
Összesen négy székelyudvar-
helyi élelmiszer-kereskedelmi 
egységben találtak rendelle-
nességeket a helyi rendőrök a 
húsvéti időszakot megelőző el-
lenőrzéseik során. A problémák 
a fogyasztási cikkek szavatos-
ságával voltak kapcsolatosak.

Húsvétot megelőzően kétna-
pos ellenőrzést tartottak a helyi 

rendőrség munkatársai, akik 
hat nagyobb udvarhelyi üzlet-
ben vizsgálódtak, melyek közül 
négynél találtak rendellenessé-
geket – közölte László Szabolcs, 
az egység vezetője. Mint mond-
ta, a problémás üzletekben egy 
helyen voltak a lejárt szavatos-
ságú hús-, tej- és más termékek 
az eladhatókkal. Egyebek mel-

lett találtak a törvény szerint 
fogyasztásra már nem alkal-
mas szalámit, kolbászt, szalon-
nát, joghurtokat, vajkrémeket, 
sajtokat, pástétomokat, kek-
szeket, csirkehúst, disznóhúst 
és túrót is. Ugyanakkor olyan 
esettel is találkoztak, amikor 
termékeken nem volt feltüntet-
ve a lejárati idő, így azokat is 
fogyasztásra alkalmatlannak 
minősítették. A több mint 1150 
lej értékű árut nem kobozhat-
ták el, ám arra kötelezték az 
üzlettulajdonosokat, hogy rö-
vid időn belül semmisítsék meg. 
Utóbbi végrehajtását hivata-
los papírokkal kell igazolniuk. 
A rendellenességek miatt ösz-
szesen nyolcezer lejre bírságol-
tak a rendőrök. László Szabolcs 
hangsúlyozta, az ellenőrzések 
a fogyasztók érdekében történ-
tek, az ő egészségüket igyekez-
tek megóvni. „A helyi rendőrség 
a továbbiakban is tart majd el-
lenőrzéseket, nem csak ünne-
pek alkalmával. Arra kérjük az 
üzlettulajdonosokat, hogy ve-
gyék komolyan az élelmiszer-
biztonsági szabályokat, hiszen 
ez az egész közösség érdeke” – 
fogalmazott az igazgató.
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Túl hangosnak tartja a Bud-
váron közlekedő kva do kat 
és motorokat egy udvar-

helyi panaszos, aki a közösségi 
oldalán adott hangot nemtet-
szésének. Mint be jegy zésében 
fogalmaz, a terepjárművesek 
elűzik a korábban sokszor lá-
tott őzeket, ráadásul a kelle-
mes madárcsicsergést sem 
lehet már hallani. „A zaj mi-
att nem tudunk kijönni a ház-
ból sem” – írja a felháborodott 
panaszos, aki nem tudja, kihez 
forduljon az általa kritikusként 
jellemzett helyzet megoldá-
sáért. A problémát egyébként 
stábunk is tapasztalta: amikor 
tegnap délben a helyszínre ér-
tünk, zaj ugyan még nem volt, 
de néhány perc múlva egy kvad 
törte meg a csendet, amely a 
földeken át haladva az erdő fe-
lé vette az irányt.

Nincs csendidő

László Szabolcs, a helyi 
rendőrség vezetője elmondta, 
addig nem tudnak fellelősségre 
vonni senkit, amíg a terepmo-
torosok és kvadosok közuta-
kat használnak, ha viszont 
a magán- vagy közterületek-
ben tesznek kárt, akkor már 

más a helyzet. Rámutatott, 
ha valaki rongálást tapasz-
tal, azt rögtön jelenteni kell 
náluk, munkatársaik pedig 
azonnal intézkednek. Megje-
gyezte, önkormányzati határo-
zattal le lehet zárni bizonyos 
utakat, amelyeket azután nem 
használhatnak a motorosok és 
kvadosok, de azt mindenképp 
ki kell táblázni. Az este tíztől 
reggel nyolcig tartó csendidő 
csak a város területére vonat-
kozik, így a zaj miatt sem lehet 
kérdőre vonni a terepjárműve-
seket. László hozzátette, ed-
dig nem érkezett ilyen panasz 
hozzájuk.

A polgármesteri hivatal saj-
tószolgálata közölte, a 2013/34-
es sürgősségi kormányrendelet 
14-es szakasza értelmében le-
gelőn és kaszálós területeken 
csak mezőgazdasági jármű-
vekkel lehet közlekedni, ha 
valaki másképp cselekszik, 
az bűncselekménynek számít. 
Magánszemélyeknél ötszáz-
tól ezer lejig, jogi személyek 
esetében négytől nyolcezer le-
jig terjedő büntetés róható ki. A 
Kerekerdő közelében található 
krosszpályán lehet motorozni, 
kvadozni – válaszolták kérdé-
seinkre.

Büntetni fognak 
Zetelaka környékén

Noha a motorosoknak és 
kvadozóknak nem szabad az 
erdőkben és a mezőkön közle-
kedniük, ráadásul a területtu-
lajdonosok társulásai néhány 
éve az ilyen jellegű rendezvé-
nyek megszervezését is meg-
tiltották, mégis folyamatosan 
problémák vannak – jelentette 
ki András Róbert, a Zetelaka–
Libán Magánerdészet vezetője. 
Mint mondta, az elkövetkezők-
ben szigorítani fognak, a csend-
őröket bevonva büntetéseket 
rónak ki azokra, akik nem tart-
ják be a szabályokat. Szerinte az 
erdőkben és mezőkön közlekedő 
járművek nagyban hozzájárul-
nak a talajerózióhoz, ráadásul a 
motorok okozta zajjal a vadakat 
is megzavarják. Utóbbi most kü-
lönösen nagy gondot jelent, hi-
szen párosodási időszak van. 
András Róbert hangsúlyozta, 

közutakon lehet közlekedni a te-
repjárművekkel – például Ivó–
Hargita–Szentegyháza között 
–, ám az erdei utak használatát 
törvény tiltja. Ez fontos, hiszen 
ott fakitermelések zajlanak, így 
fokozott a balesetveszély.

Örökös harc

„Folyamatos a harc az erdé-
szek, a vadászok és a motorosok 
között, hogy hol szabadna mo-
torozni, ám egyelőre nincsenek 
erre kijelölt utak” – fejtette ki la-
punknak egy motorostúra-szer-
vező, akinek nevét saját kérésre 
nem hozzuk nyilvánosságra. Úgy 
véli, a vadászokat az zavarja, 
hogy a járművek keltette zaj el-
űzi a vadakat, az erdészek pedig 
nem szeretik, ha látják, hogy ép-
pen hol vágják ki a fákat. Hang-
súlyozta, ők a túrák során a 
„szekérutakat használják”, és 
arra törekednek, hogy ne za-
varják a turistákat, ám így is 

vannak konfliktusok. „Azt mond-
ják, tönkretesszük az utakat, de 
azt senki nem veszi figyelembe, 
hogy a fakitermelők is arra húz-
zák el a faanyagot. Gépeiknek 
félméteres gumijaik vannak, míg 
a motoroknak csak tizenhárom 
centis. Értem, hogy kissé zavaró 
a zaj, de bejegyzett járműveink 
vannak, amikkel akár a házak 
között is közlekedhetnénk. A 
motorok miatt ugyanakkor még 
egyetlen állat sem pusztult el, 
de annál több a vadászok puská-
ja által” – fogalmazott. Szerinte 
egyébként felfogás és toleran-
cia kérdése, hogy elférjenek egy-
más mellett a terepjárművesek, 
a vadászok és az erdészek. „Eh-
hez az kell, hogy ne mindenki a 
saját érdekeit nézze. Én példá-
ul igyekszem elkerülni azokat a 
helyeket is, ahol vadetetők van-
nak, és szarvasbőgés idején sem 
járok az erdőben” – mondta a tú-
raszervező.

FÜLÖP-SZÉKELY BOTOND
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Kvadozók és motorosok okoznak bosszúságot a természetben

A terepjárművesek szerint jobb, ha a városon kívül élik ki szenvedélyüket, mint ha a házak között tennék

Állandó az ellentét a kikapcsolódni vágyó motoro-

zók, kvadozók, valamint a földjeiket, illetve mezei 

és erdei utak állapotát féltő erdészek és a terü-

lettulajdonosok között. Noha az Udvarhelyhez 

közeli Budvár-domb a terepjárművezők között 

népszerű helyszínnek számít, egyes lakókat kifeje-

zetten zavar a motorok által keltett zaj. A csendidő 

ugyanakkor csak a város területére érvényes.

Fület sértő kikapcsolódás

Konfirmáció 2017 – Rugonfalva
A Rugonfalvi Református Egyházközségben a virágvasárnapi konfir-
mációi istentiszteleten a hitvallás és fogadalomtétel után Domokos 
Izabella, Kiss Ferenc, Lévai Attila, Mihai Rebeka, Ötvös Vivien Nóra, 
Szakács Katalin, Vágási Annamária Bianka és Váradi Richárd kapott 
felhatalmazást az úrvacsoravételre. Lelkipásztoruk Barabás Csaba, 
gondnok Jeddy Tamás. (MOLNÁR MELINDA)
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Nyolcezer lejre büntettek

Lejárt szavatosságú ételek. Az április 13-ai ellenőrzéskor találták

Pályázat középiskolásoknak

Az udvarhelyi Ugron Alapítvány pályázatot hirdet a Vasszékely-
szobor felállításának 100. évfordulója alkalmából középiskolások 
számára. A diákok két feladat közül választhatnak. Az első témá-
ban egy fiktív első világháborús történeten keresztül kell bemutat-
niuk egy 82-es baka cselekedeteit, a második témát választóknak 
pedig egy valódi családtörténetet kell felkutatniuk. Az első három 
helyezettet 500, 300 és 200 lejjel jutalmazzák. A pályamunkákat 
a kapi@gmail.hu címre várják, a beküldési határidő május 25. To-
vábbi információk a 0752-301914-es telefonszámon.
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