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Ünneplést beárnyékoló események
Eseménydús volt a karácsonyi időszak Hargita megyében
• Testi sértés, ön-
gyilkosságok, közúti 
balesetek, tűzesetek 
és számos egyéb sze-
rencsétlenség árnyé-
kolta be a karácsonyi 
időszakot Hargita 
megyében. A rendőr-
ség, a tűzoltóság és a 
mentőszolgálat mun-
katársainak is számos 
alkalommal kellett 
közbelépniük szentes-
te és karácsony első, 
illetve másodnapján.

ISZLAI KATALIN

E seménydús volt az ünnepi 
időszak Hargita megyében, 
számos szerencsétlenség és 

szabálysértés történt az elmúlt na-
pokban a térségben. A részletekről 
a rendőrség, a tűzoltóság és a men-
tőszolgálat illetékeseit kérdeztük.

Testi sértés parkolás miatt

Többször volt szükség a rendőrség 
közbelépésére az ünnepi időszak-
ban, szentestén és karácsony első, 
illetve másodnapján Gheorghe Filip, 
a Hargita Megyei Rendőr-főkapi-
tányság szóvivője szerint. December 
24-én a rendőrség egy ideiglenes 
rendszámmal közlekedő autó veze-
tőjét állította meg ellenőrzés céljából 
Székelyudvarhelyen. Mint kiderült, 
az 53 éves homoródszentmártoni 
férfi  járművén lévő rendszámtáblák 
érvényessége még 2016 augusztusá-

ban lejártak, ráadásul nem is a szó-
ban forgó járműre voltak kiállítva. A 
férfi  ellen eljárás indult. Ugyancsak 
szent este Gyergyócsomafalván egy 
36 és egy 52 éves helyi lakost állított 
meg a rendőrség, akik 7,45 köbméter 
fát szállítottak két szekéren engedély 
nélkül. A faanyagot elkobozták, és 
összesen kétezer lejes pénzbírságot 
róttak ki a szabályszegőkre. Aznap 
emellett Gyergyóújfaluban egy enge-
dély nélkül működő, pirotechnikai 
eszközöket árusító boltot is azono-
sított a rendőrség, a szenteste legsú-
lyosabb eseménye azonban Csíksze-
redában történt, nem sokkal 21 óra 
előtt. A Decemberi forradalom utcá-
ban egy csíkszeredai nő úgy parkolt 
le, hogy az nem nyerte el egy hely-
béli férfi  tetszését, aki annyira felhá-
borodott ezen, hogy betörte a jármű 
ablakát és megragadta a nő nyakát. 
Egy másik arra járó helybéli közbe-

lépett, erre a bántalmazó elszaladt, 
később azonban azonosította a rend-
őrség. Ellene rongálás, illetve ütlege-
lés és egyéb erőszakos cselekedetek 
miatt indítottak eljárást.

Rendőrautóval ütközött
December 25-én két alkoholos befo-
lyás alatt lévő járművezetőt azonosí-
tott a rendőrség: egy 20 éves parajdi 
sofőr 0,75 mg/l légalkoholszinttel ve-
zette autóját Székelyudvarhelyen, egy 
43 éves székelyandrásfalvi férfi  pedig 
0,86 mg/l légalkoholszinttel közleke-
dett lakhelyén. Mindkettejük ellen 
eljárás indult. Karácsony első napján 
továbbá több baleset is történt. Gyer-
gyószárhegyen egy 32 éves gyergyó-
szentmiklósi férfi  – akinél 1,01 mg/l 
alkoholszintet mutatott ki az alkohol-
szonda, és emellett jogosítvánnyal 
sem rendelkezett – az út menti árokba 

borult traktorjával. A férfi t kórházba 
szállították, és eljárás indult ellene. 
Ugyancsak 25-én délután rendőrau-
tóval ütközött egy személyautó Csík-
széken. Egy 26 éves balánbányai férfi  
autójával hazafelé tartva az E578-as 
jelzésű európai úton, Csíkrákos és 
Csíkmadaras között áttért a menetirá-
nyával ellentétes sávra, ahol össze-
ütközött a szabályosan közlekedő 
rendőrautóval. A balesetben a ható-
sági járműben ülő rendőr szenvedett 
sérüléseket. Mint a vizsgálatokból 
kiderült, egyik járművezető sem volt 
alkohol befolyása alatt, az ügyben 
eljárást indítottak. Karácsony másod-
napja aztán már nyugodtabban telt, a 
rendőrség mindössze egy alkoholos 
befolyás alatt lévő járművezetőt azo-
nosított Csíkszenttamáson. 

A rendőrséghez képest a tűzoltók 
nyugodt ünnepi időszakot tudhatnak 
maguk mögött, Alina Maria Ciobota-

riu, a Hargita megyei tűzoltóság szó-
vivőjének elmondása szerint a tavalyi 
évhez képest idén kevesebbszer volt 
szükség a közbelépésükre. December 
24-én két tűzesethez riasztották őket: 
Maroshévízen és Zetelakán is egy-egy 
lakóház gyulladt ki. Karácsony első 
napján Csíkszeredában egy lakás aj-
taját kellett betörniük, miután valaki 
beszorult a fürdőszobába. December 
24-e és 26-a között ezek mellett 28 
bevetése volt a tűzoltósághoz tartozó 
rohammentő-szolgálatnak (SMURD).

Több haláleset is történt

Jó néhány alkalommal volt szükség 
a mentősök közbelépésére is decem-
ber 24-e és 26-a között a térségben. 
Mint a Hargita Megyei Mentőszol-
gálat ügyeletes diszpécserétől meg-
tudtuk, szívinfarktus miatt három 
alkalommal riasztották őket, magas 
vérnyomásos krízis miatt nyolc-
szor, szívbetegség miatt hétszer, 
agyvérzésért nyolc, törések miatt 
két, különböző traumákért három, 
testi sértés miatt egy, autóbaleset 
miatt két, epilepsziás roham miatt 
két, lázért négy, ittas állapot miatt 
négy, ájulásért egy, pszichés 
betegek miatt hat, hasfájá-
sért tíz, kómás állapot miatt 
két, rángógörcsért három, 
allergiás reakciók miatt há-
rom, nehézlégzésért három 
alkalommal, illetve kisebb 
panaszok miatt további ese-
tekben kellett közbelépniük. 
Tizenegy szülés is történt továbbá 
a három nap alatt. Emellett szeren-
csétlenségekhez is riasztották őket: 
az ünnepi időszakban egy öngyil-
kossági kísérlet és két öngyilkosság 
is történt. A megye három különbö-
ző pontján hárman is felakasztották 
magukat, de csak egyiküket sikerült 
megmenteni. Egészségügyi okokból 
emellett további tíz haláleset történt 
a térségben a három nap alatt.

Úton a segítség. Sokszor lehetett szirénázó bevetési 
járműveket látni a karácsonyi időszakban Hargita megyében
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Rendkívüli tanácsülés
Több mint egymillió lejt kapott 
költségvetés-kiegészítésként 
az áfavisszaosztásból a szé-
kelyudvarhelyi önkormányzat, 
aminek felhasználásáról csütör-
töki soron kívüli ülésükön dön-
töttek a helyi képviselők. Mint 
megírtuk, öszesen 1,2 millió 
lejt utalt a kormány Székelyud-
varhelynek az áfavisszaosztás 
részeként, amelyet az önkor-
mányzati képviselők helyeslő 
szavazatai alapján egyelőre a 
távhőszolgáltatás ártámoga-
tásaként fog hasznosítani a 
városháza. Elhangzott, a jövő 
évben is elkölthető pénzről 
van szó, amikor beruházások 
kivitelezésére is fordíthatják a 
megmaradt összeget.

• RÖVIDEN 

ROSTÁS SZABOLCS

Húsz százalékkal nő a gyermek-
pénz néven közismert gyermek-

nevelési támogatás január 1-jétől, 
a minimálbér pedig az infl ációnak 
megfelelően emelkedik a következő 
évben – jelentette be Raluca Turcan 
munkaügyi miniszter, beharangoz-
va a nyugdíjak újraszámolását is. A 
Florin Cîțu vezette kormány tárcave-
zetője elmondta: ugyanattól a dátum-

tól emelik az úgynevezett szociális 
referenciamutató értékét is, amely 
2015 óta nem változott. Turcan úgy 
pontosított: mindez „nem kampány-
jelleggel” történik, ahogyan azt – a 
miniszter szerint – a parlament elfo-
gadta, hanem „valós vita” nyomán. A 
parlament alsóházának munkaügyi 
bizottsága szeptemberben azt java-
solta, hogy a jelenleg 500 lej értékű 
szociális referenciamutató fokoza-
tosan 1200 lejre nőjön, a következők 
szerint: 2021. január 1-jétől 780 lej; 
2022. január 1-jétől 990 lej; 2023. ja-

nuár 1-jétől 1200 lej. A szociális refe-
renciamutató növekedése maga után 
vonja a mutató alapján kiszámított 
állami juttatások – munkanélküli-se-
gély, fogyatékkal élőknek nyújtott se-
gély, garantált minimális jövedelem, 
szülők mielőbbi munkába állását se-
gítő fi zetéskiegészítés – emelkedését. 
Raluca Turcan arról is beszélt, hogy 
sürgősen, egész pontosan december 
28-án létrehoznak egy minisztérium-
közi bizottságot, amely a hozzájárulás 
alapján számítja újra a nyugdíjakat. 
A munkaügyi miniszter kijelentette: 
mandátuma alatt nem fog nyugdíj-
emeléseket előre bejelenteni, hogy 
„ne teremtsen várakozást és okozzon 
esetleg csalódást”, hanem csak a már 
meghozott döntéseket teszi közzé.

A nyugdíjakkal egyébként meg-
gyűlhet a baja az új jobbközép buka-

resti kormánykoalíciónak, ha ugyanis 
az alkotmánybíróság januárban az 
alaptörvénnyel összhangban találja az 
öregségi juttatás 40 százalékos emelé-
séről szóló jogszabályt, az alaposan 
megterhelné a költségvetést. Ami azért 
is okozhat fejtörést a kabinetnek, mivel 
az államháztartás defi citje 
elérte a GDP 7 százalékát az 
első tíz hónapban, a teljes 
évben pedig várhatóan két 
számjegyűre hízik. Ráadásul 
a taláros testület nemrég el-
meszelte a törvényt, amely 85 
százalékos különadót vetett ki a spe-
ciális nyugdíjakra, amelyek évről évre 
nagyobb terhet jelentenek a büdzsé 
számára. Florin Cîțu miniszterelnök 
kormánya szerdai beiktatása után 
közölte, jövőre minden bizonnyal be-
fagyasztják a közalkalmazottak bérét.

Csak a gyerekpénz emelése biztos
• Egyelőre csak a gyermekpénz húsz százalékkal történő 
növekedése tűnik biztosnak a jövő évtől, az új kormány 
nem tervezi a minimálbér és a nyugdíj jelentős emelését. 
Florin Cîțu miniszterelnök mindenesetre már előrebocsá-
totta a közalkalmazottak bérének befagyasztását.




