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> Korcsolyapálya: változatlan jegyárak. 
A tervek szerint jövő hétfőn, december 5-én 
nyitja meg kapuit a városi korcsolyapálya – 
tudtuk meg Ülkei Zoltántól, a városgazdál-
kodási osztály vezetőjétől. „Hiába a mínusz 
fokok, mivel nem fedett a létesítmény, az 
utóbbi napok erős napsütése késleltette az 
indulást” – fejtette ki Ülkei. Az előkészítő 
munkálatokkal jó ütemben haladnak a pá-
lyán, ottjártunkkor éppen a hűtőfolyadékot 
tartalmazó vezetékeket töltötték fel a meg-
bízott szakcég munkásai, akik megerősí-
tették az üzemeltető aggodalmait: lehet 
bármilyen hideg, a napsütés következtében 
néhol könnyen megolvadhat az egyébként 

10-15 centis jégréteg. A jegyárak nem vál-
toznak, ugyanis azt a tanács határozatban 

egy évre előre elfogadta már, így 5 éves 
korig ingyen, 14 év alatt 4 lejért, míg fel-

nőtteknek 5 lejért lehet a város jegén su-
hanni. Mindezek mellett Ülkei fontosnak 
tartotta kiemelni, hogy a pálya a város la-
kosságáért működik, egyfajta közsportlé-
tesítményként, ezért jövőben sem tervezik 
növelni a belépők árát. A jegyárak mellett 
ugyancsak változatlan maradt a 60 x 30 
méteres műjégpálya bérlésének díja is, 
aminek lehetőségével általában az amatőr 
hokicsapatok szoktak élni – tudtuk meg 
az osztályvezetőtől. A nyitásrend is marad 
a régi: a hét minden napján délelőtt 10 és 
12 óra, míg délután 17 és 20 óra között 
áll majd nyitva a létesítmény a téli sportok 
kedvelői előtt.

Székelyudvarhely önkormány-
zati testülete – az áldozatok, a 
prefektúra képviselője, a helyi 
rendőrparancsnok jelenlétében 
– rendkívüli ülésen vesézte ki 
a pénteki városközponti inci-
denst, mely során, mint tegna-
pi lapszámunkban az esetről 
részletesen beszámoltunk, egy 
többfős csoport leszólított, és 
bántalmazott három fiatalem-
bert. Az ülésen – a maffiától az 
apróbb ügyekig – számos vá-
rosi közbiztonsági probléma is 
terítékre került. 
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Bunta Levente polgármester 
azzal indított, hogy meg-
nézte a térfigyelő kame-

rák által rögzített felvételt, majd 
kérte, a tanács fogadjon el egy 
határozatot, melyben a bántalma-
zottakat védelmükről, támogatá-
sukról biztosítják, illetve melyben 
felszólítják a rendőrséget, hogy 
alaposan vizsgálja ki az esetet. A 
jelen lévő áldozatok azt kérték: 
jelen ülésen ne általános közbiz-
tonsági gondokról tárgyaljanak, 
hanem ügyükről beszéljenek. 
Bunta azzal folytatta, törvényes 
lehetőségeik szerint a helyi tanács 
együttműködhet a hatóságokkal, 
a rendőrség viszont egyelőre a mi-
nisztérium alárendeltségébe tar-
tozik. Folyamatban van bizonyos 
hatáskörök átvétele, az ehhez 
szükséges metodológia egyelőre 
viszont még nincs kész. A jelenlé-
vőknek bemutatták az incidensről 
készült felvétel első képeit, me-
lyen az látszik, hogy három fiatal-
ember a Vasszékely szobor előtt a 
Peda irányába halad, miközben 
a templom sarkától feléjük kö-
zelítenek támadóik. Leszólítják 
a három fiatalt, a szobor mellett 
rövid szóváltásra kerül sor, egy 
támadó üt, az egyik fiatalem-
ber az út közepén földre zuhan, 
társa is kap, igyekszenek háríta-
ni a támadást, menekülnek, az 
akció a kamerák látókörén túl 
folytatódik. „A drog-, uzsora- 
és lakásmaffia létezik. Mit tettek 
ellene? Semmit. Létezik másfajta 
bűnözés? Létezik. Másodhegedű-
sök – az az érzésem, az udvarhe-

lyi rendőrség nem tesz semmit. 
Minisztériumi kivizsgálás kell, 
ezt a várost meg kell szabadítani 
a félelemtől” – fakadt ki Balázs 
Árpád tanácsos, majd Nitică 
Constantin városi rendőrpa-
rancsnok kapott szót. 

Pénteken az ügyészségre
kerül az iratcsomó
„Hétfőn kezdtük a kivizsgá-

lást, ekkor hozták a fiatalok az 
orvosi bizonylatot. Két személy 
többhetes kezelésre szorul. Az 
eset idején volt rendőr a központ-
ban, de nem voltak urai a hely-
zetnek – belső kivizsgálás lesz a 
helyi rendőrségen” – vágott bele 
a rendőrparancsnok, majd azzal 
folytatta, hogy legkésőbb pénte-
kig az ügyészségre kerül az ügy 
iratcsomója. Első lépésként a bán-
talmazókat csendzavarásért bírsá-
golták meg, a továbbiakról majd 
az ügyészség dönt. „Ez nem egy 
cigány–magyar konfliktus, nem 
kell felfújni, még akkor sem, ha 
egy 16 éves cigánygyerek ütötte 
meg az egyik fiatalembert” – ma-
gyarázta Nitică Constantin, majd 
azt közölte: „Mindenki ismeri 

Pui Bélát, eddig viszont senki 
nem tett feljelentést ellene, vagy 
ha igen, visszavonta panaszát”. A 
rendőrparancsnok azt is tudatta, 
voltak korábban is hasonló esetek, 
melyeknél szintén eljárást indítot-
tak, ám mindig feljelentő nélkül 
maradtak, ezért értékeli a mos-
tani áldozatok bátorságát. „Még 
ha a bántalmazók felfüggesztett 
ítéletet kapnak, akkor is ez egy 
első lépés” – érvelt Nitică, aki sze-
rint jó lenne, ha születne a városi 
rendőrség és polgármesteri hiva-
tal között egy protokollum, hisz 
például nincsen elég pénzük ben-
zinre, ha viszont támogatást kap-
na, éjszakánként nemcsak egy-két 
őrjáratot indíthatna. 

„Rakjuk ki őket 
a városból?”
„Mit tegyünk? Rakjuk ki őket 

a városból? Az esetek 80 százalé-
kában a cigányokkal van gond, és 
főleg a kiskorúakkal. A lakásmaf-
fiával viszont nincs mit tenni. Ha 
közjegyző előtt adásvételi szerző-
dés születik, a rendőrség már nem 
segíthet” – mondta a rendőrpa-
rancsnok, majd példát is adott: egy 

27 000 eurós autó tolvaja szabad-
lábon van, a 60 000 eurós város-
központi lakásügyben még várják 
a megyei törvényszék döntését. 
„Drogügyekkel szakosodott intéz-
mények foglalkoznak, idén viszont 
volt két-három helyi indíttatá-
sú ügyünk” – tette hozzá Nitică 
Constantin, akinek beszámolóját 
követően a tanácsosok hosszasan 
arról vitáztak, közreadható-e a ka-
merák felvétele. A fiatalok jelezték, 
ezt nem szeretnék, hisz nekik nem 

kampány, hanem törvényes meg-
oldás kell, a polgármester pedig 
azt közölte, egy honlapon mehet-
ne például élőben a felvétel, máso-
latot pedig – ahogyan eddig – csak 
indokolt esetben adnak ki rendőr-
ségnek, érintetteknek. Szász Jenő 
polgári tanácsos a rendőrparancs-
nok által közöltekre reagálva azt 
tudatta: a lakásügyekben nemcsak 
a cigányok, hanem magyarok is 
részt vesznek, a drogokról pedig 
tudják, melyik lokálokban találha-
tóak meg. 

„Beszélek a lakosság-nyilván-
tartó iroda vezetőjével, biztosítsa-
nak jogi segítséget a bajba jutott 
embereknek, legyen ez is a tevé-
kenységük”’ – jelentette be Bunta 
Levente, Jakab Attila Zöld-párti 
tanácsos pedig arról tett említést, 
kigyúrt fiatalok napoznak a köz-
pontban, „hogy barnák legyenek”, 
és lesik a járókelőket. „Pui leütött 
egy tanárt a Kossuthban, 2000 eu-
rós büntetést kapott. Bár drága au-
tóval jár, azt mondta, nincs pénze 
kifizetni” – hallhattuk. Mindezek 
ellenére Jakab azt állapította meg, 
Udvarhelyen nincs romabűnözés, 
hanem bűnözés van, hisz a pén-
teki támadók csoportjában is vol-
tak magyarok. Az ülésről Ladányi 
László fővárosi dolgai miatt maradt 
távol, Isán Jenő, a prefektusi hivatal 
képviselője viszont arról biztosítot-
ta a jelenlévőket, hogy nyitottsággal 
állnak a témához, lásd a recsenyédi 
ügy. „Panasszal hozzánk is lehet for-
dulni, ha úgy érzik, valamelyik álla-
mi intézmény nem végzi a dolgát” 
– mondta Isán. 

TAnácsülés – A pénTeki incidensRől viTázTAk 

„Az udvarhelyi rendőrség nem tesz semmit”
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Zsúfolt tanácsterem, kiemelt médiaérdeklődés fotó: máthé lászló ferenc

A közbiztonságért Testület előkészítő ülése 

Az önkormányzati ülést követően egy, a megalakulását elő-
készítő tanácskozást tartott a Köbiztonságért Testület, melyben 
a polgármester és hivatala, politikai pártok képviselői mellett a 
történelmi egyházak, civil szféra, média képviselői is jelen lesznek. 
A Nagy Pál, Molnár Miklós és Jakab Attila által kezdeményezett 
testület igyekszik majd könnyíteni a kommunikációt különböző 
bűncselekmények áldozatai és az állami intézmények között, egy 
olyan fórum lesz, mely támogatja, segíti az áldozatokat, közössé-
get állít mögéjük, illetve a megelőzés, felvilágosítás, nyomásgya-
korlás is eszköztárában szerepel. Az első tanácskozáson működési 
szabályzatukat körvonalazták. Következő lépésként a városi tanács 
kell majd létrehozza a testületet, illetve el is kell fogadja annak mű-
ködési szabályzatát. 


