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• Elkezdődött a Rá-
duly Róbert Kálmán 
csíkszeredai polgár-
mester és Szőke Do-
mokos alpolgármester 
elleni büntetőper fel-
lebbviteli tárgyalása. 
Az első fokon felmen-
tett elöljárók ezúttal 
is Marosvásárhelyen 
állnak a bírák elé.

KOVÁCS ATTILA

A Marosvásárhelyi Ítélőtáblán, 
ahol korábban már kijelöltek 
egy márciusi időpontot a per 

másodfokú tárgyalásának elkezdé-
sére, a szükségállapot következtében 
történt kényszerszünet miatt teg-
napra „tűzték műsorra” az első tár-
gyalást. Az alkalomból semmilyen 
meghallgatás nem történt, mindösz-
sze a következő időpontot rögzítették 
– számolt be érdeklődésünkre Máté 
Attila, Szőke Domokos ügyvédje. 

További tudnivalók

Az alpolgármester jogi képviselő-
je azt is elmondta, a vádhatóság is 
tegnap nyújtotta be a bíróságnak 
a fellebbezés indokait tartalmazó 
dokumentumokat, így ezek tartal-
mát még nem ismeri a védelem. A 
Maros Megyei Törvényszék tavaly 
október 22-én mentette fel a hivata-
li visszaélés, érdekkonfl iktus, illet-

ve okirat-hamisításra való felbujtás 
vádjai alól a két elöljárót egy olyan 
per után, amely négy évig tartott. 
Akkor Ráduly ügyvédje kérdésünk-
re úgy értékelt, hogy természetes-
nek tartják a felmentést, mert nem 
történt bűncselekmény, a felleb-
bezést illetően pedig úgy vélte, az 
Országos Korrupcióellenes Ügyész-
ségnek (DNA) nincsenek érvei, és 
korábban is téves feltételezésekre 
alapozta a vádakat. Az elsőfokú 

ítéletet a vádhatóság három nappal 
később megfellebbezte.

Alaptalan vádak

Több vádpontot is felsorolt vádiratá-
ban a DNA a tisztségviselők ellen, így 
azt is, hogy megkárosították a Hargita 
és Kovászna megyei ortodox püspök-
séget, amikor a Sapientia egyetemnek 
kiadott építkezési engedély kibocsá-
tásakor nem vették fi gyelembe az 

ortodox templom műemlék jellegét. 
Ezt tételesen kérdésünkre még akkor, 
2015-ben cáfolta Andrei Moldovan, 
Kovászna és Hargita megye ortodox 
püspöke, aki arra sem volt hajlandó, 
hogy károsult félként részt vegyen a 
perben. A vádak szerint 2007 és 2011 
között Ráduly és Szőke több alkalom-
mal hagyott jóvá indokolatlan kifi ze-
téseket egy kataszteri felméréseket 
végző cég számára anélkül, hogy eze-
ket törvényes módon átvették volna, 

jogosulatlanul használták országon 
belüli kiszállásra a hivatali 
gépkocsit, Szőke esetében 
egy ingatlanbérleti szerződés 
törvénytelennek vélt módosí-
tása, illetve a taplocai borvíz-
forrás melletti parkot elkészítő 
cégnek egy összeg indokolat-
lan kifi zetése volt a vád. Az elöljárók 
végig ártatlanságukat hangoztatták, 
a tanúk vallomásai pedig sorra cáfol-
ták a DNA állításait.
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Ismét bíróság előtt az elöljárók
Ráduly Róbert és Szőke Domokos perét a Marosvásárhelyi Ítélőtáblán tárgyalják

KOVÁCS ATTILA

Csíkszereda déli kijáratánál Zsö-
gödfürdőre egyetlen, a vasút-

vonalat keresztező út vezet, amely 
esetenként, főleg nyáron 

igen forgalmas. Az át-
kelőnél nincs sorompó, 
és a figyelmeztető Szent 
András-kereszt nem tudta 

megakadályozni, hogy az 
elmúlt években egymást kövessék 
a balesetek.

Nyolc év, hat baleset

2010 és 2018 között például hatszor 
gázolt autót a vonat a vasúti átjáró-

nál, a jelentős anyagi károk mellett 
több személyi sérülés történt, 2011-
ben pedig egy fi atalember életét 
vesztette, amikor személygépko-
csiját a vonat elsodorta. Noha a 
vasúttársaság illetékesei minden 
lehetséges alkalommal hangsúlyoz-
ták, hogy az átjáró megfelel az elő-
írásoknak, a balesetek pedig nem 
a sorompó hiánya miatt történtek, 
hanem az autóvezetők elővigyázat-
lansága miatt, akik nem álltak meg, 
a sorompó telepítése nemsokára 

megtörténik. A Román Vasúttársa-
ság (CFR) Brassói Területi Igazga-
tóságához tartozó 400-as fővona-
lon korábban számos vasúti átjáró 
korszerűsítése érdekében írtak alá 
szerződést, ezek közül már többet 
elvégeztek, most pedig a zsögöd-
fürdőinél is dolgoznak. Az új elekt-

romos jelzőberendezésekhez szük-
séges vezetékek lefektetése mellett 
a vasúti töltést újították fel. Kérdé-
sünkre Cornel Roșu, a csíkszeredai 
vasútállomás infrastruktúráért fe-
lelős vezetője elmondta, a felújítás-
nak része az automatizált sorompó 
felszerelése is az átkelőhöz.

Sorompót szerelnek a veszélyes vasúti átjáróhoz
• Eljött az ideje a Csíkszereda közelében, a Zsögödfür-
dőre vezető úton található vasúti átjáró korszerűsítésé-
nek. Számos baleset is történt ott korábban, ezt meg-
előzendő most sorompót is felszerelnek.

Hasznos beruházás. Biztonságosabb 
lesz a vasúti átjáró  a felújítás után

▸   F O T Ó :  G Á B O S  A L B I N

Visszaválthatók 
a színházjegyek
A székelyudvarhelyi Tomcsa Sán-
dor Színház értesíti közönségét, 
hogy az intézmény jegypénztá-
ránál június 2. és 12. között (hét-
köznapokon 11 és 15 óra között) 
visszaválthatók a márciusban 
elmaradt előadásokra (az És 
Rómeó és Júlia vendégelőadásra 
és a Nem lesz reggel, Fred! című 
produkcióra) váltott jegyek.

Áramszünet
Betervezett munkálatok miatt 
június 2-án 8 és 15 óra között 
szünetel az áramszolgáltatás 
Csíkszeredában a Haladás utca 
1–40/A/B/C, a Nagymező utca 
1–26/A/B/C, a Kertészek utca 
1–21., 2–14., a Szék út 1–5., 
2–22., 24–58., 7–37. számok 
alatt, illetve az Apor Péter, Szé-
kely Mózes, Sarkadi Elek, Bánya 
és Gaál Mózes utcákban.

• RÖVIDEN 

Ráduly Róbert Kálmán és 
Szőke Domokos ügyvédeikkel, 
tárgyalásra várakozva. 
Másodfokon folytatják

▴  K O R Á B B I  F E L V É T E L :  
     B O D A  L .  G E R G E L Y




