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0266-218361
Észrevételét, panaszait, megjegy zé seit 

a szerkesztõk fogadják hétfőtől csütörtökig 8–20,  
pénteken 8–16, vasárnap 14–20 óra között.

535600, Székelyudvarhely,
Szentimre u. 17. sz.
Telefon: 0266–218 361
E-mail: uh@udvarhelyi-hirado.ro
                marketing@udvarhelyi-hirado.ro
                hirdetes@udvarhelyi-hirado.ro
                terjesztes@udvarhelyi-hirado.ro
Fax: 0266–218 340

Hir de tés fel vé tel és ter jesz tés a fenti címen 
hétköznap 8–16 óra között.

ELŐFIZETÉSEKÉRT  HÍVJANAK!
Az Udvarhelyi Híradóra előfizethet 

lapkihordóinknál és a szerkesztőségben. 
Ha a szerkesztőség telefonszámát, 

a 0266–218361-et tárcsázza, 
és bemondja pontos címét, 

lapkihordóink felkeresik Önt otthonában, 
náluk megrendelheti lapunkat. 
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Az (X) szignóval el lá tott szö ve gek   
fi ze tett rek lá mok, köz le mé nyek. 
A meg je lent írá sok nem fel tét  le nül 
a szerkesztõség vé le mé nyét tük   rö zik!
Szerkesztõségünk fenn tart ja a jo got, 
hogy a be ér ke zett le ve lek és más fé le írá sok 
közlésérõl dönt sön.
Kéz ira to kat  nem õrzünk meg, 
és nem kül dünk vis  sza.

Telefonszolgálat:

Hon lap: www.udvarhelyi-hirado.ro
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FIZESSEN ELŐ MOST!

1 hónap 25 lej

3 hónap 70 lej

6 hónap 140 lej

12 hónap 280 lej

Valahányszor a Nyikó mentén uta-
zom, lehetőleg úgy ülök a buszon, hogy 
a rugonfalvi templomot és mellette 
Bartha Miklós 2008-ban állított szob-
rát lássam. Mintha összementek vol-
na a busz ablakai, a karcsú torony tete-
jére nem látni rá mindig, ám a szobor-
ra igen.

A rugonfalvi születésű Bartha Mik-
lós publicista, politikus összes mun-
káinak új kiadását mutatták be múlt 
pénteken az udvarhelyi Városi Könyv-
tárban. A hat vaskos kötet tartalmaz-
za szépirodalmi és publicisztikai írása-
it, illetve a magyar országgyűlésben el-
mondott hatásos beszédeit, más po-
litikai beszédeit és cikkeit is. Ugyanis 
Bartha korának egyik legnagyobb ha-
tású politikusa (nem a mai értelem-
ben!) volt. Szőcs Endre, az intézmény 
igazgatója bemutatta a vendégeket, és 
Bartha pályáját is vázolta, bár a nem 
nagy tömeget képviselő jelenlévőknek 
az gyaníthatóan nem volt teljesen is-
meretlen. Elhangzott, Bartha diákévei-
nek egy részét Székelyudvarhelyen töl-
tötte, a Református Gimnázium tanuló-
jaként, majd a család egy időre Erdély 
egy másik városába adta, bizonyára né-
met szóra, ám végzősként visszatért. A 
magyar fővárosban jogot végzett, majd 
Udvarhely vármegye első aljegyzője-

ként dolgozott. 1873-tól – rövid meg-
szakításokkal – haláláig országgyűlési 
képviselő volt, függetlenségi párti kép-
viselő, illetve a szabadelvű párti kormá-
nyok konzervatív ellenzékének vezére. 
Kolozsváron, majd Pesten élt.

A könyvbemutató nyilván azt célozta, 
hogy a környékbeliek többet tudjanak 
meg arról a személyiségről, aki egész 
életében hűen szolgálta a magyar ér-
dekeket a császáriakkal szemben. A kö-
tetekből származó bevétellel a kiadó a 
rugonfalvi református egyházközséget 
támogatja (megvásárolható ott). 

Dr. Botlik József történész, ny. egye-
temi docens Bartha emlékezetéről, 
közelmúltbéli és jelenlegi megítéléséről 
tartott előadást. Tabukat nem kerülget-
ve az is szóba került, kik és mikor, miért 
kezdték zsidóellenességgel bemázol-
ni Bartha emlékét, illetve az 1945 utáni 
magyar kormányok miért hallgatták el. 
Rendre szót kaptak mindazok, akiknek 
közük van az új életműsorozat megje-
lentetéséhez. Tőlünk távol élők… Har-
matos Zoltán, a kiadó titkára lakitelki, 
és alapítványuk elsősorban nem irodal-
mi tevékenységgel jellemezhető, ám 
mégis úgy döntöttek, anyagi forrása-
ik egy részét erre fordítják. Kása Csa-
ba, a kiadás gondozója a kilencvenes 
években járt először Rugonfalván, és 

jeles szülöttei közül Bartha hagyatéká-
nak népszerűbbé tételével éveket töl-
tött el. Veres Sándor grafikus, tördelő-
szerkesztő három évig dolgozott a hat 
kötet reprint kiadásán… Barabás Csa-
ba, a rugonfalvi közösség református 
lelkipásztora felemlítette, hogy Bartha 
írásaiban a gyermekkori élmények 
meg-megjelennek, és ebből a gondolat-
ból kiindulva beszélt az ellenzéki politi-
kusról. Végül az APNOÉ zenekar hangu-
latos előadásával és beszélgetésekkel 
zárult az esemény. 

Törlesztenünk kell Bartha Miklóssal 
szemben, jelentette ki a lelkész, és ép-
pen egy olyan alkalommal, amikor en-
nek a törlesztésnek újabb eseményénél 
tartunk. Dr. Botlik József kiemelte: még 
egyetemista tanítványai sem tudják, 
hogy Bartha Kazárföldön című, önálló 
riportsorozata az első magyar szociog-
ráfiai mű. Megtudtuk azt is, hogy már a 
tizenegyedik kiadást készítik elő!

Hogy Barthát elhallgatták, budapes-
ti impozáns szobrát lebontották a szo-
cializmusban, annak az ő ellenzékisé-
ge és szókimondásának kellemetlensé-
ge volt a fő oka. Képviselőként törődött 
a ruszinokkal, románokkal, székelyek-
kel. Tette, mit tennie kellett. Ennélfog-
va olyan ember volt, kinek igazságára 
többször kellene hivatkoznunk.

Az ügyészség rögtön megfellebbezte a döntést

Szabadlábon a fenyegetőzők

A késes fenyegetés miatt in-
dítványozta az ügyben el-
járó ügyész az apa és fia, 

id. és ifj. P. B. előzetes letartóz-
tatását a székelyudvarhelyi bí-
róságon. Az intézmény sajtó-
szóvivője kedden késő délután 
arról tájékoztatott, hogy a bí-
róság elutasította az ügyész-
ség indítványát, így a gyanúsí-
tottak szabadlábon védekezhet-
nek. Az alapfokú döntés szerint 
hatósági felügyeletet sem ren-
deltek el. Az ügyészség rögtön 
megfellebbezte a döntést.

A Hargita Megyei Rendőr-
főkapitányság sajtószóvivője, 
Gheorghe Filip az üggyel kap-
csolatosan megismételte a fel-
hívást, miszerint minél több 
szemtanú, illetve olyan sze-
mély tegyen vallomást a rend-
őrségen, akiket valamilyen for-
mában bántalmaztak a gyanú-
sítottak, ugyanis a vallomások 
nagymértékben elősegíthetik a 
nyomozást.

Ez így van László Szabolcs 
szerint is. A Székelyudvarhelyi 
Helyi Rendőrség vezetője el-
mondta, bármilyen videofel-
vételnél többet számítanak a 
szemtanúk által elmondottak. Ő 

egyébként úgy tudja, már most 
is vannak tanúk, akik látták a 
hétfői fenyegetőzést. „A térfigye-
lő kamerák felvételei és a tanúk 
egyértelműen bizonyítják, hogy 
hétfőn késsel fenyegetőztek a 
gyanúsítottak” – mondta a veze-
tő, aki óriási előrelépésnek tart-
ja, hogy az ügyészségen pozitív 
változás történt, komolyan ve-
szik a hasonló eseteket.

A tárgyalás után azonban 
László Szabolcs csalódottan 

nyilatkozott a bírósági döntés-
ről, szerinte szigorúbban kel-
lett volna eljárni. „Várható volt, 
hogy nem lesz letartóztatás, mi 
viszont a mostaninál szigorúbb 
végzésre számítottunk, legalább 
házi őrizetre” – mondta László, 
aki reméli, hogy a későbbiekben 
megfelelő döntés születik a fe-
nyegetőzők ügyében.

„Számomra az a kérdés, hogy 
minek kell még történnie, mit 
kell még elkövetniük, hogy be-

zárják őket. A bíró és az ügyész 
miért kap itt fizetést, miért töl-
ti be ezt a posztot? Ők is meg 
vannak félemlítve?” – fakadt ki 
lapunknak Pethő Attila a bíró-
sági döntésre reagálva. Az ügy 
sértettje egyébként úgy tudja, 
idén az övé a hatodik olyan eset, 
amikor a gyanúsítottak életve-
szélyesen fenyegettek, és még-
is elengedték őket.

FÜLÖP-SZÉKELY BOTOND

Több órán át tartott a tárgyalás a székelyudvarhelyi bíróságon

Könyv mint törlesztőrészlet

Szabadlábon védekez-

het idősebb és ifjabb 

P. B. – döntött kedden 

délután a székely ud-

var helyi bíróság, amely 

elutasította a gyanúsí-

tottak előzetes letar-

tóztatását a hétfői ké-

ses fenyegetés ügyé-

ben.
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P. BUZOGÁNY 
ÁRPÁD

FOTÓ: PÁL ÁRPÁD
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