
Egy 18 éves székelyudvarhelyi 
fiatalembert vett előzetes őrizet-
be a városi rendőrség, miután az 
féltékenységi rohamában bántal-
mazta és meglopta barátnőjét. 

M. L. F.

Egy helyi lakos jelentette a 
rendőrségnek, hogy lányát 
annak barátja fogva tartotta 

és bántalmazta. A kivizsgálás kezde-
tén a rendőrség úgy tudta, úgy érte-
sült, hogy a 17 éves P. T. barátja, a 18 

éves U. H. lakására ment, ahol a két 
fiatal összeszólalkozott, a fiú félté-
kenységi rohamában pedig többször 
is megütötte a lányt, akit sérülései 
miatt beutaltak a városi kórházba. 
A nyomozás során közben az derült 
ki, hogy a fiú az iskola előtt várta a 

lányt, akit megfenyegetett, majd 
akarata ellenére erőszakkal a laká-
sára vitt, ahol több ízben is ütötte-
verte, és egészen estig fogva tartotta. 
A rendőrség azt is megtudta, hogy 
a fiú két éve volt barátja a lánynak, 
tehát nem egy friss kapcsolatról van 

szó. Ugyanakkor az is kiderült, hogy 
a „barát” azon a bizonyos délutánon 
eltulajdonította a lány két gyűrűjét, 
ezeket letépte a lány ujjairól, majd 
fülbevalóját és nyakláncát is elvet-
te – az ékszerek értéke összesen kb. 
2500 lej. A rendőrség a fiatalembert 
24 órás előzetes őrizetbe vette jogta-
lan szabadságkorlátozás és lopás mi-
att, illetve az esetet a helyi ügyészség 
tudomására hozták, kérve a fiú 29 
napos előzetes fogvatartásba helye-
zését. 

Telt háznak örvendett idén is a 
felsőboldogfalvi Fülöp Áron Ál-
talános Iskolában megrendezett, 
már hagyományossá vált Játsz-
szunk együtt! Gyermekszínjátszó 
Fesztivál, udvarhelyszéki általá-
nos iskolák színjátszó csoportjai
nak seregszemléje. A hétvégén 
lezajlott rendezvényen a nagyér-
demű harmincegy izgalmas pro-
dukciót láthatott. 
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A felsőboldogfalvi gyermek-
színjátszó fesztivált, találko-
zót első ízben 1996-ban hív-

ták össze, azóta évente – eddig össze-
sen tizenhat alkalommal – gyűlt össze 
játszani szerető gyerekek több nemze-
déknyi lelkes serege. A fesztiválra rend-
szerint minden év májusának első hét-
végéjén kerül sor, átlagosan harminc 
csoport, kb. hatszáz gyerek részvéte-
lével. Az idei fesztivált május 6-án és 
7-én, vagyis a hétvégén tartották meg, 
szintén a Fülöp Áron Általános Iskola 
és Közművelődési Egyesület szerve-
zésében. Ezúttal a felsőboldogfalvi 
művelődési házban összesereglett 
nagyérdemű harmincegy előadást 
tekinthetett meg. Csoportok mu-
tatkoztak be Székelyudvarhelyről, 
Lövétéről, Fenyédről, Telekfal-
váról, Nagygalambfalváról, Szé-
kely   szentkirályról, Homoród szent-
pálról, Homoródalmásról, Felső- 
és Alsósófalváról, Kőrispatakról, 
Etédről, Oroszhegyről, Bögözből, 
Farkaslakáról, Gyergyóremetéről, 
Szentegyházáról, Agyagfalváról, 
Vágásból, és természetesen a felső-
boldogfalviak is előrukkoltak egy 
műsorral.   

A szervezők a produkciókat 
idén is korcsoportok és műfajok 
szerint „tömbösítették”: pénteken 
délben az alsó tagozatosok mutat-
ták be mesejátékaikat, majd délután 
a felső tagozatosok következtek, 
szombaton pedig hagyományőrzés, 
illetve színjátékok, paródiák, tánc-
játékok kategóriában versengtek az 
iskolások – minden alkalommal telt 
ház előtt. A szervezők szerint a cso-
portosítás mindenki előnyére válik, 
hiszen a résztvevők így könnyedén 

összemérhetik az ugyanabban a mű-
fajban versengőket, illetve a zsűri-
nek is egyszerűbb dolga volt így. A 
közönség pedig nem unatkozhatott: 
gyermekversek, gyermekdalok, nép-
mesék, mesejátékok, vígjátékok, szín-
darabok, paródiák, népballadák, népi 
játékok, népszokások, táncjáté kok és 
szórakoztató humoros jelenetek ele-
venedtek meg a színpadon. 

Szőcs Endre, a székelyudvarhelyi 
Hagyományőrzési Forrásközpont 
igazgatója a zsűri tagjaként elmond-

ta: egy élvezetes, szórakoztató elő-
adássorozaton vannak túl, a rendez-
vény jól sikerült, mint fogalmazott, 
jó szájízzel távozhattak. „A zsűri éve-
ken keresztül azt kérte, a résztvevők 
figyeljenek oda a díszletre, a moz-
gásra, a beszédre, mindez pedig idén 
meg is valósult. Az előadások között 
kiemelkedést ott tapasztaltunk, ahol 
a vezetőtanár egy kis fantáziát vitt 
be a darabba, nem ragaszkodott a 
szövegkönyvhöz, a szöveghűséghez. 
Minden kategóriában láttunk ilyen 
előadást” – közölte Szőcs, majd azt is 
említette, külön öröm, hogy minden 
produkció telt ház előtt került bemu-
tatásra. 
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> Diáknapok tizenkilencedszer. Má-
jus 11-én veszi kezdetét a tizenkilencedik 
Székelyudvarhelyi Diáknapok, mely idén is tar-
talmas szórakozást ígér az ifjúságnak. A közel egy 
hétig tartó rendezvény, melyre a szervezők sze-
rint májustól májusig vár az udvarhelyi fiatalság, 
mozgatórugója a diákpolgármester-választás, 
amelyen iskolánként egy-egy jelölt és kampány-
csapata vesz részt. A pártokban kötelezően sze-
repel egy diákpolgármester-jelölt, egy kampány-
főnök és három személy, aki a kampánystábot 

képviseli. Természetesen szükséges egy pártnév 
és a párt céljai, melyek alapján eldönthetik majd 
a szavazó diákok, hogy melyik csapat a legráter-
mettebb a diákság képviseletére. A programról 
annyit, hogy fergetegesnek ígérkezik a diákna-
pok szombatjára tervezett Kistehén-koncert. A 
hétköznapok délutánjai előadásokkal, játékok-
kal zajlanak majd, az egyik előadás vendége pél-
dául Kurdics Mihály kecskeméti nyugalmazott 
rendőr alezredes, drogprevenciós szaktanács-
adó. Előadásai mindig óriási sikernek örvende-
nek, hiszen nem elméleti, ismeretlen dolgokról 
szólnak, hanem az elhangzottak többnyire sze-

mélyes tapasztalaton alapuló tények, esetek.  A 
Hargita Népe – mint az esemény médiapart-
nere – a következő napokban részletesebben is 
beszámol a programokról.

> Tűzoltóautót vittek ajándékba Bögözre 
a karcagi tűzoltók. Egy tűzoltóautót vittek 
magukkal ajándékként a hétvégén a karcagi 
tűzoltók Bögözre, ahol egy kis ünnepség kereté-
ben szombaton át is adták használatra az ottani 
önkéntes tűzoltó egyesületnek. A tűzoltóautó a 
szolnoki papírgyárban volt rendszeresítve évti-
zedeken át, de a gyár bezárása után nagyüzem-

beli szolgálata megszűnt. Noha a Ford Transit 
típusú gépjármű 40 éves, azaz életkorát tekintve 
veteránnak számít, nagyon jó állapotban van, 
és gyári tűzoltóautóként közlekedve mindössze 
23 ezer kilométert tett meg. Vízforrásra csatla-
koztatható kismotorfecskendővel, tömlőkkel, 
sugárcsövekkel, létrával, kékfényes lámpával 
ellátott. A karcagi tűzoltók a gépkocsi ajándé-
kozásán túl azzal is segítenek a hét kistelepülés 
tűzvédelmét ellátó és a közelmúltban újjáalakult 
bögözi önkéntes tűzoltó egyesületnek, hogy 
tagjainak szakmai felkészítését segítik tudásuk, 
tapasztalataik átadásával.

mindenkit díjaztak 

Kapusi Hajnal, a felsőboldogfalvi 
iskola aligazgatónője, főszervező 
is azt erősítette meg: nagyon jól 
sikerült a fesztivál, mindenki elé-
gedetten távozott. Az aligazgató-
nő külön kiemelte: a rendezvényt 
a megyei tanács támogatta. Kapu-
sitól azt is megtudtuk, a zsűrinek 
annyira tetszettek a bemutatott 
előadások, hogy mindenkit díjaz-
tak. Két nagydíjast jelöltek ki: a 
farkaslaki Páva-kör népballadája, 
illetve az alsósófalvi Gyermek-
láncfű népi fonós játéka minden 
szempontból tökéletes, szép elő-
adás volt. „A mesejátékoknál és 
a hagyományőrzés kategóriában 
minden 1–4. osztályos csoport 
díjat kapott – ez is mutatja, hogy 
jelentőset emelkedett az előadások 
színvonala” – magyarázta Kapusi 
Hajnal. 

A veszteséGek elkerülése 
mIAtt

Cserélik  
a hővezetékeket

elkezdődött a bethlen 1es kazán-
házhoz tartozó úgynevezett 2es 
szolgáltatói vonal felújítása. A mun-
kálatok az Ifjúság bejárat, a laka-
tosok, Gyepes és kisköved utcákat 
érintik, utóbbi utcában a kispiacig 
tart a 2es vonal.

M. L. F.

Mint Csoma Zsigmond, a 
polgármesteri hivatal be-
ruházási irodájának veze-

tője tudatta, említett szakaszokon a 
fűtésvezetéket cserélik ki, ezzel pár-
huzamosan pedig az Urbana Rt., a 
székelyudvarhelyi távhőszolgáltató 
önerőből egy melegvíz-visszaforga-
tó vezetéket is kiépít a szolgáltatás 
minőségének javítása érdekében. 
Ezen beruházást is a brassói AG 
Serv vállalkozás végzi, a város ko-
rábban is velük dolgoztatott, gya-
korlatilag folytatják a tavaly elkez-
dett munkálatokat, a tervező pedig 
a Total Project Kft. Mint Csoma 
Zsigmond közölte, ha kiépül a 2-es 
vonal, akkor a tavalyi munkálatok-
kal együtt elérik a Bethlen 1-es há-
lózat 70 százalékos felújítását. „Ez 
a vonal volt a legkritikusabb, ezen 
volt a legnagyobb a veszteség, a 
szolgáltató óhajára ezért is esett erre 
a térségre a választás” – magyarázta 
Csoma, majd azzal folytatta, hogy a 
munkálatok egy kormányprogram 
(Termoficare 2006–2015) keretein 
belül zajlanak, igaz, még nincsenek 
a pénzek kiutalva, így egyelőre a vá-
ros saját pénzből kezdte el a beruhá-
zást. „Ha nem jött volna össze a kor-
mányprogram, akkor a szolgáltató 
önerőből is nekilátott volna a mun-
kálatoknak, hiszen olyan nagy volt 
a fűtésvíz- és melegvízveszteség, 
hogy lépni kellett” – tette hozzá a 
szakember, akitől azt is megtudtuk, 
a kivitelező három napja dolgo-
zik, egyelőre ásási munkálatokat 
végeznek, a vezetékeket is már le-
szállították, hamarosan lehelyezik 
ezeket, és értelemszerűen majd 
vissza is takarják az árkokat. Múlt 
hétfőtől elkezdődtek a munkála-
tok a csereháti szocális lakások-
nál is, ugyanis a napokban derült 
ki, kap-e a város pénzt idén a be-
ruházás folytatására. 964 000 lejt 
hagytak jóvá, így a kivitelező újból 
nekifogott az építésnek. 


