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• Bár egyelőre ke-
vesebb eset történt, 
mint tavaly, de idén 
is folytatódtak Csík-
szeredában a lakás-
betörések, amelyek 
elkövetőit még nem 
tudták azonosítani a 
hatóságok. Nem erő-
szakos behatolásokról 
van szó, valószínűleg 
álkulcsokat is használ-
tak a betörők.

KOVÁCS ATTILA

C síkszeredában tavaly nagy 
visszhangot váltott ki az a 
lakásbetörés-sorozat, amely-

nek elkövetői nagy körültekintésről 
és felkészültségről tettek ta-
núbizonyságot, és ennek is 
köszönhetik, hogy bár volt 
egy tettenérés, mindegyi-
küket nem sikerült semle-
gesíteniük a rendőröknek. 

A betörések mindig nappal, 
a lakók távol létében történtek, vi-
szonylag rövid idő alatt, ami arra 

utal, hogy a tolvajok pontosan tud-
ták, mikor kell akcióba lépni. Több-
nyire erőszak nélkül, valószínűleg 
profi  álkulcsokkal jutottak be a 
lakásokba, és a könnyen mozdít-

ható értékeket, ékszert, készpénzt 
keresték – és találtak is, mert nem 
véletlenszerűen választották ki a 
károsultakat, hanem a jelek alap-
ján biztosra mentek.

Álkulcsokat használnak

Mivel Csíkszeredában nagyon kevés 
kivétellel hiányoznak a nagyobb 
városokban már megszokott, a 

tömbházak lépcsőházaiban elhe-
lyezett biztonsági kamerák, tanúk 
hiányában nem volt nehéz észrevét-
leneknek maradniuk a betörőknek. 
A tavalyi betöréssorozat – 2019. no-
vemberig 19 esetet jegyeztek – idén 
év elején is folytatódott, és nemrég 
egy csíkszeredai lakos jelezte szer-
kesztőségünknek, hogy nem hivata-
los úton terjedő információk szerint 
több mint tíz lakásbetörés történt az 
elmúlt időszakban a városban. Mint 
Gheorghe Filip, a Hargita Megyei 
Rendőr-főkapitányság szóvivője kér-
désünkre tájékoztatott, év eleje óta 
7 lakásbetörést jelentettek a rendőr-
ségnek, ezek között továbbra is van-
nak olyan esetek, amikor az ajtó fe-
szítése nélkül, vélhetően álkulcsok 
használatával jutottak be a bűnözők 
a lakásokba. Az elkövetők egyelőre 
ismeretlenek, a rendőrség legutóbb 
tavaly októberben ért tetten több 
Maros megyei személyt betörés 
közben a Mérleg utcában, közülük 
ketten előzetes letartóztatásba is ke-
rültek, ők több megyében követtek 
el hasonló bűncselekményeket. „A 
lakásbetörések elkövetőinek azono-
sítása érdekében nyomozás folyik, 
remélhetőleg ez nemsokára ered-
ménnyel jár” – tette hozzá a szóvivő.

K I S S  J U D I T

„A jövőben nem kívánok a Har-
gita Kiadóhivatal vezetője és a 
Székelyföld kulturális folyóirat 
főszerkesztője lenni. Hargita Megye 
Tanácsa beadványomat elfogadta, 
2020. július 13-ától megbízatásom 
megszűnt. Köszönöm mindenki-
nek az elmúlt időszakban nyújtott 

segítségét, irántam tanúsí-
tott türelmét! A jövőben 
a csíkszeredai Márton 
Áron Főgimnázium iroda-
lomtanáraként folytatom 
munkámat” – írta a volt 

főszerkesztő. Borsodi L. 
László tavaly májusban Lövétei Lá-
zár Lászlót váltotta a kulturális fo-
lyóirat élén, akkor úgy nyilatkozott, 
hogy jól működő struktúrát vesz át, 

ezért számottevő újítást nem tervez. 
Elképzelései között szerepelt újabb 
fi atal szerzők megszólítása, a ta-
nulmány- és kritikarovatok változa-
tosabbá tétele, valamint hogy a lap 
nagyobb médianyilvánosságot kap-

jon internetes közösségi terekben. 
A leköszönő Lövétei Lázár László 
azzal magyarázta visszavonulását, 
hogy a mintegy kilenc év főszer-
kesztői tevékenység után ismét a 
versírásra szeretne összpontosítani. 
Borsodi L. László 1976-ban született 
Csíkszeredában, ahol a Márton Áron 
Főgimnáziumba járt, majd elvégez-
te a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudo-
mányegyetem Bölcsészettudományi 
Karán a magyar-angol szakot. Azóta 
egykori középiskolájában irodalmat 
tanít, számos erdélyi és magyaror-
szági folyóiratban publikál, mintegy 
tíz kötete jelent meg.

M O L N Á R  M E L I N D A

A Krisztus előtt a 9. században, 
Izraelben élt próféta nehéz 

harcokat vívott az izraeliták között 
meghonosodott Baal-kultusz fel-
számolásáért. A szentírás szerint 
Istennek semmilyen földi hatalom-
hoz nem kötődő hírnökét tanítvá-
nyának, Elizeusnak a szeme láttá-
ra tüzes szekéren, tüzes lovakkal 
és forgószéllel ragadta égbe az 
Úr. Jézus megdicsőülésekor pedig 
együtt jelent meg tanítványai előtt 
Illéssel és Mózessel. A hívő zsidók a 
messiás hírnökeként várják vissza. 
Képzőművészeti, irodalmi alko-
tások szereplője. Ősi megfigyelés 
szerint július 20-a körül gyakoriak 
a viharok, ezért Illés névünnepén 
tilos volt erdőn, mezőn, szőlősben 
dolgozni. Úgy tartották, hogy aki 
ezt megteszi, abba belecsap a vil-
lám, a termést pedig elveri a jég. A 

pásztorok dologtiltó napja is. Bá-
lint Sándor említi, hogy Gyergyó-
bélbor és Gyergyótölgyes pásztorai 
(…) Illés próféta napján 
medveünnepet ülnek. Le-
folyását titoktartás övezi. 
A hiedelem szerint aki 
ilyenkor dolgozik, annak 
marháit a medve és a mér-
ges kígyó elpusztítja. Az 
Illés-napi nagy égzengésre mond-
ják, hogy tüzes szekerén száguld, 
annak kereke zörög; hordókkal gu-
rigál, csatázik.

Folytatódó lakásbetörések
Az elkövetők egyelőre ismeretlenek, a hatóságok nyomoznak

Az erőszakos behatolás helyett vélhetően 
álkulcsokat használtak az elkövetők 

◂  K É P Ü N K  I L L U S Z T R Á C I Ó .  F O T Ó :  G Á B O S  A L B I N

Borsodi L. László több mint 
egy évig töltötte be a tisztséget

▾  K O R Á B B I  F E L V É T E L :  
     VERES NÁNDOR

Lemondott a kulturális folyóirat főszerkesztőjeKi távozik úgy, mint Illés?
• Lemondott tisztségéről a Székelyföld kulturális 
folyóirat főszerkesztője, Borsodi L. László – jelentette 
be Facebook-oldalán a költő, irodalomtanár, aki 2019 
májusától vezette a lapot. Borsodi L. László közlemé-
nyében azt írta, szakmai és személyes okok miatt adta 
be felmondását a Székelyföld folyóiratot finanszírozó 
Hargita Megye Tanácsához.

• Hagyományokban, hiedelmekben, legendás történe-
tekben bővelkedő a mai ünnepeltnek, Illésnek a napja. 
Bálint Sándor vallástörténész vallja: kultuszát „Árpád- 
kori szakrális népéletünknek még a bizánci rétegeiből 
örököltük”.

Fogadalmi nap 

Csíkszentdomokoson Illés napja 
fogadott ünnep, a kollektív emlé-
kezés alkalma. Templomban ülik 
meg, annak emlékezetéül, hogy 
nagy szárazság következtében 
tűzvész pusztította el egykor a 
falu egyik részét.




