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• Madéfalván önkor-
mányzati finanszí-
rozással működik a 
polgárőrség, amely 
egyelőre a közterüle-
teket felügyeli. Ön-
kéntesek bevonásával 
szeretnék elérni, hogy 
a község határában a 
mezőgazdasági terüle-
teken is figyeljenek a 
polgárőrök.

KOVÁCS ATTILA

A községi polgárőrség egye-
lőre három fővel működik 
Madéfalván, a testületet 

a helyi önkormányzat tartja fenn, 
tagjai a polgármesteri hivatal al-
kalmazottai. Az önkormányzat egy 
személygépkocsit, formaruhát és 
a szükséges önvédelmi eszközöket 
is biztosítja számukra, ők pedig 

nappal és éjszaka is járják a 
község utcáit, közterületeit, 
és ha bűncselekményt ész-
lelnek, értesítik a rendőrsé-
get. Ugyanakkor követik a 
térfi gyelő kamerákat is, és 

szükség esetén autóval gyor-
san a helyszínre érnek. Csibi Jó-
zsef polgármester szerint látszik az 
eredménye a tevékenységnek, mert 
a polgárőröknek és a kameráknak 

köszönhetően a tolvajok elkerülik az 
utcákat, nem onnan, hanem hátul-
ról, a mező felől törnek be csűrökbe, 
portákra, terményt vagy munkaesz-
közöket eltulajdonítani.

Megelőznék a lopásokat
Ezért is tartják fontosnak, hogy a te-
lepülést körülölelő határban is jelen 
legyenek a polgárőrök. „A törvény 

lehetőséget ad arra, hogy az emberek 
mezőgazdasági területeiket, termé-
nyeiket megőrizzék, önkéntes alapon 
járják a határt. Erre alkalmasak az 
önkéntesek, akiknek bevonásával így 
nagyobb erőt tudunk mozgósítani a 
terménybetakarítás időszakára. Tud-
juk, hogy nem lehet teljesen megfé-
kezni a terménylopást, de a jelenléttel 
elbizonytalaníthatjuk a tolvajokat, 
vannak eszközeink, például több száz 

métert bevilágító refl ektorok” – ma-
gyarázta az elöljáró. Csibi azt mondta, 
a határban nem jellemző a garázdál-
kodás, de volt olyan, hogy az elültetett 
burgonyát másnap kiásták.

Így önkénteseket várnak a fi-
gyelőszolgálat kiterjesztéséhez, 
közzétett felhívásukra már több 
mint 20 személy jelentkezett. A 
polgármester szerint a szükséges 
létszámot nem állapították meg, 

minél több az önkéntes, annál 
ritkábban kell járőrszolgálatot 
vállalniuk a helybélieknek. „Re-
méljük, még lesznek többen is, 
mert vannak olyan települések 
a megyében, ahol az önkéntesek 
száma meghaladja a száz főt. Mi is 
szeretnék eljutni ide” – összegzett.

A határban is fi gyelni fognak
Kiterjesztik a polgárőrök tevékenységét

KORPOS ATTILA

Az elöljáró a helyi katasztrófavé-
delmi bizottság szokásos hétfői 

ülése után kérdésünkre úgy fogal-
mazott, a város jó példával járt elöl, 
hiszen a kézfertőtlenítő-adagolók fel-
szerelését követő hetekben a város-
vezetés feladata volt azok feltöltése, 
amit el is végzett. „A továbbiakban 
azonban jogszabályilag és szerző-

désileg is a lakástulajdonosi 
társulásokra hárult ez a kö-
telezettség. Itt mutatkozik 
meg, hogy hol vannak a 
lakóközösségekben olyan 
vezetők, akik ezt a kérdést 

komolyan veszik. Sajnálom, 
hogy a lakóközösségek sok helyen 
így működnek” – nehezményezte a 
városvezető. Hozzátette, a korábbi, a 

megyeszékhelyi polgármesterekkel 
folytatott beszélgetések alapján Csík-
szereda jó helyzetben van, hiszen 
máshol már rég letörték és megron-
gálták a kihelyezett adagolókat. 

Hiányzó szabályozás

Ráduly kitért továbbá arra, hogy 
hamarosan a vendéglők belső terei 
is megnyithatnak, akárcsak a kis-
korúak oktatásával foglalkozó in-
tézmények. A bölcsődék és napközik 
kapcsán a polgármester nehezmé-
nyezte, hogy ebben a kérdésben még 
mindig nincs hivatalos szabályozás 

a kormány részéről. „Csíkszeredá-
ban számos oktatási intézményben 
felújítások, beruházások zajlanak, 
példaként a Tulipán Napköziben is. 
Ezeknél az intézményeknél szóba 
sem jöhet, hogy a nyár folyamán 
megnyissanak” – emelte ki. Hoz-
zátette, a város kompromisszumos 
megoldást ajánlott a vendéglátó 
egységeknek: akkora területet fog-

lalhattak el a közterületből a te-
raszok kialakítására, amekkorára 
szükségük volt a megfelelő távol-
ságtartás betartásának érdekében. 
A járvány látható módon nem lan-
kad, „nem felelőtlenség kijelenti, 
hogy valószínűleg számottevőbb a 
tünetmentes fertőzöttek száma, mint 
amiről tudunk Hargita megyében 
is” – mondta zárásképpen Ráduly.

Üresek a kézfertőtlenítő-adagolók sok csíkszeredai lépcsőházban
• Számos csíkszeredai lépcsőházban üresen maradnak 
a kézfertőtlenítő-adagolók. Ráduly Róbert Kálmán pol-
gármester szerint a lakástulajdonosi társulásokra hárul 
azok feltöltésének kötelezettsége. 

Üres kézfertőtlenítő-adagoló 
egy lépcsőházban. Hiányzó utántöltés
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A madéfalvi polgárőrök. Önkéntesek 
is segítik a munkájukat

▴  FOTÓ: DACZÓ DÉNES

Üzletben járt 
a medve
Többször is medvéhez riasz-
tották a csendőröket vasár-
nap este és hétfőre virradó 
éjszaka Tusnádfürdőn. Először 
22 órakor jelezték a 112-es 
sürgősségi hívószámon, hogy 
egy anyamedve három bocs-
csal behatolt az egyik helyi 
üzletbe. Mire a kiküldött csen-
dőregység a helyszínre vonult, 
egy közelben lévő  csendőr 
elkergette a nagyvadat. Az 
anyamedve kevéssel később 
visszatért, és újra megkísérelt 
bejutni az üzletbe, de ismét 
elzavarták. Egy másik medve 
jelenlétéről is értesítették 
a hatóságokat az egységes 
segélyhívószámon, majd egy 
szeméttárolónál felbukkant 
nagyvad miatt hívták a 112-t. 
Hajnalban egy férfi jelezte 
a hatóságoknak, hogy egy 
anyamedve három bocsával a 
garázsa előtt van. A vadál-
latokat valamennyi esetben 
vissza kergették az erdőbe.

• RÖVIDEN 




