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> Udvarhelyszék kultúrájáért. Az 
Ud varhelyszék Kulturális Egyesület a 
2012 januárjában szervezendő Magyar 
Kultúra Napja rendezvénysorozaton 
Udvarhelyszék kultúrájáért díjjal ismeri el 
a vidék közművelődésében meghatározó 
szerepet betöltő személyek és közösségek 
munkáját. A jelöltekre vonatkozóan olyan 
javaslatokat fogadnak el, amelyek szakmai 
indoklást is tartalmaznak. Értékteremtés, 
-őrzés és -közvetítés, illetve életmű kategó-
riában az előző években a következők kap-
ták e díjat: Kovács Piroska helytörténész, 
Haáz Sándor zenész, Maszelka János kép-
zőművész (p. m.), Nagy Attila szervező, 

Szőcs Lajos helyismereti és néprajzi gyűjtő, 
Bodurian János és Gergely János zeneta-
nárok, Székely Dalegylet, Finta Béla szer-
vező, Szász M. Mária drámapedagógus, 
Hermann Gusztáv pedagógus, helytörté-
nész (p. m.), Pipacsok Néptáncegyüttes, 
Jakab Rozália népművész, néprajzi gyűj-
tő, Kacsó András táncoktató (p. m.), 
Kipikopi Együttnevelő Egyesület, Székely 
József képzőművész (p. m.), Tankó Albert 
fafaragó, szervező, Balázsi Dénes helytör-
ténész, néprajzi gyűjtő, Gálfalvi Gábor pe-
dagógus, néprajzi gyűjtő, István Lajos ke-
ramikus, néprajzi gyűjtő, Tárkányi János 
zenész, szervező, Balázs Ferenc Vegyeskar, 

Cs. Gergely Gizella néprajzi gyűjtő, Mol-
nár István néprajzos (p. m.), Kováts István 
fotográfus, Fülöp Áron Közművelődési 
Egyesület, Ambrus Lajos költő, művelődés-
szervező, homoródkarácsonyfalvi Dungó 
Kulturális Egyesület, Felsőboldogfalva 
Önkormányzata, szé kelyudvarhelyi Nyug-
díjasok Önsegélyző Pénztárának kulturális 
csoportja, Dolga Lajos karmester (p. m.), 
székelyudvarhelyi Cimbora Ház, Kele-
men Erzsébet szervező, Lőrincz György 
adatközlő éneke, Bálint Arthur opera-
tőr, rendező. A javaslatokat juttassák el az 
egyesülethez: udvarhelyszek@freemail.hu, 
Székelyudvarhely, 1918. december 1 utca 9. 

szám, II. emelet (Hargita Megyei Hagyo-
mányőrzési Forrásközpont székhelye).

> Óvodákban járt a hivatal Miku-
lása. Tegnap délelőtt a székelyudvarhelyi 
óvodákban, napközikben járt a Mikulás, 
akit Székelyudvarhely Polgármesteri Hiva-
tala kért fel a kivételes jelenésre. Az ünnepi 
csomag különféle édességet, gyümölcsöt 
tartalmazott – 2200 ajándékcsomagot 
osztott szét a gyerekek között a Mikulás, 
segítőivel együtt. Ma folytatódik az aján-
dékozás, amelynek során a városi kórház 
gyermekosztályán tartózkodó gyerekek-
hez látogat el a Mikulás.

Információink szerint fejek hull
hatnak a székelyudvarhelyi 
rendőrségenanovember25-ei
verekedést követő feljelentés
nyomán. Az intézménynél jelen
leg megyeszékhelyi belügymi
nisztériumi alkalmazottak vizs
gálják, az ominózus éjszakán
történt-e rendőri mulasztás. A
rendőrség testi sértés, ütlege
lésésfenyegetésmiattkériifjú
ésidősPuiBélaésVargaBalázs
előállítását,azincidensügyész
ségi kivizsgálását. A büntető
törvénykönyv szerint a támadók 
több évnyi börtönbüntetést is
kaphatnak. A városi önkormány
zatholnapújabbrendkívüliülést
tart a téma kapcsán.

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

Tegnap Balázs Árpád MPP-s 
tanácsos sajtótájékoztatón 
jelentette be: határozat-

tervezetet készítettek, amelynek 
elfogadása révén jogi segítséget 
biztosítanának a bántalmazott 

fiataloknak. Holnapra rendkívüli 
ülés összehívását kezdeményez-
ték, amelyen remélik, el is fogad-
ják a tervezetet. A kezdeményezés 
sikerrel járhat, ugyanis korábban a 
polgármester vetette fel az ötletet, 
segítsenek a bántalmazottaknak. 
A polgáriak azt is tudatták, a jogi 
segítségnyújtással járó kiadásokat 
a helyi költségvetésből fedeznék, 
a határozat végrehajtásával pedig 
a tanács jogi szakbizottságát bíz-
nák meg. Balázs Árpád azt kérte, 
aki korábban hasonló ügyekben 
tett már feljelentést, ám vissza-
vonta azt, vegye elő iratait, mert 
azokat továbbítják a belügymi-
nisztériumhoz. 

– Több esetről is tudunk – 
tette hozzá a tanácsos.

Azügyészségtérfelén
pattogalabda
Nitica Constantin, a városi 

rendőrség parancsnoka a múlt 
heti rendkívüli tanácsülésen beje-
lentette, péntekig a bántalmazók 
iratcsomója a székelyudvarhelyi 

ügyészségre kerül. Tegnap la-
punknak a parancsnok megerősí-
tette: a kivizsgálást, előkészítő el-
járást követően ez meg is történt. 
A rendőrség testi sértés, ütlegelés 
és fenyegetés miatt kéri ifjú és idős 
Pui Béla és Varga Balázs előállítá-
sát, illetve a történet ügyészségi 
kivizsgálását. Ettől a pillanattól a 
városi ügyészség térfelén pattog a 
labda, ott döntik el, hogy az em-
lített személyek ellen nyújtanak-e 
be vádiratot a városi bíróságra, in-
dítanak-e eljárást ellenük.

A beígért belső vizsgálattal 
kapcsolatosan a rendőrparancs-
nok közölte, nem ők végzik, ha-
nem a megyeszékhelyről érkeztek 
„kivizsgálók”. Egyelőre nem tud-
ni, hogyan zárul a belső „taka-
rítás”, ám információink szerint 
büntetésekre, sőt, akár leépítések-
re, lefokozásra is számítani lehet.

Testisértés,
ütlegelés,fenyegetés
Nem juthattunk a fiatalok ese-

tében elindított rendőrségi ügy 

részleteire, elemeire vonatkozó 
információkhoz, ám azt megtud-
tuk, hogy testi sértés, ütlegelés és 
fenyegetés miatt akár több évnyi 
letöltendő börtönbüntetést is 
kap hatnak a vétkesek. A büntető 
törvénykönyv szerint ütlegelésért 
vagy egyéb, fizikai fájdalmat okozó 
erőszakért három hónapig terjedő 
börtönbüntetés vagy pénzbírság 
róható ki. Abban az esetben, ha a 
bántalmazott legtöbb húsznapos 
orvosi kezelésre szorul, a büntetés 
három hónaptól két évig terjedhet. 
A Btk. szerint legtöbb hatvanna-
pos gyógyulási időszakkal kísért 
testi sértésért hat hónaptól öt évig 
terjedő börtönbüntetés szabható 
ki. Fenyegetésért három hónaptól 
egy évig terjedő börtönbüntetés 
vagy pénzbírság róható ki. Érde-
mes megjegyezni, hogy szintén a 
Btk. szerint mindhárom esetben 
(testi sértés, ütlegelés, fenyegetés) 
eljárást csak a panaszos feljelenté-
se alapján lehet indítani, és a felek 
kiegyezése minden büntetőjogi el-
járást felfüggeszthet.

SzékelyVArSág

Az időseket
ünnepelték

Másodikalkalommalünnepelték
vasárnapaszépkortmegéltidő
seket Székelyvarságon. A két
százötven éltes korú vendéget
ahelyikultúrotthonbanaziskola
diákjai köszöntötték.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Bár 1991-ben az Egyesült 
Nem zetek Szervezete októ-
ber elsejét tette meg az idő-

sek vi lág napjának, a székelyvarsá-
giak most hétvégén, azaz december 
4-én ünne pelték a szép korúak és 
nyugdíjasok napját. 

– Mit csináljunk, most értünk 
rá – indokolta viccesen a késést kér-
désünkre Tamás Ernő polgármester. 
Elmondása szerint a tavaly először 
megszervezett ünnepélyt szeretnék 
hagyománnyá tenni a faluban. 

– Minden valamirevaló közös-
ségnek tisztelnie kell az időseket, 
hisz sokat köszönhetünk nekik és 
büszkék vagyunk nagy öregjeinkre 
– fogalmazott az elöljáró. Kifejtette: 
ahogy a családban, úgy a társada-
lomban is fontos a generációk egy-
más mellett élése. 

– Szükség van a fiatalok dina-
miz musára, a középgeneráció tar-
tópillér-jellegére, és az idősek életta-
pasztalatára, A közösség évente egy 
alkalommal szeretné kifejezni hálá-
ját és megbecsülését azok iránt, akik 
hosszú, munkában eltöltött évek 
után a falu előrehaladása érdekében 
tapasztalataikat, tudásukat adják át.

Az ünnepségen a helyi iskola di-
ákjai népdalokkal és színdarabokkal 
szereztek vidám pillanatokat a kul-
túrotthonban összegyűlt több mint 
kétszáz varsági idősnek, majd virágot 
és emléklapot adtak át. A polgármes-
ter elmondása szerint, a székelyvarsá-
giak az ünnepségeken túl is tesznek 
a falu öregjeiért, ugyanis már három 
éve működik az a házibeteg-gondo-
zó programjuk, amelynek keretében 
falubeli szakképzett ápolónők járják 
azokat a portákat, ahol erre igényt 
tartanak.

Arra a kérdésünkre, hogy a ta-
nyaközségben hogyan alakulnak a 
demográfiai adatok, a polgármester 
szomorúan jelentette: 

– Most jól állunk, viszont pár év 
múlva visszaüthet a gyermektelen-
ség. Az egyik nagyobb tanyán idén 
csupán egy gyerek született...
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ÜTlegeléSéSuTóhATáSAi

Kivizsgálás a rendőrségen is

Abölcsődenemköltözik–üzen
téktegnapapolgáriakésazöld-
pártitanácsos,akikegyhatáro
zattervezetet állítottak össze:
érvénytelenítenék a roseal rt.
tulajdonjogátésfelfüggesztenék
azérvénybenlevőszerződést.

M. L. F.

Rendkívüli tanácsülés össze-
hívását kezdeményezik hol-
napra a polgáriak, illetve a 

zöld-párti tanácsos. Két napirendi 
pont anyagát állították össze: jogi 
segítséget biztosítanának a novem-
ber 25-én megvert fiatalok számára, 
illetve a városi bölcsőde épületé-
nek, telkének tulajdonjogi helyze-
tét tisztáznák. 

– A bölcsőde ügyében kérjük 
az összes olyan jogi lépés megté-
telét, amelyek az épület és az alatta 
fekvő telek tulajdonjogi helyzeté-

nek a tisztázására szolgál – vezette 
fel a témát tegnap Molnár Miklós 
polgári tanácsos, majd azzal foly-
tatta, hogy az általuk összeállított 
határozattervezetben egy per elin-
dítása is szerepel: érvényteleníte-
nék a Roseal Rt. tulajdonjogát.

A tervezetben továbbá az áll, 
hogy a perköltségeket a város 
költségvetéséből fizetnék, illetve 
leszögezik, hogy a bölcsőde nem 
költözik. 

– A polgármesteri hivatal által 
a szerződésben vállalt kötelezett-
ségeket a tanács felfüggeszti. Ha 
bárki, a bíróság igyekszik érvénye-
síteni a szerződést, arról a tanácsot 
értesíteni kell. A határozat végre-
hajtását a tanács jogi szakbizott-
ságára bízzuk – sorolta Molnár, 
majd azt jegyezte meg: költözésre 
amúgy is csak márciustól kerülhet 
sor, és csak bírósági végzéssel.

Kezdeményezés

Tisztáznák a bölcsőde helyzetét

Rendkívüli tanácsülésen dönthetnek az intézmény tulajdonjogáról fotó: balázs attila


