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> Segítség, serdülök! A Gyulafe-
hérvári Caritas Családsegítő Szolgálat 
székelyudvarhelyi csapata a székelyudvarhelyi 
önkormányzat támogatásával nagyméretű 
szexuális és drogprevenciós programot bo-
nyolított le, bevonva a város több iskoláját, 
gimnáziumát. A Segítség, serdülök! preven-
ciós program több mint 200 fiatalhoz jutott 
el. „A társadalmunk által is tapasztalt tény, 
hogy nemcsak a fiatalok szexuális szokásai 
változtak meg, hanem az információszer-
zés módja is. Az internet-hozzáférhetőség 
elterjedésével egyre több téves információ 
jut el ehhez a generációhoz, ezért fontosnak 
találtuk egy olyan program kidolgozását, 

ahol a tinédzserek nyelvén tudunk beszélni. 
Nyíltan a szexről, alkoholról, cigarettázás-
ról, drogokról” – mondta lapunknak Tö-
rök Emőke. A szociális munkás hozzátette: 
„Az a tapasztalat, hogy a fiatalok magukra 
vannak hagyva a problémájukkal, szüksé-
gük van arra, hogy érezzék, megbecsülik 
őket, szeretik, meghallgatják és segítik. Meg 
kell tanulniuk, hogy felelősséget vállaljanak 
tetteikért, elfogadják azok következmé-
nyeit.  Tanulmányok igazolják, hogy minél 
fejlettebb a gyermek »szexuális kultúrája«, 
annál később kezd bele annak gyakorlati 
alkalmazásába. És fordítva: minél később 
kezdi el, annál nagyobb a felelősségtudata. 

Ezekre a tapasztalatokra alapozva dolgoztuk 
ki a prevenciós programunkat, és különböző 
témákat beszéltünk meg. A program végén 
minden fiatal kapott egy tájékoztató füzetet 
az elhangzottak rövid és lényeges kivonatáról.” 
Sándor István programfelelős szerint a fiata-
lok visszajelzéseikből kiderült, hogy rengeteg 
téves információt sikerült letisztázniuk. „Ta-
lálkoztunk olyan megdöbbentő kijelentéssel 
is, miszerint két hete leszokott a cigarettáról, 
s akadt olyan fiatal is, aki a könnyebb drogok 
legalizálása mellett voksolna. Nagyon pozitív 
visszajelzés volt számunkra, amikor szülők ke-
restek fel, hogy az előadás hatására gyerekeik 
leszoktatnák őket a dohányzásról.”

> Átadják az új utat. Csütörtökön ad-
ják át a forgalomnak a székelyudvarhelyi 
terelőutat a kadicsfalvi Rét utcával ösz-
szekötő új útszakaszt. Az új MOL üzem-
anyagtöltő állomás mellől ezután egy 
négyszázötven méter hosszú, nyolc mé-
ter széles úton is eljuthatnak az autósok 
Kadicsfalvára, de a gyalogosok számára 
járda is készült, összesen 540 négyzetmé-
teren. A munkálatok összértéke több mint 
hétszázezer lej, a beruházást a helyi költ-
ségvetésből finanszírozták, de több cég is 
„pótolt” a kiadásokba. A másfél hónap 
alatt elkészült beruházásra a kivitelező hat 
év garanciát vállalt.

Aggódnak a Magyar Polgári Párt 
városi önkormányzati képviselői, 
hogy odalesz a Villanytelep utcai 
bölcsőde épülete. Tegnap Mol-
nár Miklós frakciója nevében azt 
tudatta: a Tábor negyedi bölcső-
de azért épül, hogy a Villanytelep 
utcai jelenlegi bölcsőde épületét 
a város átadhassa a Roseal Rt.-
nek. Borbáth István, a vállalat 
vezetője úgy reagált: húsz éve 
azért működik a bölcsőde, mert 
ingyen viszik a hátukon. Bunta 
Levente polgármester szerint az 
MPP olyan témát vett elő, me-
lyet valamikor ők szúrtak el, és ő 
igyekszik megoldani. 

Máthé László Ferenc
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Molnár Miklós MPP-s ön-
kormányzati képviselő 
felelevenítette a bölcső-

de történetét a kezdetektől napja-
inkig. Mint tudatta, a  Villanytelep 
utcai bölcsőde építése 1971-ben 
fejeződött be, a város építtette. 
„Május 3-tól négy csoporttal mű-
ködött, ami a rendes kapacitása, 
és ez körülbelül 120 gyermeket je-
lent. A bölcsőde eredetileg a városi 
kórházhoz, az egészségügyi mi-
nisztériumhoz tartozott” – közölte 
Molnár, majd azzal folytatta, hogy 
1984-ben – több más intézmény-
hez hasonlóan, mint pl. az óvodák 
– könyvelési tételként a bölcsőde 
átkerült a Matrica gyárhoz, annak 
érdekében, hogy működését biztosí-
tani lehessen. A rendszerváltás után, 
1991-ben az illetékes minisztérium 
(az ún. Kémiai Minisztérium, ahová 
a Matrica tartozott) megállapította, 
hogy a bölcsőde „nem a Matrica tu-
lajdona, hanem a városé. Időközben 
a Roseal Rt. viszont magánosította 
az épületet” – mondta Molnár, aki 
szerint azóta a bölcsőde módszeres 
leépítése és ellehetetlenítése folyik: 
„például volt olyan, hogy költségve-
tés nélkül akarták hagyni az intéz-
ményt”. Molnár arra is emlékezte-
tett, hogy 2008-ban a „tanácsta-
lan” időszakban Szász Jenő akkori 
polgármester igyekezett visszape-
relni az épületet, az ügyet viszont 
formai hibákra hivatkozva – egy 
bélyegilleték be nem fizetése miatt 
– a marosvásárhelyi Táblabíróság 
elutasította. 

Újraindítanák a pert 
Molnár Miklós sajtótájékoz-

tatóján egy jogi precedenst is 
említett: 2005-ben Slănic város 
ugyanilyen témában pert nyert. 
„Ehhez képest Udvarhelyen a 
polgármester leállíttatta a pert, és 
most már a bölcsődei beiskolázást 
is a polgármesteri hivatal végzi” 
– a polgári tanácsos úgy látja, az 
sem véletlen, hogy a gyereklétszá-
mot 120-ról 60-ra csökkentették, 
az alkalmazottak számát pedig 
24-ről 17-re apasztották. „A város 
– a tanács tudta nélkül – bérleti 
szerződést kötött a Roseal Rt.-vel, 
melynek értelmében havi 14 400 
lej bérleti díjat fizetnek. Sőt, a 
szerződés lejár az év végén, a bér-
lő kötelezettségei résznél pedig az 
áll: a szerződés végén a bérlő meg-
felelő állapotban átadja az épü-
letet a tulajdonosnak” – sorolta 
Molnár Miklós, majd azt említet-
te: „ehhez képest, azt halljuk, két 
bölcsőde lesz”. A tanácsos arra is 
kitért, hogy a Tábor negyedi hely-
szín nem megfelelő, illetve arról is 

hallott, hogy talán a Csereháton 
is épülni fog kormánypénzből egy 
bölcsőde. Az MPP-s tanácsosok 
„a Villanytelepi épület megmen-
tése érdekében” rendkívüli ta-
nácsülés összehívását szorgalmaz-
zák, és kérni fogják, hogy a város 
indítsa újra a pert, illetve említett 
szerződés felfüggesztése is napi-
rendjükön szerepel. 

„A Roseal Rt. munkaközös-
sége köszönetet érdemel”
„Azért működött húsz éven 

keresztül a bölcsőde, mert mi 
működtettük, ezért a Roseal Rt. 
munkaközössége köszönetet érde-
mel” – mondta Borbáth István. A 
Roseal Rt. vezetője hozzátette, nem 
többségi tulajdonos, egyedül nem 
dönthet, ám úgy véli, említett szer-
ződést, ha a város is úgy akarja, meg 
lehet hosszabbítani. „Ha továbbra 
is bölcsődét akarnak, meg kell köt-
ni a szerződést. A kilencvenes évek-
ben megvettük az épületet, mert 
meg kellett akkor vennünk. Mire 
használtuk? Eddig csak fizettünk 

rá” – közölte Borbáth, aki szerint 
a bölcsőde témája azért kerülhe-
tett újból negatív módon terítékre, 
mert „közelednek a választások”. 

Bunta: nem értem
az MPP-seket
„Nem értem az MPP-seket. Elő-

vesznek egy olyan témát, melyet ők 
szúrtak el? A pert annak idején ők 
indították el, és elveszítették, mert 
jog szerint az épület a Rosealé. Én 
ezt a helyzetet örököltem, és azon 
voltam, hogy szerezzek egy épüle-
tet, a Tábor negyedit, ahol bizto-
sítani tudjuk a gyerekek számára a 
lehetőséget a bölcsődéhez” – ma-
gyarázta lapunknak Bunta Levente 
polgármester, aki arra is kitért, az 
elkövetkezőkben kormányprog-
ramból a Cserehátra egy újabb böl-
csődét, Bethlenfalvára pedig nap-
közi otthont fognak építeni. „Azt is 
mondhatnám az MPP felvetésére, 
nézzék meg, hogyan jutott Szász 
Jenő ingatlanokhoz, ám inkább azt 
mondom: mi dolgozunk” – közöl-
te a polgármester.

AlsóBoldogfAlVA

Gálfalvi
díszpolgár lett

fúri Mózes Újszékely polgár-
mestere javaslatára, a község 
helyi tanácsának jóváhagyá-
sával Alsóboldogfalva díszpol-
gárává választották gálfalvi 
gábor nyugalmazott igazgató-
tanítót.

HN-információ

A polgármester lau dáció-
jából kiderült, a kitünte-
tett pedagógus, kutató, 

helytörténész és író a megyében 
a leghosszabb ideig, 51 évig taní-
tott megszakítás nélkül, ebből 47 
évet Újszékely községben. Rajta 
kívül egyetlen tanügyi káder sem 
tevékenykedett ilyen hosszú időn 
át a három falu egyetlen iskolájá-
ban sem.

Gálfalvi Gábor 1938. július 14-
én született Székelyudvarhelyen, 
17 évesen szerzett tanítói okleve-
let a Székelykeresztúri Tanítókép-
zőben. Pályáját Kápolnásfaluban 
kezdte, majd Alsóboldogfalván 
telepedett le. Több mint félezer 
nevelési és közérdekű, illetve szá-
mos helyismereti és néprajzi té-
májú írása jelent meg – többek 
közt lapunkban is. 2009-ben meg-
nyerte a Hargita Népe által kiírt 
Riportíró pályázatot is, melyben 
a szenterzsébeti romák életvitelét 
mutatta be a múlt század elejétől 
napjainkig. Kultúrigazgatóként a 
helyi közművelődési életet irányí-
totta, színdarabokat tanított, nép-
művészeti kiállításokat szervezett. 

Tevékenységéért 2001-ben a 
Magyar Kultúra Lovagja címmel 
tüntették ki, 2004-ben Csíkszere-
dában Németh Géza-emlékdíjjal 
jutalmazták, a székelykeresztúri 
önkormányzat pedig Pro Cul-
tura-díjjal értékelte munkáját. A 
Romániai Magyar Pedagógusok 
Szövetsége 2005-ben Ezüstgyo-
pár-díjjal ismerte el, Magyarorszá-
gon Hódmezővásárhely Tisztelet-
beli Polgára címet adományozták 
neki. 2006-ban a Székelyföld Ka-
puja Egyesület elsőként tüntette 
ki mindazért, amit a községben 
végzett évtizedeken keresztül, 
2008-ban Hargita Megye Taná-
csa és az Udvarhelyszék Kulturá-
lis Egyesület Díszoklevéllel és egy 
tömör ezüstplakettel jutalmazta 
értékteremtő és értékmentő mun-
kásságának indoklásával.

A VIllAnyTeleP uTcA helyeTT A cseReháTon éPülheT IngATlAn A kIcsIknek
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Költöznek? A Cserehátra újabb bölcsődét, Bethlenfalvára napközit építenek fotó: balázs attila


