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Bírság lett a vége
A strandbüféket 22 ezer lejre büntették

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

Főhatósági utasításra egy héten 
át ellenőrizte a közelmúltban a 
közszolgáltatókat – víz- és csa-

tornaszolgáltatókat, gáz-, valamint 
áramszolgáltató, hulladék-

gazdálkodási vállalatokat 
– a Hargita Megyei Fogyasz-
tóvédelmi Felügyelőség. Hét 
vállalati kirendeltséget láto-
gattak meg, négynél talál-
tak is szabálytalanságokat. 

A vállalatok szerződéstípusait 
nézték át tüzetesen az esetleges meg-
tévesztő kereskedelmi gyakorlatok 
felderítése érdekében, a szolgáltatási 
árak feltüntetésének szabályosságát 
is vizsgálták, de azt is ellenőrizték, 

hogy a szerződésben garantált ka-
pacitással szolgáltatnak-e – tájékoz-
tatott Laurențiu Moldovan, a me-
gyei fogyasztóvédelmi felügyelőség 
vezetője. A hét kirendeltség közül 
négyben észleltek kihágásokat, legy-
gyakrabban a fogyasztók hiányos 
tájékoztatása, illetve szabálytalan 
szerződések miatt intézkedtek a 
fogyasztóvédők. Három vállalatot 
összesen nyolcezer lejre megbírsá-
goltak, illetve két írásos fi gyelmez-
tetést is kiróttak az augusztus végén 
befejeződött ellen őrzésen. Mint arról 
az intézmény vezetője lapunknak 
beszámolt, mivel egy kiterjedt tevé-
kenységi területről van szó, rövidnek 
bizonyult az ellenőrzési időszak, 
ezért a jövőben helyi tematikus elle-
nőrzésként folytatni fogják a vizsgá-
lódásokat a közszolgáltatóknál.

Problémák a strandbüfékben

Augusztus 8-ától 31-éig a Hargita 
megyében működő strandokat is el-
lenőrizte a megyei fogyasztóvédelmi 
felügyelőség. A fürdőhelyek többsé-
gén rendben találták a körülménye-
ket, mindössze egy strandon talál-
tak szabálytalanságot: hiányos volt 
a tájékoztatás. A kiegészítő szolgál-
tatások esetében – vagyis a strand-
büfékben, élelmezési egységekben 
– viszont annál több volt a kihágás: 
az ellenőrzött 12 egység közül 10-
nél találtak szabálytalanságokat 
a fogyasztóvédők. A legsúlyosabb 
problémát a lejárt szavatosságú, 
illetve nem megfelelő hőmérsékle-
ten tárolt áruk jelentették, hasonló 
okok miatt, illetve az áru származá-
sát igazoló iratok hiánya miatt 205 
kilogrammnyi élelmiszerterméket 
vont ki a kereskedelmi forgalom-
ból a fogyasztóvédelem. Súlyosabb 
vétségek miatt hat egységre össze-
sen 22 ezer lej bírságot róttak ki – a 
legnagyobb értékű pénzbüntetés 5 
ezer lej volt –, illetve nyolc írásos fi -
gyelmeztetést is kaptak a problémás 
büfék működtetői – tudtuk meg La-
urențiu Moldovantól.

A strandok többségén mindent rendben találtak a fogyasztóvédők, 
a kiegészítő szolgáltatásokkal viszont voltak gondok
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• Nyolcezer lej pénzbírságot kapott több közszolgál-
tatást végző vállalat Hargita megyében egy fogyasztó-
védelmi ellenőrzés során. A strandokon is vizsgálódott 
a hatóság, ott elsősorban a kiegészítő szolgáltatások 
esetében tapasztaltak kihágásokat – a strandbüfék 
többségét megbírságolták, és több mint kétszáz kilog-
rammnyi élelmiszert vontak ki a forgalomból.

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

Eduard Mirițescu eddigi orszá-
gos rendőrfőkapitány-helyettest 

bízta meg ideiglenesen a rendőrség 
vezetésével kedden este Marcel Vela 
belügyminiszter, miután szintén az-
nap este Liviu Vasilescu eddigi or-
szágos főkapitány lemondott tiszt-
ségéről. Vasilescu azért jelentette 
be távozását, mert közfelháboro-
dást okozott azzal, hogy több magas 
rangú társával együtt az augusztus 
9-ére virradó éjszaka személyesen 
egyeztetett az úgynevezett Du-
duianu-klán tagjaival leszámolás 
áldozatául esett vezetőjük temeté-
sének körülményeiről. A klán veze-
tőjeként ismert Emi Pian augusztus 
4-én hajnalban lett késelés áldoza-

ta, ezt követően Bukarest-
ben és környékén napokig 
nagy erőkkel járőrözött és 
számos igazoltatást vég-
zett a rendőrség, hogy ele-
jét vegye a további leszá-

molásoknak és megelőzze 
az alvilági erőszak elharapózását. 
A média már akkor tág teret szen-
telt annak, hogy az áldozatot – a 
járvány ügyi előírásokat semmibe 
véve – otthon ravatalozták fel és a 
környék három napra az alvilág fi -
guráinak zarándokhelyévé vált, a 
gyászolók tömegében pedig sem-
milyen egészségügyi óvintézkedést 
– maszkviselést, távolságtartást – 
nem tudtak vagy nem is próbáltak 
betartatni a rend őrei. 

Továbbra is a rendőrség 
kötelékeiben marad

A volt főkapitány meglepetésszerű-
en, egy drogfogásról szóló sajtóér-

tekezlet végén jelentette be szándé-
kát, mint mondta, mindig is szerette 
a meglepetéseket. Vasilescu kijelen-
tette: semmilyen törvénytelenséget 
nem követett el, jóhiszeműen járt 
el, lemondásával pedig a román 
rendőrség és belügyminisztérium 
elleni „sajtóhadjáratnak” akar vé-
get vetni. A lemondás bejelentését 
követően Marcel Vela belügymi-
niszter helyesnek nevezte Vasilecu 
lépését, amely elejét veheti annak, 
hogy a volt főkapitány tette rontsa 
a rendőrség imázsát és hitelét. Kö-
zölte, előzetes beszélgetésük során 
Vasilescu elfogadta, hogy távozzon 
a tisztségből, de jelezte, továbbra 
is a rendőrség kötelékeiben marad, 
ezt pedig a belügyi vezetés elfogad-
ta. Leszögezte, a rendőrségnek a 
továbbiakban kizárólag a hatáskö-
rébe tartozó ügyekkel, nevezetesen 
a törvény szigorú alkalmazásával 
kell foglalkoznia. 

Vezetőváltás a rendőrségnél
• Egy alvilági klán vezetőjével találkozott titokban, 
ezért távoznia kellett tisztségéből Liviu Vasilescu orszá-
gos rendőrfőkapitánynak.

A halottember
Szeptember 5-én, szombaton 20 órától a Mikó-várban Dálnoky Csilla 
egyéni előadása, A halottember lesz látható. Rossz idő esetén az 
előadás másnap, szeptember 6-án, vasárnap 20 órától kerül sorra.

Imakölteményes köteteket mutatnak be
Székelyudvarhelyen mutatja be Ft. Csintalan László Simon Judit 
Gyöngyi imakölteményes könyveit. Az Úr asztalánál, Az alázatos sze-
retet, A megnyílt ég című kötetek ismertetésére a szombatfalvi római 
katolikus Szent György-templomban szeptember 5-én a 17 órás mise 
után kerül sor. Az imaköltemények a szerző Istennel való személyes 
kapcsolatát tükrözik, verseit pedig a hála, a mindennapok tapasztalá-
sai és az igeversek ihlették.

Szavazni komoly tünetekkel is? 
Külön szavazófülkék lesznek a szeptember 27-ei helyhatósági válasz-
tásokon azok számára, akik hőemelkedéssel mennek el szavazni – 

írja az Agerpres hírügynökség Nelu Tătaru egészségügyi miniszter 
közlésére hivatkozva. Az elképzelés szerint az ilyen személyeknek 
előnyük lesz, nem várakoztatják, külön erre a célra fenntartott 
fülkékhez vezetik. A fülkéket a lázas személy távozása után fertőtle-
nítik. A tárcavezető szerint külön mobilurnák lesznek azoknak, akik 
kórházban, és azok számára is, akik otthoni karanténban lesznek a 
választás napján.

• RÖVIDEN 

Fővárosi parancsnok-
helyettes érkezik 
A Hargita Megyei Rendőr-fő-
kapitányságra helyezték át 
a bukaresti főkapitányság 
parancsnokhelyettesét, Radu 
Gavriș Emiliant. Az áthelyezésről 
az Országos Rendőr-főkapitány-
ság vezetője, Liviu Vasilescu 
döntött, hétfői lemondása előtt. 
Szeptember elsejével a fővárosi 
főkapitányságról hat hónapra 
a Hargita megyei rendőrség pa-
rancsnokhelyettesi tisztségébe 
helyezték át Radu Gavriș Emi-
liant – számol be az Országos 
Rendőr-főkapitányság. A megyei 
rendőrségnél elsősorban a bűn-
ügyi vizsgálatokra vonatkozik a 
hatásköre. (Pinti Attila)




