
Nemes Íákat loptak tuzrevalónak
renerrÉnÉs Közel hárommillÍós kárt okoztak a tolvajok a védett parkerdőben

rrtrceuc A felső-tengelici Be-
nyovszky-parkban a rendőr-
ség két embert fa lopáson ért.
Amikor a rendőrökfiilön csíp-
ték őket, százezet forint érté-
kű fát akartak elvinni. A tel-
jes kár azonban jóval na-

gyobb, közel hárommillió fo-
rint, ennyit ér az a körülbeliil
hetven köbméternyi fa, amit
kiirtottak a védett parkerdő-
ből ismeretlen9ll A nagy ér-
tékű lopás az utolsó csepp volt
a pohárban, a község képvise-

lő-testiilete célul tűzte, hogy
vóget vet ennek az áIlapot-
nak. Gáncs István polgármes-
ter azt mondta, elhatározták,
hogy minden törvényes esz-
közt megragadnak annak ér-
dekében, hogy visszaállítsák

a rendet és nyugalmat Tenge-
licen, ami az ott élők jogos el-

várása. - Nem enge$ük a jól
működő, összetartó közössé-
get szétzilzttl - hangsúlyozta
a polgármester.
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Fatolvajoknak estek áL
dozatul a felső_tengelici
Benyovszky_p ark százév es

fái. A kár közel hárommi].
liós. Az eset a faluvezetést

is lépésekre sarkallja, nem

tűrik tovább azt, hogy akiiz-
ség közbiztonságát, békéjét

néhányan felrúgják.

Vlda Tünde

nek kefl kideríteni.
Az erdő a Gyulaj Erdészeti

és Vactászati Zrt. tulajdoná-

?€l*&ffi[-l& Fa tolvajokat ért tet_

ten kedden a rendőrség Ten-
gelic egyik külterületén. A

felsőtengelici parkerdőben
tetten ért két férfi ellen lopás
vétsége miatt folyik eljárás'
Őket gyanúsítottként hallgat-
ta ki a rendőrség - tudtuk
meg Deák Balázstól, a Tolna

Megyei Rendőr-főkapitányság
sajtoreferensétől. Az érték

,,csupán'' százezer forint, tet_

tenéiéskor éppen ennyit ké_

szültek meglovasítani. A tel-

ies kár azonban ennél sokkal
nagyobb, de hogy ez is a két

gyanúsított, vagy mások lel_

k-én szárad, azt a rendőrség-

Szerdán féttucatnyi munkás
dolgozott azon, hogy a barbár
munka nyomait eltííntesse.

A falut és annak vezetését

mélységesen felháborították a

történtek. Gáncs István polgár-

mester elkeseredett szavaiból
kiderül, ezze| vég|eg betelt a
pohár' Mint mondta, meggyő_

iődése, hogy megrendelésre
dolgoztak a fa tolvaiok, mert
ismerik őket, Saját eszközök-

kel, fűrészekkel, járművekkel
nem rendelkeznek. A gyanú-

Sítottakról, illetve arról, hogy
korábban milyen bűncselek-
ményeket követtek el, vagy
még mi egyébbet gyanúsítják
őket, a rendőrség nem adhat

információt, tudtuk meg Deák
Balázstól. A faluban természe_

tesen nem ismeretlenek a gYa-

núsítottak, úgy hírlik, sok van
a rovásukon. A polgármester
szerint két családról van szó,

ezek tagjai, illetve rokonsá-
guk, ismeretségi körük felboly-

Áatta a falu nyugalmát, amit
most már nem néznek tétlenül.

- A tengeliciek megelégelték
és elutasítják ezt a viselkedést.
Jogos igényük, hogy helyre áll-

ion a Tengelicre korábban jel-

iemző légkör - |lúztaalá Gáncs

István.

táiól{ár a parkerdoben
peilffipes Közel hárommillios kárt okoztak a védett területen

ban van. Szi Benedek Sándor anyagot "elfüstölték'" 
abban

eroészeti vezető azt mondta, ugyanis biztos, hogy nem v-olt

áotó..' átmérőjíi fekete dió, a tolvajoknak speciális gépük'

il.Ü ű'i';' iaián akác fákat járművük, hogy több m-éteres

vágtak ki, vagy rönköket szállítsa-

haimincat 
' a Be_ l Felbolygatták a nak el' Ezért va'

nyou''r.ipu.mu". falu nyugalmát' lószínű' hogy ott

Aterületvédett,aamitmárnemhelybenfelvágták
tiuágott fák több néznektétlenül tűzifának' A Gyu_

mint százévesek laj Zrt' számára

uortur.. Körülbelül hetven köb_ további veszteség' hogy a tör-

-ói.'"y'i "ittek 
el összesen, vény kötelezi őket a visszatele_

;i- il értékesítették volna pítésre függetlenül attól, hogy

|'^í,s_z,i 
^rtlió 

forint bevételt ellopták tőlük a fát. Ez számi-

hozott volna' De nem tervez- tásá szerint további egymillió
',.n" 

r'"g' eladják - mondta forint költség' A helyszínen

i'i'nunJá.tsáíoor hozzátéve, maradt körülbelül hét-nyolc

n"gv-pot.rt'atatlan a veszte- köbméternyi fát aZ önkor-

soi.'Á szakember azt mond_ mányzatnak adta a zrt'' hogy

;;;á"dili;'t az értékes fa_ tegyen vele belátása szerint'

Mindent megtesznek, hogy a nyugalom visszatérjen

MtvEL NEM a mostanivolt az
első eset, a kdrviszont igen

nag/, a képviselő'testüIet is fog-
talkozik a problémdval, és

2013-ra célul tűzte ki - akdr a

tervezett fejlesztések terhére is

-, hogy minden törvényes esz'

ki;zzel elérje a nyugalom és biz-

tonsdg fenntartuisdt. - Mindent
elkövetünk, hogy a túrsadalmi
és közösségi életet uisszaterel-

jük a régi keréWdgdsba. Nem "

engedjük a jóI működő, össze-

tartó közösséget szétzúzni -
hangsúly o zta a p olgdrme ster.

cÁrqcs tsrvÁn hozzdtette, meg
győződése, hogy egy településen

a z inf rastruktúra fej le sz tése

mellett ugYanolYan fontos az
adott közösség kulturdlis és

szellemi életének, értékeinek
megőrzése.
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