
Több bűnvádi feljelentést ik-
tatott hétfőn a fogarasi Neuer 
Weg természetvédelmi egye-
sület, valamint Hans Hedrich 
alelnök magánszemélyként 
a Kaufland székelyudvarhe-
lyi szupermarketében augusz-
tus végén történt úgynevezett 
miccses botrány ügyében. A 
szervezet szerkesztőségünk-
höz eljuttatott közleményében 
arról tájékoztatott: bűnvádi 
feljelentést tettek a bukaresti, 
a székelyudvarhelyi és a bras-
sói ügyészségen egyrészt a 
botrányt kirobbantó Ion Mari-
an Eugen ellen, aki a Miliţianul 
álnevet használva manipulá-
ló, a magyar közösséget hát-
rányosan érintő videót töltött 
fel a YouTube-ra. Feljelentést 
tettek továbbá Radu Banciu, 
a B1 Tv szerkesztője, Bogdan 
Iancu és Răzvan Scarlat, a 
Cancan.ro riportere, valamint 
a Nea Nicu nevű Facebook-
profilt működtető személy el-
len. A feljelentésben a büntető 
törvénykönyv 368-as és 369-
es cikkelyére hivatkoznak, 
azaz gyűlöletre és diszkri-
minációra való felbujtással, il-
letve uszítással gyanúsítják az 
érintetteket.

Valótlanságokat terjesztettek

A közleményben emlékez-
tetnek, az említett személyek 
álhíreket gyártottak, terjesz-
tettek és véleményeztek, ame-
lyekben egyéneket és egy egész 
közösséget azzal vádoltak meg, 
hogy hátrányosan megkülön-
böztettek, illetve megfenye-
gettek egy román nemzetiségű 
személyt, továbbá általában 
a román közösséget. Ezek az 
anyagok, melyek hamisnak bi-
zonyultak, és melyekre mil-
liók kattintottak, tudatosan 
és ismétlődő módon uszítot-
tak magyarok, illetve az egész 
magyar közösség ellen. „Úgy 
vélem, hogy a súlyos tettek kor-
rekt és objektív feltárása, vala-
mint az elkövetők felelősségre 
vonása bizonyíthatja a román 
hatóságok pártatlanságát, a 
román közösség érettségét és 
európaiságát a 2018-as cen-
tenárium és a 2019-es román 
EU-elnökség évében” – fogal-
mazott Hans Hedrich. A Neuer 
Weg alelnöke leszögezte, a fel-
jelentések nem bosszúból vagy 
visszavágásként fogalmazód-
tak meg, hanem azért, hogy 
törvényes úton, fenntarthatóan 

orvosolják a nemzetiségek kö-
zötti együttélés létező problé-
máit. Meglátása szerint ezeket 
a konfliktusokat mestersége-
sen gerjeszti és fenntartja a 
„mélyállam”, amelynek ideo-
lógiai gyökerei a múlt század 
szélsőjobbos és szélsőbalolda-
li diktatúráiban gyökereznek. 
Az ügyben a kolozsvári Iden-
titás Szabadságáért Jogvédő 
Csoport (Advocacy Group for 
Freedom of Identity – AGFI) 
nyújtott jogi tanácsadást, illet-
ve segített az iratcsomók ösz-
szeállításában.

Hatalmas visszhangot keltett

Mint ismert, a Miliţianul nevű 
YouTube-csatorna működtetője 
augusztus végi videójában azzal 
vádolta meg a székelyudvarhe-
lyi Kaufland grillezőjének alkal-
mazottját, hogy azért nem volt 
hajlandó kiszolgálni őt, mert ro-
mánul beszélt. Az ügynek hatal-
mas sajtóvisszhangja volt, több 
televízió is sugározta a videót, 
amiről utólag kiderült, hogy vá-
gással manipulálták, az áruház 
alkalmazottja pedig provokáció 
áldozata volt. 
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A 2012 telén átadott sportte-
remről már a használat-
ba adáskor kiderült, hogy 

a vizesblokk tervezése és így 
kivitelezése sem megfelelő, en-
nek következtében néhány hó-
nap használat után a sportpálya 
padlózata felpúposodott. Akkor 
a padlót kijavították. Idén nyáron 
javítás céljából ismét bezárták 
a sporttermet abban a remény-
ben, hogy a szünidő alatt sikerül 
kijavítani a hibákat. A munkálat 
összköltsége egyébként 42 ezer 

lej, amely három részre oszlik: 
egyharmadát a tervező, egyhar-
madát a kivitelező, egyharmadát 
pedig a tanintézet fedezi, tájé-
koztatott akkor a polgármesteri 
hivatal sajtóosztálya. 

A 2017–2018-as tanév kezde-
te azonban csak annyi fejleményt 
hozott, hogy a tornatermet az is-
kola diákjai és a sportosztályosok 
használják, a mosdók viszont to-
vábbra sem készültek el. „Mivel 
zuhanyzásra nincs lehetőség, dél-
után nem állt módunkban kiadni a 
termet sem az Iskolás Sportklub-
nak, sem magánszemélyeknek” – 
mondta el Szakács-Paál István, a 
szakközépiskola igazgatója. Mint 
kiderült, a fürdők alatti alapza-
ti részbe jelentős mennyiségű 
víz szivárgott, így a kivitelezőnek 
nincs más választása, mint kivár-

ni, amíg a felület kiszárad. „He-
ti rendszerességgel mérik, hogy 
mennyit száradtak a mosdók, de 
június óta sajnos nem volt jelentős 
javulás, és a szakemberek becslé-
se szerint még hónapokba telhet, 
míg kijavíthatják a vizesblokkot” 
– ecsetelte Szakács-Paál. 

Az Iskolás Sportklub három 
korosztályos kézilabdacsapa-
tának tartottak heti edzéseket 
a Bányai sporttermében, ezeket 
most a városi sportcsarnokban 
tartják, „egymás hegyén-há-
tán”, jegyezte meg Bartus Attila, 
az ISK igazgatója. „A diákok dél-
előtt iskolában vannak, ezért az 
edzéseket csupán délutáni idő-
pontra tudjuk tenni. A probléma 
az, hogy a csarnokot mások is 
használják, hattól nyolcig pél-
dául az SZKC, így van olyan csa-

patunk, amelynek este nyolctól 
van edzése” – sorolta. 

Mivel az átadás óta több íz-
ben is garanciális javításokat 
kellett végezni, a város nem 
vette át a létesítményt az Or-
szágos Beruházási Ügynök-
ségtől, és „ilyen körülmények 
között, ilyen hibákkal” az isko-
la sem veszi majd ügykezelésé-
be, hangsúlyozta Szakács-Paál. 
Az igazgató korábban kifejtet-
te lapunknak: a javítás ugyan 
ideiglenesen orvosolja az épü-
let vizesedését, viszont további 
problémák származnak majd 
a tervezési hibákból, hiszen 
a mosdók száma és nagysága 
nem változott, a kapacitás to-
vábbra sem lesz elegendő.

KOVÁCS ESZTER

Továbbra sem tudták kijavítani a sportterem vizesblokkját

Hónapokat kell még várni

Nyár óta nem használható a sportterem két mosdója

Hónapok óta használ-

hatatlan a székelyud-

varhelyi Bányai János 

Szakközépiskola 

sporttermének két 

mosdója: a vizesblok-

kokat júniusban bon-

tották el, mivel a terve-

zési hibákból adódóan 

az épület alapzata 

nedvesedett. A hely-

zet rendeződésében 

egyelőre csak remény-

kedik az iskola veze-

tősége és a termet 

használók, a kivitelező 

azonban nem kecseg-

tet semmi biztatóval.

Feljelentés „miccsügyben”

Lassan készült el, 
mégsem lett jó
Hányatott sorsú a Bányai 
János Szakközépiskola hátsó 
udvarán épülő sportbázis, 
amelyet mellesleg először 
uszodának terveztek. Az 
építkezést 2010-ben kezd-
ték el: a 3100 négyzetméter 
alapterületű új sportlétesít-
mény összköltsége több mint 
2 millió euró, amelyben az 
e célra megvásárolt – több 
mint 4000 négyzetméteres – 
földterület ára is szerepel. A 
beruházási értékből, azaz a 8 
millió lejből körülbelül 1 mil-
liót a helyi költségvetésből 
fordítottak az építésre, továb-
bá szintén az önkormányzat 
fedezte a területrendezést 
és a közművesítést, valamint 
biztosítja a tornaszerek és 
a bútorzat megvásárlását. 
Hasznos felülete ma 2192,38 
négyzetméter, a pálya mére-
te 24-szer 44 m, 199 ülő- és 
91 állóhely van az épületben, 
utóbbiak száma bővíthető, 
továbbá öltözők (külön fiúk-
nak, lányoknak, tanároknak 
és edzőknek), raktárhelyisé-
gek, fürdők, orvosi kabinet 
és ruhatár is helyet kapott 
benne. A sportterem saját 
hőközponttal is rendelkezik, 
a tervet a csíkszeredai Vallum 
Kft. készítette, és három 
udvarhelyi cég kivitelezte. A 
Viaduct kezdte az alapozást, 
amit a Sigapress folytatott, 
ez a cég fejezte be az épít-
kezést, míg az Inszer Kft. az 
épületgépészetért felelt. A 
hivatalos átadás a tervezett 
tizenöt hónapos kivitelezési 
időhöz képest késéssel, 2012 
decemberében volt.
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Lángoló mozdonyt oltottak 
a székelyudvarhelyi tűzoltók
Egy rönkszállító teherszerelvény kigyulladt mozdonyához riasztották 
a hargitai megyehatáron túlra a székelyudvarhelyi hivatásos tűzol-
tókat. Noha a vontató teljesen kiégett, szerencsére senki sem sérült 
meg. A Hargita megye határához közel lévő, Brassó megyei Kacánál 
kedd délután gyulladt ki a mozdony. A szerelvényről lecsatolt vonta-
tójármű oltásához a kőhalmi önkéntes tűzoltók mellett a székelyud-
varhelyi hivatásos alakulat két egysége is kivonult. A tüzet a vizsgá-
latok szerint az áramátalakító egyik meghibásodott vagy túlterhelt 
villanyvezetékében keletkezett rövidzárlat okozta. A mozdony telje-
sen kiégett, nem sérült meg senki– tájékoztatott a Hargita megyei 
tűzoltóság. (PINTI ATTILA)
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