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Bákó megyei a gyanúsított
Öt település nyolc helységnévtábláján festette le a magyar feliratokat

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

K evesebb, mint 24 órával a 
rongálások elkövetése után 
a Hargita megyei rendőrség 

munkatársainak sikerült beazono-
sítania és előállítania a hétvégi fes-
tékszórós rongálások gyanúsítottját 
– tájékoztatott közleményben hétfőn 
délelőtt a Hargita Megyei Rendőr-fő-
kapitányság. A gyanúsított egy 30 
éves Bákó megyei férfi , a nyomozás 
jelenlegi állása szerint ő lehet az 
elkövetője a hétvégén történt hely-
ségnévtábla-rongálásoknak, azaz ő 
festhette le fekete festékkel Hármas-
falú, Székelyszentlélek, Székelyud-
varhely, Máréfalva és Csíkszereda 
helységnévtábláin a magyar felira-
tokat. A rendőrség megtalálta a férfi  
által használt gépkocsit is, benne 
pedig egy fekete festéksprayt. Az 
összegyűlt bizonyítékok hatására a 
gyanúsított beismerte, hogy ő festett 
be több helységnévtáblát is Hargita, 
valamint Maros megyében – áll a 
közleményben.

Arról, hogy előállításakor a gya-
núsított mit mondott tettének indí-
tékáról, illetve hogy magyarellenes 
provokáció volt-e a rongálássorozat, 
a Hargita Megyei Rendőr-főkapi-
tányság szóvivőjétől érdeklődtünk. 
„Szó sincs róla”, válaszolta Gheorg-
he Filip, arról tájékoztatva, hogy 
úgy tűnik, a gyanúsított rövid szó-
váltásba került valakikkel és fel-
háborodása, frusztrációja vezetett 
tettéhez. „Felötlött benne, hogy ezt 
elkövesse, de biztosan mondhatom, 
hogy már tudja, nem volt jó ötlet” – 
fogalmazott a rendőrségi szóvivő.

Két évet is kaphat az elkövető

Az Országos Útügyi Igazgatóság 
(DRDP) regionális, brassói kiren-
deltségének a szóvivője, Elekes 
Róbert megkeresésünkre elmond-
ta, tudomásuk szerint összesen 8 
helységnévtáblát fújt be festékszó-
róval a gyanúsított, kettőt Hármas-
faluban, kettőt Székelyszentléle-
ken, egyet Székelyudvarhelyen, 
kettőt Máréfalván és egyet Csík-
szeredában. A táblák cseréje meg-
lehetősen hosszadalmas folyamat, 
hiszen legyártásukat meg kell ren-
delni, költségük egyenként 500 lej, 
amit az útügyi igazgatóság peres 
úton fizettetett volna meg az elkö-
vetővel, de kiderült, hogy le lehet 
tisztítani a festéket, ez már folya-
matban van – tudtuk meg a szóvi-
vőtől. Három tábláról már helyben 
sikerült eltávolítani a festékszórás 
nyomait, másik hármat leszereltek 
és megtisztításuk után rövidesen 
visszaszerelik. Elekes Róbert azon-
ban felhívta a figyelmet arra, hogy 
a büntetőtörvénykönyv rendelke-
zései értelmében egy helységnév-
tábla szándékos megrongálása 
ugyanolyan bűncselekménynek 
számít, mint a forgalmi jelzések 
tökretétele. Ezt egyébként a ren-
dőrségi közlemény is megerősíti, 
ugyanis abban arra is kitérnek, 
hogy a gyanúsított tettéért két évig 
terjedő börtönbüntetést kaphat. 

A kétnyelvű táblák esetében 
évente átlagban egy-két alkalommal 
fordulnak elő rongálások Hargita, 
Maros és Kovászna megyében – tud-
tuk meg az útügyi igazgatóság regi-
onális kirendeltségének a szóvivő-
jétől, aki azt is elmondta, hogy már 

vasárnap feljelentést tettek a rendőr-
ségen a hétvégi vandalizmus miatt.

Felvétel készült a rongálásról

A térfi gyelő kamerák felvételeinek a 
segítségével a Székelyudvarhelyi He-
lyi Rendőrség munkatársainak már 
vasárnap sikerült beazonosítaniuk 
egy Bákó megyei rendszámú autót, 
és az erről vasárnap este kiadott köz-
lemény szerint a gépkocsi szombaton 
„a város Csíkszereda felé vezető kijá-
ratánál, a helységjelző táblánál 23:34 
órakor állt meg, az utasai pedig meg-
rongálták azt”. Mivel a tett bűncselek-
ménynek számít, a helyi rendőrség a 
beazonosított autó rendszámát és a 
felvételeket átadta az állami rendőr-
ségnek. Mivel még bizonyítási fázis-
ban van az ügy, László Szabolcs, a 
helyi rendőrség vezetője szűkszavú-
an nyilatkozott a felvételek tartal-
máról lapunknak. Egy személyautó-
ról van szó, amely Szováta irányából 
érkezett Székelyudvarhelyre, majd 
áthaladt a városon, félreállt a 
Csíkszereda felé vezető kijáratnál, 
két-három percet időzött és ezalatt a 
gyanúsított lefestette a táblát.

A tettes kézrekerítését illetően 
több településen is gondot okozott, 
hogy a helységnévtábla kívül esik 
a térfi gyelő kamerák látóterén. 
Székelyszentléleken is a közeli út-
kereszteződésre fókuszál a kame-
ra, így nem készülhetett felvétel a 
település magyar megnevezésének 
a lefestéséről – tudtuk meg Kovács 
Leheltől, Farkaslaka község pol-
gármesterétől. A település vezetője 
azonban hozzáfűzte, a szentléleki-
ek nem tétlenkedtek, egy helybéli, 
amint meglátta, hogy megrongálták 

a táblát hazament oldószerért és ma-
ga pucolta le a festéket róla.

Reakciók

A magyar feliratok elleni vandaliz-
must több politikus is elítélte. Felje-
lentést tett a rendőrségen az RMDSZ 
a székelyföldi festékszórókkal lefújt 
magyar településnév táblák ügyében 
– közölte vasárnap Facebook-bejegy-
zésében Hegedüs Csilla. Az RMDSZ 
szóvivője rámutatott: a magyar kö-
zösség elleni provokációnak tartják 
az ilyen eseteket. „Úgy néz ki, hogy 
a térségünkbe látogató »jóhi-
szemű« turisták közül nem 
mindenkinek tetszik, hogy 
mi Udvarhelyszéken, Szé-
kelyföldön anyanyelvünket 
használni kívánjuk! Szé-
gyenletes, hogy így indítjuk 
a 2020-as évet!” – írta a kö-
zösségi hálón vasárnap An-
tal Lóránt, az RMDSZ udvar-
helyszéki szenátora, a tettesek 
felelősségre vonását kérve a hatósá-
goktól. „Üzenem azoknak, akik azt 
hiszik, hogy ostoba cselekedeteikkel 
el tudják érni, hogy kivetkőzzünk 
emberi mivoltunkból, hogy hiába 
fáradoznak. Gyerekes módon eltá-
volíthatják jelképeinket százszor is, 
gyerekes módon lefesthetik magyar 
feliratú tábláinkat ezerszer is, mi 
fogainkat összeszorítva százegyed-
szer, ezeregyedszer is helyre fogjuk 
állítani. Méltósággal. Felnőttekként 
viselkedve. Ezt tesszük ezer éve. 
Ezért tudtunk megmaradni. Ezt fog-
juk tenni a következő ezer évben is” 
– reagált az esetre Facebook-oldalán 
vasárnap Gálfi  Árpád, Székelyudvar-
hely polgármestere.

Székelyszentléleken nem sokáig éktelenkedett a festékszórás. Egy helybéli maga pucolta le oldószerrel    ▴   F O T Ó K :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D
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Megemlékezés 
Madéfalván
Kétnapos rendezvénnyel em-
lékeznek a madéfalvi veszede-
lem 256. évfordulójára a csíki 
községben. Tegnap délután 
a Siculicidium kápolnában a 
Magyarság Háza magyar törté-
nelmi zászlókból összeállított 
kiállítását nyitották meg, ma 
10 órától ugyanott szentmisét 
celebrál Ft. Tamás József püs-
pök. Ezt követi a Zöld Péter 
Általános Iskola diákjainak 
ünnepi műsora, majd ünne-
pi beszédek és koszorúzás 
következik a Siculicidium 
emlékműnél. 18 órától a kö-
zösségi házban bemutatják a 
Maroknyi székely – Otthon az 
ötödik hazában című doku-
mentumfilmet, és a jelenle-
vők megismerkedhetnek a 
bukovinai székely betlehemes 
játékkal, a csobánolással.

Színpadon 
a Koldusopera
Január 10-én, péntek este 
7 órától a Marosvásárhelyi 
Nemzeti Színház nagyszínpa-
dán Bertolt Brecht Koldusope-

ra (Háromgarasos opera) című 
darabja, a Szegedi Szabad-
téri Játékok és a Tamási Áron 
Színház közös produkciója 
tekinthető meg Bocsárdi 
László rendezésében. Brecht 
expresszionista, amorális 
hősökkel és rablóromanti-
kával fűszerezett drámája a 
viktoriánus Angliában mutatja 
be a pénzcentrikus társadalom 
szereplőinek történetét. Egy 
olyan világot látunk, ahol az 
árulás mindennapos, ahol a 
tettek következmény nélküli-
ek, és ahol az elárult vigasz-
talja az őt elárulót. Az előadás 
időtartama: 3 óra 20 perc (két 
szünettel).

Szülészeti látogatás
A Csíkszeredai Megyei Sür-
gősségi Kórház a Csíki Anyák 
Egyesületével partnerségben 
január 11-én, szombaton 10 
órától szervezi meg a januári 
szülőszoba-látogatást. A szülé-
szeti és nőgyógyászati, illetve 
újszülöttgyógyászati osztályok 
munkatársai a rendezvényen 
ismertetik a várandóságuk 
harmadik trimeszterében lévő 
kismamákkal a szüléssel kap-
csolatos kórházi tudnivalókat: 
mi történik a szülőszobában és 
azt követően, mit tartalmaz a 
kórházi csomag, mit jelent az 
együtt szülés, hogyan valósul 
meg az aranyóra, ki segít a 
szoptatásban, gondozásban? 
A kismamákat és kísérőiket 
január 11-én 10 órakor a kórház 
dr. Kelemen József Szakkönyv-
tárában várják egy teára. Az 
információk ismertetése és az 
esetleges kérdések megvála-
szolása után az érdeklődők 
megtekinthetik a szülőszobákat 
és a szülészeti osztályt.

• RÖVIDEN 

• Beismerte a rendőrség által előállított 30 éves Bákó megyei gyanúsított, hogy ő festette le több, Hargita és 
Maros megyei település helységnévtábláin a települések magyar megnevezését. A rendőrségtől a rongáló tetté-
nek okáról is érdeklődtünk, aki a szombatról vasárnapra virradó éjszakán a két megyében összesen öt települé-
sen fújta be fekete festékkel a magyar feliratokat a helységnévtáblákon.




