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Lezárult a csíkszeredai helyi 
rendőrség igazgatói tisztségéért 
kiírt versenyvizsga valamennyi 
próbája, és véglegessé vált, hogy 
az egyetlen jelentkező teljesí-
tette a megszabott feltételeket. 
Ennek megfelelően a küzdő-
sportolóként és edzőként ismert, 
közgazdász végzettségű Dombi 
Gyula irányíthatja majd a létre-
hozandó rendvédelmi testületet 
a hargitai megyeszékhelyen.

 » KOVÁCS ATTILA

H osszúra nyúlt előkészítés és 
előre nem látott buktatók 
után eredményesen zárult a 

csíkszeredai helyi rendőrség igaz-
gatói tisztségének betöltésére szer-
vezett harmadik versenyvizsga. Az 
augusztusban kiírt megmérettetésre 
egyetlen jelentkező, Dombi Gyula 
nyújtotta be a szükséges iratcsomót, 
majd sikerrel vette a logikai-érvelési, 
fi zikai erőnléti próbákat, megfelelő 
pontszámot ért el az írásbeli vizsgán, 
illetve az interjún is. A Hargita me-
gyei önkormányzat belső audit osz-
tályán dolgozó, közgazdász végzett-
ségű Dombi Gyulát Csíkszeredában 
és környékén főként a tékvandóban 
elért eredményeiről ismerik: nem-

csak sportolóként, hanem edzőként 
is kitűnő eredményeket ért el, az ál-
tala vezetett Csíki Titánok Taekwon-
do Klub versenyzői rendre érmesek 
az országos bajnokságokon. Kérdé-
sünkre Korodi Attila csíkszeredai 
polgármester elmondta, a sikeres 
vizsgázóval az elkövetkező napok-
ban egyeztetnek az előtte álló szak-
mai feladatokról, ezt követően jövő 

héten áll a nyilvánosság elé a létre-
hozandó helyi rendőrség vezetője.

A helyi rendőrség létrehozásáról 
még 2018 végén határozott a csík-
szeredai önkormányzat. Az erre 
vonatkozó szabályzatot 2019-ben fo-
gadták el, utána azonban a meghir-
detett versenyvizsgára jelentkezők 
közül egyik sem érte el a szükséges 
pontszámot. Ezután egyszerűsí-

INTÉZMÉNYALAPÍTÁSI STRATÉGIÁT KELL KIDOLGOZNIA A CSÍKSZEREDÁBAN LÉTESÜLŐ RENDVÉDELMI SZERV VEZETŐJÉNEK 

Harcművész a helyi rendőrség élén

Kemény kézzel. Dombi Gyulát főként sportolóként, edzőként ismerik Csíkszéken
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tették a túl szigorúnak ítélt vizs-
gakövetelményeket, újabb kiírás 
azonban tavaly nem történt, ezt a 
járványhelyzet is akadályozta. Idén 
márciusban ismét meghirdették 
a versenyvizsgát, volt is három je-
lentkező, de mint kiderült, a pszi-
chológiai alkalmasságra, illetve a 
fi zikai erőnlétre vonatkozó feltéte-
lek nem voltak elég egyértelműen 
megfogalmazva, ezért ezt a vizsgát 
érvénytelenítették. Ezután szakér-
tőket bíztak meg a vizsgafeltételek 
kidolgozásával, így állt össze a lo-
gikai-érvelési próba, ahol a dön-
tésképességet, a személyiséget, az 
elemzőkészséget is felmérték. A 
fi zikai erőnlét felmérésére összeál-
lított gyakorlatsor pedig a férfi ak 
esetében fekvőtámaszok elvégzé-
sét, 50 méteres sprintet, és 1000 
méteres síkfutást is tartalmazott.

A helyi rendőrség igazgatójá-
nak feladata lesz kidolgozni a 
több évre szóló intézményalapí-
tási stratégiát, ennek alapján le-
het majd további munkatársakat 
alkalmazni. A helyi rendőrök el-
lenőrzik majd az ismét bevezetni 
tervezett fi zetős parkolási rend-
szert Csíkszeredában, közrendé-
szeti szerepet is kapnak, követik a 
közterületi kamerákat, felügyelik 
az építkezéseket, ellenőrzik a kör-
nyezetvédelemre, kereskedelemre 
vonatkozó előírások betartását.

 » A helyi 
rendőrök elle-
nőrzik majd az 
ismét bevezetni 
tervezett fi zetős 
parkolási rend-
szert Csíkszere-
dában, közrendé-
szeti szerepet is 
kapnak.

 » KRÓNIKA

Bekerült az Erdélyi Magyar Te-
levízió a legnagyobb romániai 

előfi zetéses televízió és szélessávú 
internetszolgáltató, az RCS & RDS 
teljes kínálatába, így a marosvásár-
helyi székhelyű csatorna műsorai 
valamennyi, magyarok által lakott 
megyében képernyőre kerülhetnek. 
Szepessy Előd főszerkesztő tegnap 
közölte, a szolgáltató a digitális cso-
magján keresztül eddig csak Maros, 
Kolozs és Szilágy megyékben, míg 
az analóg csomag keretében csupán 
Hargita és Kovászna megyében su-
gározta az Erdély TV műsorait. Ez 
változott meg augusztus végétől: a 
Szatmár és Bihar megyei lakosság 
is a szolgáltató alapcsomagjában 
kapja meg az ETV-t, akárcsak a 

szórványtelepüléseken élők. Arad, 
Temes, Hunyad, Fehér, Máramaros, 
Beszterce, Brassó és Szeben megyé-
ben is elérhető a legnagyobb ká-
belszolgáltató kínálatában az ETV, 
ugyanakkor Hargita és Kovászna 
megyében bekerült az RCS & RDS di-
gitális csomagjába. Abban az eset-
ben, ha az Erdély TV nem jelent meg 
automatikusan a RCS & RDS kábel-
tévé csatornalistájában, szükséges a 
rendszer frissítése.

Az RMDSZ Janovics Jenő Ala-
pítványa által működtetett Erdély 
TV jelentős előrelépésnek tekinti 
a mostani döntést, így ugyanis az 
Erdélyi Magyar Televízió betöltheti 
azt a szerepet, amelyet alapítói cé-
lul tűztek ki. Szepessy Előd közölte, 
mostantól még inkább jelen tudnak 
lenni valamennyi erdélyi család 

mindennapjaiban, ott is, ahol eddig 
csak interneten követhették műso-
raikat. „Ezzel jelentősen bővült a 
potenciális nézőink köre, ez pedig 
még nagyobb felelősséget ró ránk, 
hisz az ő településeiket, az őket 
érintő döntéseket is meg kell jele-
nítenünk, még tovább kell hangsú-
lyoznunk az erdélyi jellegünket. A 
műsorok eddig is elérhetőek voltak 
a televízió YouTube-csatornáján, 
illetve a Facebook-oldalán, a nézői 
visszajelzésekből azonban egyér-
telműen kiderül, hogy az idősebb 
generáció számára fontosabb a 
hagyományos képernyőkön való 
jelenlét” – állapította meg a csator-
na közleményében Szepessy Előd 
főszerkesztő. Hozzátette, az Erdély 
TV a DIGI kábelhálózaton kívül a 
legnagyobb országos kábelszolgál-

tatók műsorcsomagjaiban (Orange, 
Vodafone, Telekom) is elérhető, 
mindemellett közel ötven helyi ká-
belszolgáltató kínálja nézőinek a 
csatorna műsorait.

Az Erdélyi Magyar Televízió Ro-
mánia legnagyobb lefedettséggel 
és nézettséggel rendelkező, magyar 
nyelven sugárzó tévécsatornája, 
amely 24 órás adásidővel rendel-
kezik. Műsorkínálatának fontos 
része a híradózás, amelyet mint-
egy kiegészít az idén indított élő 
közéleti politikai beszélgetős mű-
sor, a 24plusz. Emellett a naponta 
élőben jelentkező színes műsora, a 
Mozaik a fiatal generáció megszólí-
tását tűzte ki célul, de a hetente új 
témákkal jelentkező magazinműso-
raiban valamennyi korosztály meg-
találja a kedvére valót.

Erdély-szerte elérhetővé vált az Erdély TV a DIGI kábelhálózatán

 » A szolgáltató 
digitális cso-
magján keresz-
tül eddig csak 
Maros, Kolozs és 
Szilágy, míg az 
analóg csomag 
keretében Harg-
ita és Kovászna 
megyében sugá-
rozta az Erdély 
TV műsorait. 




