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• Ismét három tanú 
jelent meg a tárgyalást 
vezető bíró előtt teg-
nap a Marosvásárhelyi 
Ítélőtáblán, a Ráduly 
Róbert Kálmán csíksze-
redai polgármester és 
Szőke Domokos alpol-
gármester elleni bünte-
tőper tárgyalásán. Nem 
mondtak újdonságot, 
korábbi nyilatkozatai-
kat fenntartották.

KOVÁCS ATTILA

N em történt semmilyen előre 
nem látott esemény, halasz-
tani sem kellett, így a vára-

kozásoknak megfelelően halad a két 
csíkszeredai elöljáró perének másod-
fokú tárgyalása Marosvásárhelyen. 
Tegnapra három újabb tanút idéztek 
be, őket is meghallgatta a bíró, illet-
ve kérdéseket tehettek fel a vád és a 
védelem képviselői is. Akárcsak a 
korábbi alkalommal, a tanúk ezúttal 
is a korábbi nyilatkozataiknak meg-
felelően számoltak be az őket érintő 
eseményekről, a vádlottak számára 

nem hangzottak el eddig ismeretlen, 
őket terhelő kijelentések – ismertette 
kérdésünkre Máté Attila. Szőke Do-
mokos ügyvédje azt is elmondta, a 
hátralevő tanúmeghallgatások szá-
mát nem tudják, egyelőre a követ-
kező tárgyaláson, amelyet szeptem-
berre tűztek ki, további két személyt 
hallgat meg az ítélőtábla. Tavaly 
októberben a Maros Megyei Törvény-
szék felmentette a két elöljárót a hi-

vatali visszaélés, érdekkonfl iktus, 
illetve okirat-hamisításra való felbuj-
tás vádjai alól, a vádat képviselő Or-
szágos Korrupcióellenes Ügyészség 
(DNA) viszont fellebbezést nyújtott 
be az elsőfokú ítélet ellen. Mivel fel-
mentés esetén az eljárásjog azt írja 
elő, hogy a korábban nyilatkozatot 
tett összes személyt ismét meg kell 
hallgatni, a fellebbviteli tárgyalás is 
hosszabb folyamat lesz.

Meg nem erősített vádak

A DNA 2015-ben emelt vádat Rá-
duly és Szőke ellen, egyebek közt 
azt állítva, hogy megkárosították a 
Hargita és Kovászna megyei orto-
dox püspökséget, amikor a Sapien-
tia egyetemnek kiadott építkezési 
engedély kibocsátásakor nem vet-
ték fi gyelembe az ortodox templom 
műemlék jellegét. Andrei Moldo-
van, Kovászna és Hargita megye 
ortodox püspöke viszont ezt kérdé-
sünkre még akkor cáfolta. A vádak 
szerint 2007 és 2011 között Ráduly 
és Szőke több alkalommal 
hagyott jóvá indokolatlan 
kifi zetéseket egy katasz-
teri felméréseket elvégző 
cég számára anélkül, hogy 
ezeket törvényes módon 
átvették volna, jogosulatlanul 
használták országon belüli kiszál-
lásra a hivatali gépkocsit, Szőke 
esetében továbbá egy ingatlanbér-
leti szerződés törvénytelennek vélt 
módosítása, illetve a taplocai bor-
vízforrás melletti parkot elkészítő 
cégnek egy összeg indokolatlan 
kifi zetése volt a vád. Az elöljárók 
végig ártatlanságukat hangoztat-
ták, a tanúk vallomásai pedig meg-
cáfolták a DNA állításait.

Újabb tanúmeghallgatások
Fellebbviteli tárgyalás Ráduly és Szőke büntetőperében

Ráduly Róbert Kálmán belép a Marosvásárhelyi 
Ítélőtábla épületébe. Még többször vissza kell térni
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ISZLAI KATALIN

C síkszeredában, Székelyudvar-
helyen, Gyergyószentmiklóson 

és Marosvásárhelyen is lehetőséget 
nyújt a Bayley-teszt elvégzésére a 
Gyulafehérvári Caritas. Az először 
1969-ben megjelent és azóta többször 
átdolgozott teszt tulajdonképpen egy 
mérőeszköz, amely a fejlődési ren-
dellenességek kiszűrésére alkalmas. 
Arról ad képet, hogy egy gyerek a ko-
rának megfelelő ütemben fejlődik-e, 
és ha nem, akkor milyen területen 
vannak lemaradásai – magyarázta 
megkeresésünkre Pápay Kinga szo-
ciálpedagógus, a Caritas székelyud-
varhelyi korai nevelő- és fejlesztő-
központjának vezetője.

Játékos vizsgálat

Mint a szakember rámutatott, a teszt-
nek kétféle változata is van, a teljes és 

a szűrőteszt, jelenleg az utóbbit vég-
zik, amely jóval rövidebb, mintegy 
negyven perc és egy óra közötti időt 
vesz igénybe. A vizsgálatot 1–42 hó-
napos gyerekek fejlődési szintjének 
feltérképezéséhez használják, tehát 
3 és fél éves korig alkalmazható. A 
teszt során öt képességterületet mér-
nek fel, ezek közül a három fő a kog-
nitív, a kommunikációs (megértési és 
kifejezési) és a mozgásos (fi nom- és 
nagymozgás) képességek. A felmérés 
alatt a szülő is jelen van, és mivel na-
gyon könnyed, játékos és rugalmas a 
teszt, a gyerek nyugodt marad, észre 
sem veszi, hogy tulajdonképpen egy 
vizsgálaton vesz részt. Pápay Kinga 
elmondása szerint az egy óra alatt 
egyebek mellett megfi gyelik, mit 
hogyan és mennyi idő alatt old meg 
a gyerek, hogyan reagál az új hely-
zetekre, majd kiértékelik az ered-
ményeket. Ebből végül meg tudják 
határozni, hogy egy gyerek esetében 
a fejlődési késés kockázata alacsony, 
mérsékelt vagy magas. Előbbi eseté-

ben nincs ok aggodalomra, a gyerek 
megfelelően fejlődik. A másik két 
esetben viszont javasolják a további 
vizsgálatokat, de a szülő maga dönt-
heti el, hogy továbbhalad-e ezen az 
úton vagy nem kívánja folytatni.

Sokszor a vártnál nagyobb a baj

A tapasztalatok szerint egyébként a 
legtöbbször olyan gyerekeken végez-
ték el a tesztet, akiknél a szülők már 
felismerték, hogy valami nincs rend-
ben, másként viselkednek, mint kor-
társaik, és emiatt fordultak hozzájuk. 
A hasonló esetek mellett azonban a 
szakember szerint a vizsgálat bárki-
nek ajánlott, tehát azoknak is, akik 
nem tapasztaltak semmilyen rendel-
lenességet, hiszen kiemelten fontos az 
esetleges lemaradás mielőbbi azono-
sítása. Korai életkorban ugyanis na-
gyon jól javíthatók a lemaradások, de 
iskoláskorba érve jóval nehezebben 
veszik az akadályokat azok, akiknél 
korábban nem derült fény a zavarok-

ra. A négy székelyföldi városban egy 
éve kezdték el a tesztek végzését, de 
nagyon kevés volt az érdeklődő, ami-
óta azonban nemrég megosztották 
közösségi oldalukon a lehetőséget, 
megsokszorozódott a jelentkezők szá-
ma. „Sajnos azt tapasztalom, hogy 
nagyon sok a problémás eset. Au-
tisztikus tünetekre derült fény, tehát 
ezeknél a gyerekeknél fennáll az esé-
lye az autizmusnak, és ez csak most, 
a vizsgálat során derült ki. Emellett 
komoly beszédfejlődési késéseket 
vagy magatartásbeli problémákat 

azonosítottunk. Sok szülő ilyenkor 
jön rá, hogy komolyabb a baj, mint 
ahogyan azt hitte” – mutatott rá a 
szakember, aki maga végzi 
a teszteket Székelyudvar-
helyen és Csíkszeredában, 
Gyergyószentmiklóson és 
Marosvásárhelyen pedig 
két másik képzett kollégá-
ja. A vizsgálatra helyszíntől 
függetlenül Pápay Kingánál 
lehet jelentkezni vagy bővebb 
információkat kérni a 0725-355638-as 
és 0735-735151-es telefonszámon.

Játékos vizsgálattal szűri ki a fejlődési rendellenességeket a Gyulafehérvári Caritas
• A kisgyermekek fejlődési rendellenességeinek kimuta-
tására Bayley-tesztet végez a Gyulafehérvári Caritas min-
den nagyobb székelyföldi városban. A játékos vizsgálat 
során három fő képességterületet, a kognitív, a kommuni-
kációs és a mozgásos képességeket vizsgálják.

Fontos a fejlődési rendellenességek minél 
előbbi azonosítása. A Bayley-teszttel 
játékosan oldható ez meg
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Jóváhagyták 
a pártbejegyzést
Jóváhagyta a bukaresti 
törvényszék szerdán a Gálfi 
Árpád polgármester által 
alapított Székelyudvarhelyért 
Párt bejegyzését – számol be 
az MTI. Gálfi Árpádot tavaly 
kizárták a Magyar Polgári 
Pártból (MPP), ezután hatá-
rozta el, hogy függetlenként 
pályázik a szeptemberben 
esedékes önkormányzati 
választásokon a polgármesteri 
posztra. Az új párt bejegyzését 
azért kezdeményezte, hogy 
támogatói bekerülhessenek 
a helyi tanácsba. A januárban 
elindított pártbejegyzést 
Koszta Attila, a hulladékkezelő 
cég volt igazgatója támadta 
meg. A polgármester úgy 
tudja: szeparatizmussal és 
autonómiapártisággal vádolta 
az új pártot. A romániai pártok 
bejegyzésében illetékes bu-
karesti törvényszék megala-
pozatlannak találta az óvást 
és elrendelte a Székelyud-
varhelyért Párt bevezetését a 
romániai pártok jegyzékébe.A 
végzés nem jogerős, öt napon 
belül fellebbezést lehet be-
nyújtani ellene. Gálfi Árpádot 
négy éve az Erdélyi Magyar 
Néppárt (EMNP) és az MPP 
közös jelöltjeként választották 
meg Székelyudvarhely élére. 
Az RMDSZ alternatívájaként 
létrehozott két magyar párt 
idén megalapította az Erdélyi 
Magyar Szövetséget (EMSZ), 
és úgy döntött, hogy a politikai 
szövetségben vesz részt az 
önkormányzati választásokon.
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