
udvarhely

Körkép

hargitanépe2011. november 29., kedd | 5. oldal 

> Idén is jön az UFF Mikulása. Az Ud-
varhelyi Fiatal Fórum idén is megszervezi a 
hagyo mányos Mikulás-szolgálatot, mely év-
ről évre próbál kedveskedni a kicsiknek. Az 
udvarhelyi szervezet szolgálata egyébként 
már több mint 10 éve működik, ennek ke-
retében a szülők, nagyszülők, testvérek, csa-
ládtagok  leadják ajándékaikat az UFF Kos-
suth Lajos utca 20. szám alatti székhelyén, 
hátrahagyva természetesen, hogy idén hol 
keresse a Télapó a gyermekeket. A csomago-
kat tegnaptól december 5-ig, naponta 9–15 
óra között lehet leadni a szervezet irodájá-
ban. Az érdeklődők további információkat 
is igényelhetnek a 0266–213371-es telefon-

számon vagy pedig a szervezet e-mail címén, 
az uff@uff.ro-n.

> Megújult a Sóvidék TV. Új kinézete 
van a Sóvidék tévé honlapjának, melyet egy 
kis csapat azzal a céllal hozott létre, hogy 
bemutassa mindazt, ami a sóvidékiek által 
belakott térben történik. A szerkesztők heti 
rendszerességgel jelentkeznek új műsorral, 
melyben helyet kapnak a Sóvidék kisrégió 
hírei, közéleti események, tanácshatározatok 
hátterének részletes ismertetése, de szoríta-
nak helyet a turisztikának, a hagyományápo-
lásnak, a kultúrának, az elmúlt idők emléke-
zetének. – Belefér minden, ami közérdeklő-

désre tarthat számot, ugyanakkor politika-
mentes és nem sért emberi méltóságot vagy 
vallási érzékenységet – vallják a szerkesztők.

> Tető alatt az alsósófalvi rendelő. 
Még a tél előtt tető alá került az épülő 
alsósófalvi orvosi rendelő. A falakra a 
külső szigetelést is felrakták, az épület 
belsejében viszont még bőven akad ten-
nivaló. Ezzel a beruházással a parajdi 
önkormányzat az alsósófalvi lakosok or-
vosi ellátását szándékozik biztosítani, az 
egészségügyi szolgáltatást közelebb vinni 
az ebben a faluban élő emberekhez. A tél 
bizonyára meggátolja egy időre a munká-
latok folytatását, ám ha tavasszal ugyan-
ebben a ritmusban dolgoznak az építők, 
jövő nyáron a célnak megfelelően hasz-
nálatba vehető ez az épület.

Egy rendszeresen a városköz-
pontban tanyázó, tíz-tizenöt 
fős csoport pénteken este a 
Vasszékely mellett belekötött 
két udvarhelyi fiatalba, majd 
jól elverte őket. Az incidens a 
rendőrségen folytatódott: fel-
löktek egy rendőrt, majd meg-
fenyegették a fiatalokat, hogy 
ne tegyenek feljelentést. A 
bántalmazottak tegnap az eset-
ről a városi tanácsnak is be-
számoltak. A testület elítélte a 
történteket, s úgy döntött, ma a 
prefektus és a rendőrparancs-
nok jelenlétében rendkívüli ülé-
sen göngyölíti fel a szálakat. 

Máthé László Ferenc
mathe.laszlo.ferenc@hargitanepe.ro

Három udvarhelyi fiatal-
ember pénteken este 
tizenegy óra körül a 

Kőkereszt tér irányából a Márton 
Áron tér felé haladt. A Vasszékely 
közelében leszólította, leállította 
őket egy tízfős csoport. „Belénk 
kötöttek, hogy miért bámuljuk 
őket, majd ütlegelni kezdtek. Le-
estünk a földre, ott is rúgdostak” 
– számolt be a történtekről ba-
rátai társaságában a városi tanács 

tegnap ülésén Orbán Dávid. Az 
egyik bántalmazott fiatalember 
elmondta, telefonon hívták segít-
ségül egyik barátjukat, aki gyor-
san a rendőrségre szállította őket. 
„Ott azt mondták, orvosi papírok 
nélkül nem tehetünk feljelentést” 
– emelte ki Orbán. 

Az összevert fiatalokat bán-
talmazóik a rendőrség előtt vár-
ták, fenyegették őket, nehogy 
feljelentést merjenek tenni. „Egy 
rendőrt is félrelöktek, majd egyik 
barátunkat, aki tanúként volt je-
len, szintén meglökdösték kint a 
rendőrség épülete előtt és bent az 
épületben is.” 

A fiatalok értetlenül állnak 
a történtek előtt, mint mond-
ják, előzmények nem voltak, 
legfeljebb annyi, hogy „mindig 
füttyögnek a lány után, akivel 
kézen fogva megyünk”. A sértet-
tek azt is közölték, rossz szóval 
nem illették támadóikat, vissza 
sem ütöttek. „Éjjel bárkit kitá-
madhatnak?” – kérdezték a taná-
csosoktól, majd azt is tudatták, 
hogy – bár utolsó megoldásként 
bántalmazóik le akarták őket 
fizetni – bűnügyi feljelentést 
tettek, mint a tanácsülésen sorol-

ták: „ifjú és idős Pui Béla, Varga 
Balázs, Pál Arnold, Botházi Sza-
bolcs és Nagy Tamás ellen”. 

„Ezek az emberek
plakátoltak kampányban
az MPP-nek”
„Egy randalírozó csoport tet-

te…, nem ez az első eset…, soka-
kat molesztálnak a központban” 
– reagáltak a tanácsosok. Balázs 
Árpád polgári tanácsos azt kö-
zölte, személyesen érintett, hisz 
„a fiamnak a nyakához rakták a 
kést. A lakás-, a drogmaffia ráte-
lepedett a városra, egyre több az 
áldozat – hangsúlyozták. A mi-
niszterrel, Traian Igaşsal közölni 
kell mindezt, hisz úgy látszik, a 
rendőrség nem ura a helyzetnek” 
– vélekedett a tanácsos, majd azt 
is említette, a fiatalok elmondása 
szerint a rendőrség autója az inci-
dens alatt ott volt a központban, 
ám továbbhajtottak. „Ezek az em-
berek plakátoltak kampányban 
az MPP-nek” – dobta be Incze 
Csongor RMDSZ-es tanácsos, 
felvetése nem aratott sikert a pol-
gári oldalon…

„A másik felet, prefektust, 
rendőrséget is meg kell hallgat-

ni. Jó, hogy vannak térfigyelő 
kamerák. Kérjék, és kiadjuk a 
felvételeket még a mai nap” – 
tanácsolta Bunta Levente. A 
polgármester úgy érvelt: „nem 
mondta senki, hogy nincs gond 
Udvarhelyen a közbiztonsággal, 
amely nem olyan rossz, mint 
más településeken, ám azt sze-
retnénk, hogy ilyenek se tör-
ténjenek”. A polgármester azt 
ajánlotta a testületnek, adjanak 
a bántalmazottaknak jogi tá-
mogatást, fogadjanak ügyvédet 
nekik. „Minden támogatást 
megkapnak” – közölte Bunta, 
majd megszavazták, hogy ma 
déli tizenkét órától rendkívüli 
ülésen tárgyalnak a történtek-
ről, a tanácskozásra a prefektust 
és a helyi rendőrparancsnokot is 
meghívják. A testület egy nyi-
latkozatot is elfogadott, mely-
ben elítélik a történteket, és 
felkérik a rendőrséget, végezzen 
széles körű és teljes kivizsgálást 
az ügyben. A nyilatkozathoz 
főleg a polgáriak ragaszkodtak, 
ők is fogalmazták meg, mint kö-
zölték: első gyors lépésként je-
leznünk kell a fiataloknak, hogy 
nincsenek egyedül. Jakab Attila, 
Zöld-párti tanácsos azt tudatta: 
a mai rendkívüli ülést követően 
megalakul a Közbiztonságért 
Testület, melynek úgy tűnik, 
máris akad konkrét teendője. 

KEréKPárút

Füstbe ment terv?
Se fel, se pedig lemenni nem le-
het a Szombatfalvát a Szejkével 
összekötő bicikliútra – hívta fel 
a figyelmet tegnap Jakab Attila 
és Hajdó Csaba. A Zöld-pártiak 
azt is elpanaszolták, hogy a he-
lyi „kisded” csatározásoknak 
köszönhetően a Nagy-Küküllő 
mentén kialakítandó kerékpár-
út nem került elbírálásra a Kör-
nyezetvédelmi Alapnál.

M.L.F.„Elkészült az első igazi bi-
cikliút Szombatfalva vé-
gétől a Szejkefürdőig. Jó 

elhelyezkedése van, megfelelő a szé-
lessége, és reméljük az aszfalt minő-
sége is kiállja az idő próbáját. Meg-
győződésünk, hogy a városlakók 
használni fogják, amint az időjárás 
alkalmas lesz biciklizésre” – közölte 
Jakab Attila, majd hiányosságként 
azt említette, nem lehet le, illetve 
felmenni biciklivel a bicikliútra. „Ezt 
a tervezési hibát minél előbb korri-
gálni kell, még a biciklis szezon be-
álltát megelőzően. Az aszfaltcsíkot 
folytatni kell mindkét irányba!” – 
kérték a Zöld-pártiak, majd arról is 
beszámoltak, hogy „a helyi politikai 
erők kisded, amatőr csatározásainak 
újabb áldozta a várost átszelő bicik-
liút”, mivel tudomásuk szerint nem 
kerül elbírálásra a Környezetvédelmi 
Alaphoz leadott bicikliút pályázata. 
„Ezt az Alap alelnöke személyesen 
is megerősítette! A város pályáza-
ta a polgármester és az MPP közti 
júliusi vitákat követően, túl későn 
került leadásra, így egy nappal le-
késtünk az elbírálás lehetőségéről” 
– közölték a Zöldek. „Megkérjük 
Székelyudvarhely polgármesterét és 
Hargita Megye Tanácsának elnökét, 
hogy közös összefogással készíttesse-
nek egy átfogó tervet, amely a városi 
bicikliút-hálózat kialakítása mellett, 
a Nagy-küküllő mentén egészen a 
zeteváraljai víztározóig nyomvona-
lat hoz létre. A mostani felhívásunk 
célja, hogy a következő pályázati 
kiírásra már kész dokumentáció-
val tudjunk indulni, hisz a leadás 
sorrendjében bírálják el a pályáza-
tokat”. A Zöldek amúgy jelentős 
mentalitásváltásban reményked-
nek: „itt nem csupán aszfaltcsíkok-
ról és nyomvonalakról van szó, itt 
egy generáció szemléletváltásáról 
és az egészséges életmód folytatásá-
hoz szükséges feltételek hosszú távú 
megteremtéséről beszélünk.” 

Tanácsosok és bántalmazottak. Az egyik fiatalon jól látszanak a verés nyomai fotó: máthé lászló ferenc
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AZ ügy A VároSi tANáCSig iS ElJutott

Fiatalokat ütlegeltek, rendőröket lökdöstek
Költségvetést módosítottak

Bár a tegnapi rendkívüli tanács-
ülés másfél órásra sikeredett, az 
összehívóban szereplő egyet-
len napirendi pontot tíz perc 
alatt rendezték. A város 1,6 
millió lejt kapott a kormánytól 
bérekre, illetve – mint Bunta 
Levente említette – az összeg-
ből a tanügyieknek tankönyv-
vásárlásra is jut pénz. Továbbá 
pályázati úton – egy keverő-
pult megvásárlására – 35 000 
lej érkezett a színházhoz, il-
letve egy 4000 lejes pályázati 
összeggel is gazdagabbak let-
tek. A tanácsosoknak ezen té-
teleket kellett belefoglalniuk a 
városi költségvetésbe.


