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• Lezárult a csíksze-
redai helyi rendőrség 
igazgatói tisztségéért 
kiírt versenyvizsga 
összes próbája, és 
véglegessé vált, hogy 
az egyetlen jelentkező 
teljesítette a szük-
séges feltételeket. A 
küzdősportolóként és 
edzőként ismert, köz-
gazdász végzettségű 
helybéli Dombi Gyula 
irányíthatja majd a 
létrehozandó rendvé-
delmi testületet.

KOVÁCS ATTILA

Hosszúra 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-érve-
lési, fi zikai erőnléti próbákat, meg-
felelő pontszámot ért el az írásbeli 
vizsgán, illetve az interjún is. A Har-
gita megyei önkormányzat belső au-
dit osztályán dolgozó, közgazdász 

végzettségű Dombi Gyulát Csík-
szeredában és környékén főként a 
tékvandóban elért eredményeiről is-
merik: nemcsak sportolóként, edző-
ként is kitűnő eredményeket ért el, 
az általa vezetett Csíki Titánok Ta-
ekwondo Klub versenyzői rendre ér-
mesek az országos bajnokságokon. 

Kérdésünkre Korodi Attila csíksze-
redai polgármester azt mondta, 
hogy a sikeres vizsgázóval az elkö-
vetkező napokban egyeztetnek az 
előtte álló szakmai feladatokról, ezt 
követően jövő héten áll a nyilvános-
ság elé a létrehozandó helyi rendőr-
ség vezetője.

Változtatni kellett

A helyi rendőrség létrehozásáról még 
2018 végén határozott a helyi önkor-
mányzat. Az erre vonatkozó szabály-
zatot 2019-ben fogadták el, utána 
azonban a meghirdetett versenyvizs-
gára jelentkezők közül egyik sem ér-

te el a szükséges pontszámot. Ezután 
egyszerűsítették a túl szigorúnak 
ítélt vizsgakövetelményeket, újabb 
kiírás azonban tavaly nem történt, 
ezt a járványhelyzet is akadályozta. 
Idén márciusban ismét meghirdet-
ték a versenyvizsgát, volt is három 
jelentkező, 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 szakértőket bíztak 
meg a vizsgafeltételek kidol-
gozásával, így állt össze a lo-
gikai-érvelési próba, ahol a 
döntésképességet, a szemé-
lyiséget, az elemzőkészséget 
is felmérték. A fi zikai erőnlét 
felmérésére összeállított gyakor-
latsor pedig a férfi ak esetében fek-
vőtámaszok elvégzését, 50 méteres 
sprintet és 1000 méteres síkfutást is 
tartalmazott. A helyi rendőrség igaz-
gatójának feladata lesz kidolgozni a 
több évre szóló intézményalapítási 
stratégiát, ennek alapján lehet majd 
további személyeket alkalmazni. 
A helyi rendőrök ellenőrzik majd 
az ismét bevezetni tervezett fi zetős 
parkolási rendszert, közrendészeti 
szerepet is kapnak, követik a közte-
rületi kamerákat, felügyelik az épít-
kezéseket, ellenőrzik a környezetvé-
delemre, kereskedelemre vonatkozó 
előírások betartását.

Sportember  a helyi rendőrség élén
Az intézményépítés időszaka következik Csíkszeredában

Dombi Gyulát főként sportolóként, 
edzőként ismerik Csíkszéken

◂  FORRÁS: CSÍKI  T ITÁNOK
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Legutóbb március 5-étől osztottak 
európai uniós élelmiszereket és 

higiéniai szereket tartalmazó cso-
magokat a rászorulóknak 
Gyergyószentmiklóson. 
Múlt héten megérkezett 
az újabb szállítmány. Az 
Európai Unió rászoruló 
személyeket támogató 
operatív programjának ke-

retében 922 adagnyi élelmi-
szer, valamint ugyanannyi higiéniai 
szereket tartalmazó csomag osztását 
kezdik el szerdán, szeptember 8-án 
– tájékoztatott Hegyi Zsuzsánna, a 
gyergyószentmiklósi önkormányzat 

sajtószóvivője. Az alapélelmiszere-
ket tartalmazó csomagban ezúttal 
is liszt, kukoricaliszt, száraztész-
ta, cukor, konzerv, lekvár, kompót 
és cukormentes lekvár található; 
a higiéniai csomagban fogkrém, 
fogkefe, kétféle sampon, szappan, 
mosópor és mosogatószer van. A 
csomagokat a 2001/416-os törvény 
alapján szociális segélyben, illetve 
a 2010/277-es törvény alapján csa-
ládi pótlékban részesülők kapják 
meg. A gyergyószentmiklósi jogo-
sultak száma nem változott.

Munkanapokon 
12 és 14 óra között

„A csomagokat munkanapokon 12 
és 14 óra között osztják a régi kór-

ház épületénél. Minden jogosult 
kap mindkét támogatásból, tehát 
kérjük, hogy családonként csak 
egy személy menjen átvenni azt. 
Higgadtságra és nyugalomra intjük 
az érintetteket, nem kell mindenki 
első nap menjen, mert ha sokan 
lesznek, sorszámot kapnak, és vá-
rakozni kell. A csomagosztás nem 
egynapos lesz, hanem mindaddig 
tart, amíg a jogosultak mindegyike 
átveszi a támogatást” – hangsú-
lyozta a sajtószóvivő, hozzátéve, 
hogy a helyszínen be kell tartani a 
hatályos járványügyi rendelkezé-
seket, kötelező a távolságtartás, a 
fedett részen pedig a maszkviselés. 
A támogatást személyazonossági 
igazolvány felmutatásával vehetik 
át a jogosultak. A helyszínt a helyi 
rendőrök is felügyelik majd.

Csomagosztás: higgadtságra intik az érintetteket
• Az Európai Unió rászoruló személyeket támogató 
operatív programjának részeként múlt héten megérkez-
tek Gyergyószentmiklósra az élelmiszer- és higiéniai 
csomagok. Szerdától munkanapokon 12 és 14 óra között 
osztják a támogatást a régi kórház épületénél.

Minden érintett kap, ezért nincs értelme 
már első nap rohanni

▸  KORÁBBI  FELVÉTEL:  BARABÁS ÁKOS

Évadkezdés 
az Ariel Színházban
A marosvásárhelyi Ariel 
Ifjúsági és Gyermekszínház A 
varázstükör című előadásával 
indítja az évadot szeptember 
12-én, vasárnap délelőtt 11 
órától a Nyomda utca 4. szám 
alatti nagytermében. Mivel 
a helyek száma korlátozott, 
telefonos foglalás szükséges 
a 0740-566454-es számon, 
naponta 9 és 13 óra között. 
Belépés kizárólag maszkkal 
lehetséges, a bejáratnál tör-
ténő érintésmentes lázmérés 
és kézfertőtlenítés után. A 
6 év alatti gyerekeknek a 
maszk viselése nem kötelező. 
Szeptember 6-án elkezdődtek 
a Viszlek magammal című 
színházi nevelési előadás pró-
bái, erre elsősorban az 5–8. 
osztályos nézőit várja majd az 
Ariel Színház. Az október 11-
ére tervezett bemutató drama-
turgja és egyben zeneszerzője 
Vilmos Noémi.
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