 
reakciót a szomszédból, legfeljebb 
dühöt, ugyanis alkohol befolyása 
alatt állt a középkorú nő – mondta 
el a Székelyhonnak M. Alpár felesé-
ge. „Ekkor hívtuk ki először a ren-
dőröket, akiknek jeleztük, hogy egy 
részeg nő ordítozik a szomszédban. 
Hamar ki is értek. Hozzánk nem jöt-
tek, egyenesen a szóban forgó szom-
szédhoz kopogtattak be, és megkér-
ték, hagyja abba a csendháborítást” 
– mondta el az asszony. Hozzátette, 
a szomszéd alig akart ajtót nyitni a 
rendőröknek, egyáltalán nem tűnt 
közreműködőnek, de a hatóságiak 
akkor még nem büntették meg, és 
miután elmentek, ugyanúgy folytat-
ta az üvöltözést. „Pár héttel később 
már nem egymagában ordított, ha-
nem egy férfi  is volt vele, és han-
gosan veszekedtek éjfél körül. Ez 
alkalommal úgy hívtuk a rendőrö-
ket, hogy ketten veszekednek, csap-
kodnak. Meglepetésünkre ekkor 
egyenesen hozzánk jött a rendőr egy 
fekete ruhás, maszkos személy tár-
saságában. Jegyzőkönyvet írtunk, és 
biztosítottak afelől, hogy a feljelen-
tő kilétét titokban tartják. Ők szinte 
ajtóstól törtek a szomszédra, és ha-
tározottabban hívták fel a fi gyelmét 
arra, hogy a hangoskodásuk csend-
háborításnak minősül, és megbírsá-
golták a nőt. Aznap éjjel többet nem 
hallottuk őt, de azután még volt rá 
példa, hogy üvöltözésre ébredtünk 
éjjel. A megnövekedett bírságoknak 
kifejezetten örülünk, hátha ez jobb 
belátásra bírja azokat, akik zavarják 

a csendet” – fejezte ki reményét a 
házaspár.

Akár 6000 lejes bírság
is kiszabható
Emanuela Fărcaș, a Maros Megyei 
Rendőr-főkapitányság sajtószóvivő-
je megkeresésünkre elmondta, ha 
a feljelentett személynek pszichiát-
riai igazolása van arról, hogy nem 
beszámítható, a rendőrség egyedi 
esetként kezeli a feljelentéseket, de 
rá is ugyanúgy kiszabható a bünte-
tés, ha indokolt. Van, aki pszichiát-
riai ellátásra szorul, kórházba szál-
líthatják, és akad olyan is, akinek 
van hivatalos gyámja, ez esetben 
a gyámra szabják ki a büntetést. 
A bírságot minden esetben a csend-
háborítónak róják ki, nem pedig 
a lakás tulajdonosának – tájékoz-
tatott a rendőrség szóvivője. Mint 
arról beszámoltunk, január 26-ától 
a visszaeső csendháborítókat akár 
3000–6000 lejre is megbüntethe-
tik a hatóságok, sőt közmunkára is 
foghatják, amennyiben fi zetéskép-
telenek. Szigorodik a csendórák be 
nem tartásáért kiszabható bírság 
is: január végétől mélyebben a zse-
bükbe kell nyúlniuk azoknak, akik 
este 10 és reggel 8, illetve a kora 
délutáni órákban ismételten zavar-
ják szomszédaikat, ez esetben is 
2000-től 3000 lejig terjedő bírságot 
szabhatnak ki a hatóságok. A bírság 
egyébként 100–150 óra közmunkára 
váltható. Akárcsak másfajta bírsá-
gok esetében, ha az illető 15 napon 
belül befi zeti büntetését, akkor csak 
az összeg felét kell lepengetnie.
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egyenesen az erdő felé vette az irányt. 
A vadászegyesület nagyjából egy évvel 
ezelőtt építtette a különleges csapdát, 
amelynek elkészítéséhez kanadai pél-
dát vettek alapul. Mărmureanu-Bíró 
Leonárd szerint Romániában ez az első 
eset, amikor csapdával fogtak be és 
szállítottak el egy medvét, ezért örül, 
hogy sikerrel jártak.

Romániai premier: bevált az udvarhelyi medvecsapda

 » A befogott 
vadat – amelyet 
nemrég zavar-
hatott el az 
anyja – tegnap a 
Hargita-hegység 
lábához szállí-
tották, majd sza-
badon engedték.
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Kétéves medvét fogott a székelyud-
varhelyi Cserehát lakóteleptől nem 

messze a Nagy-Küküllő Vadász- és 
Sporthorgász Egyesület az ebből a cél-
ból megépített csapdájával. A vadat – 
amelyet nemrég zavarhatott el az any-
ja – tegnap a Hargita-hegység lábához 
szállították, majd szabadon engedték. 
A cél az volt, hogy a kilövés helyett új 
esélyt adjanak a fi atal medvének. Măr-
mureanu-Bíró Leonárd, a Nagy-Kükül-
lő Vadász és Sporthorgász Egyesület 
igazgatója elmondta, a vad egyike volt 
annak az öt egyednek, amelyet rend-
szerint láttak a lakók garázdálkodni 
a környéken. Amikor tegnap reggel a 
helyszínre értünk, már nyugodt volt 
a csapdában lévő állat, a vadászok 
szerint nagyon elfáradhatott, hiszen 
többször is megpróbált kiszabadul-
ni. Ekkor döntöttek úgy, hogy nem 
stresszelik tovább a medvét, inkább 
elszállítják egy olyan vadászterületük-
re, amely távol van bármely telepü-
léstől. Nagyjából egyórás út vezetett 
a Hargita-hegység lábánál lévő, csak 
terepjárókkal megközelíthető fenyves-
be, amelyet a medve új élőhelyének 
szántak. Szándékosan olyan helyszínt 
választottak, ahol három etető is van 
a helyszínen, hogy az egyed könnyeb-
ben életben maradjon a számára isme-
retlen területen. Szabadon engedése 

sem volt egyszerű. Két vadőr gumi-
lövedékeket töltött fegyverébe, hogy 
mellé lőve ezzel kergessék az erdőbe 
a nagyvadat. Az egyesület igazgatója 
ugyanakkor éles lőszert tett a puskájá-
ba a biztonság kedvéért, hogy szükség 
esetén közbeléphessen. Szerencsére 
nem is kellett lőjön, hiszen a csap-
dából kilépő medve szétnézett, majd 




