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Nem bujkálhatnak a rendőrök
Csak megkülönböztető jelzésű rendőrautókból lehet sebességet mérni

• Másodszorra is
megszavazta kedden
a képviselőház azt
a törvénytervezetet,
amelynek értelmében
kizárólag a közleke-
désrendészet megkü-
lönböztető jelzéseivel
ellátott, jól látható
helyen állomásozó
gépjárművekbe lehet
sebességmérő készü-
lékeket elhelyezni.

A tervezet azt követően került 
ismét a parlament elé, hogy 
az alkotmánybíróság alap-

törvénybe ütközőnek ítélte. Az újabb 
szavazáson 186 képviselő támogatta 
a javaslatot, 21-en ellene voksoltak, 
heten tartózkodtak – számol be az 
Agerpres. A törvénytervezet többek 
között előírja, hogy kizárólag a ren-
dőrség megkülönböztető jelzéseivel 
ellátott járművekből lehet sebessé-
get mérni, és a mobil (pisztoly típu-
sú) radarokat a rendőrségi járművek-
től legfeljebb 10 méteres távolságra 
kell elhelyezni. A jogszabálytervezet 
azt is leszögezi, hogy tilos olyan jár-
művekből mérni a sebességet, ame-
lyek nem jól látható helyen állomá-
soznak. A képviselőház ugyanakkor 
törölte a tervezetből azt az előírást, 
miszerint a 20 büntetőpontnak meg-

felelő összegű bírságok esetén az 
érintett a helyszínen is kifi zethette 
volna a pénzbüntetést a szabálysér-
tést megállapító rendőrnek.

Florin Roman nemzeti liberá-
lis párti (PNL) képviselő szerint a 

KRESZ-t módosító indítvány célja a 
megelőzés. A Mentsétek meg Romá-
niát Szövetség (USR) nem támogatta 
a kezdeményezést, ez ugyanis – ál-
lítják – megnehezíti a rendőrség szá-
mára a gyorshajtók kiszűrését. A szo-

ciáldemokrata pártból (PSD) annak a 
meggyőződésnek adtak hangot, hogy 
a tervezet jó, jelenleg ugyanis a köz-
lekedési rendőrök „embervadászok-
ként” viselkednek. A képviselőház 
döntő házként szavazott a tervezetről.

 Marosvásárhely

A meghurcoltakra 
emlékeztetnek
Könyvbemutatónak és előadás-
nak ad helyet szerdán 18 órától 
a marosvásárhelyi kövesdombi 
unitárius templom Bözödi 
György-terme. Az eseményen 
Lay Imre, az EMISZ (Erdélyi 
Magyar Ifjak Szövetsége) kon-
cepciós perében 1959 tavaszán 
elítélt egykori politikai fogoly 
mutatja be börtönéveiről írt 
visszaemlékezését, és beszél 
azokról a megpróbáló, nehéz 
időkről. A szervezők a könyv-
bemutatóval és előadással em-
lékeztetnek az 1956-os magyar 
szabadságharc nyomán Erdély-
ben és Romániában ártatlanul 
meghurcoltak szenvedéseire.

Vizuális tárlat
Csütörtökön 17 órakor újra kö-
zönség elé áll a Barabás Miklós 
Céh Maros megyei csoportja. A 
BMC tagjainak munkái hatod-
szor is a Bernády Ház földszinti 
galériáiban lesznek kiállítva. 
Festmények, szobrok, grafikák, 
textíliák, kerámiák és fényképek 
nyújtanak betekintést a vizuális 
művészetek helyi képviselőinek 
friss termésébe.

Népviseletek 
a Bernádyban
Vas Géza kolozsvári fotográfus 
népviseleteket megörökítő, il-
letve kötetlen témájú alkotása-
iból nyílik kiállítás csütörtökön 
18 órakor a Bernády Házban. 
Köszöntőt mond Nagy Miklós 
Kund, a tárlatot megnyitja 
Balási Csaba.

 Csíkszereda

Tavaszi hangverseny
Nyolcadik alkalommal rendezi 
meg a Nagy István Művészeti 
Középiskola a tavaszi hangver-
senyt május 16-án, csütörtö-
kön 18 órától a Csíki Moziban. 
Az előadásra 15 lej a belépő.

Búcsúkoncert
Koncerttel búcsúznak a Nagy 
István Művészeti Középiskola 
zene szakos végzősei május 
20-án, hétfőn 18 órai kezdet-
tel az iskola aulájában. A már 
hagyománynak is mondható 
előadóesten minden végzős diák
fellép, összegezve az elmúlt 
években szerzett tudást, és a 

zene nyelvét használva köszön 
el tanáraitól, diáktársaitól.

Kiállítás
A Nagy István Művészeti 
Középiskola végzős diákjai-
nak szakérettségire készült 
munkáiból nyílik kiállítás 
május 21-én, kedden, az iskola 
aulájában. A különböző kép-
zőművészeti, illetve építőmű-
vészeti alkotásokból álló tárlat 
megnyitóját 18 órától tartják.

• RÖVIDEN

Í téletet hirdetett a bíróság a Szé-
kelyudvarhelyi Helyi Rendőrség 

egyik szolgálaton kívüli tagjának a 
Madarasi Hargitán történt januári 
megverését követően indult ügyben. 
Ütlegelésért és más erőszakos csele-
kedetekért öt hónap börtönbüntetést 

szabott ki az elkövetőre, P. A.-ra, az 
ítélőszék, rongálásért pedig további 
két hónapot. Ez összesen 5 hónapra 
és 20 napra csökkent azt követően, 
hogy levonták belőle az őrizetbe vé-
tel, az előzetes letartóztatás, vala-
mint a házi őrizet időszakát. Az elkö-

vetőt – aki egyébként beismerte tettét 
– azonban nem fosztják meg szabad-
ságától, legalábbis nem zárják bör-
tönbe, ugyanis az ítélet végrehajtását 
két évre felfüggesztette az ítélőszék.
Erre az időszakra felügyeletet rendelt 
el, amelynek értelmében P. A.-nak
rendszeresen meg kell jelennie a
Pártfogó Felügyelői Szolgálat Har-
gita megyei kirendeltségén, illetve
fogadnia kell a felügyeletére kijelölt
felügyelő látogatásait, esetleges lak-
helyváltoztatásáról vagy öt napnál
hosszabb távollétéről, munkahely-
váltásáról előzetesen értesítenie kell
a hatóságot, ugyanakkor megélheté-
si lehetőségeiről is tájékoztatást kell
adnia, továbbá nem hagyhatja el az
országot jóváhagyás nélkül.

A kedden kiközölt ítélet arról is ren-
delkezik, hogy az elkövetőnek a Szé-
kelyudvarhelyi Polgármesteri Hivatal 
vagy a Székelyudvarhelyi Kórház szol-
gálatában 60 napnyi közmunkát kell 
végeznie. Az ítéletben a bíróság eluta-
sítja a székelyudvarhelyi rendőrség va-
lamilyen javaslatát, de arra nem térnek 
ki, hogy az pontosan mire vonatkozott. 
Az ítélőszék ugyanakkor elutasította az 
alperes bírósági felügyelet felfüggesz-
tésére vonatkozó kérelmét is – az in-
tézkedést az ítélet véglegessé válásáig 
fenntartják. A bíróság több mint tízezer 
lejnyi perköltség kifi zetésére kötelezi 
az elítéltet: 350 lejt az államkasszába 
kell törlesszen, a bántalmazott helyi 
rendőrnek, Gy. R.-nek 7611 lejnyi jogi 
költséget kell kifi zessen, a másik sértett 
félnek, K. P.- pedig 4758 lejt. Az ügyben 
kezdeményezett polgári keresetet a 
bíróság külön tárgyalja, ennek az 
időpontját június 20-ra tűzték ki. Az 
ítélőszék a székelyudvarhelyi rendőr-
ségen őrzött javak – kamera, síruha 
és sisak – alperesnek történő vissza-
szolgáltatását is előírja.

A hétfőn meghozott és kedden ki-
közölt alapfokú ítélet tíz napon belül 
megfellebbezhető. (Széchely István)

Felfüggesztettet kapott a rendőrverő

Két év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte a 
székelyudvarhelyi bíróság a rendőrverőt
◂ F OTÓ: PÁL ÁRPÁD

A mobil (pisztoly típusú) radarokat 
a rendőrségi járművektől 
legfeljebb 10 méteres távolságra 
lehet használni 
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• Összesen hét hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte a bíróság P. A.-t, aki január
végén megverte a Székelyudvarhelyi Helyi Rendőrség egyik alkalmazottját a Madara-
si Hargitán. Az ítélőszék két évre függesztette fel a szabadságvesztés végrehajtását,
ugyanakkor több mint tízezer lej kifizetésére kötelezi a férfit.




