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   A MAROSVÁSÁRHELYI ÍTÉLŐTÁBLA IS ÁRTATLANNAK NYILVÁNÍTOTTA A MEGHURCOLT SZÉKELY ELÖLJÁRÓKAT

Jogerős Ráduly és Szőke felmentése

Van okuk az örömre. Szőke és Ráduly végig ártatlannak vallotta magát, a bírák nekik adtak igazat

Jogerősen felmentette az Orszá-
gos Korrupcióellenes Ügyosz-
tály (DNA) vádjai alól Csíksze-
reda leköszönő polgármesterét 
és alpolgármesterét, Ráduly 
Róbert Kálmánt, valamint Sző-
ke Domokost tegnap kihirdetett 
ítéletével a marosvásárhelyi 
ítélőtábla.

 » KOVÁCS ATTILA

A marosvásárhelyi ítélőtábla teg-
nap kihirdetett ítélete megerő-
sítette a Maros megyei törvény-

szék korábbi alapfokú határozatát, és 

jogerősen felmentette az Orszá-
gos Korrupcióellenes Ügyosztály 
(DNA) vádjai alól Csíkszereda 
leköszönő polgármesterét és al-
polgármesterét. Ráduly Róbert 
Kálmán és Szőke Domokos peré-
nek fellebbviteli tárgyalása során 
az összes, korábban megidézett 
tanút meg kellett hallgatnia a bí-
róságnak, mivel felmentő ítélet 
esetében ez az előírás. A tanúmeg-
hallgatás májusban kezdődött el, 
hat tárgyalást tartottak, amelye-
ken sorra megjelentek a tanúk, 
akik vallomásaikban fenntartot-
ták korábbi nyilatkozataikat. A 
marosvásárhelyi ítélőtábla tegnap 
kihirdetett ítéletében elutasította 

a DNA fellebbezését az elsőfokú 
ítélet ellen, helybenhagyva azt. 
Az elsőfokú tárgyalás végén ta-
valy októberben mentette fel 
a Maros megyei törvényszék a 
két elöljárót a hivatali vissza-
élés, érdekkonfliktus, illetve 
okirat-hamisításra való felbuj-
tás vádjai alól, ez most jogerőre 
emelkedett.

Az Országos Korrupcióellenes 
Ügyosztály vádiratában azt állí-
totta, hogy a vádlottak megkárosí-
tották a Hargita és Kovászna me-
gyei ortodox püspökséget, amikor 
a Sapientia egyetemnek kiadott 
építkezési engedély kibocsátása-
kor nem vették fi gyelembe az or-
todox templom műemlék jellegét. 
Ezt kérdésünkre még a vádemelés 
után cáfolta Andrei Moldovan, 
Kovászna és Hargita megye or-
todox püspöke, aki arra sem volt 
hajlandó, hogy károsult félként 
részt vegyen a perben. A vádak 
szerint 2007 és 2011 között Ráduly 
és Szőke több alkalommal hagyott 
jóvá indokolatlan kifi zetéseket 
egy kataszteri felméréseket el-
végző cég számára anélkül, hogy 
ezeket törvényes módon átvették 
volna, jogosulatlanul használták 
országon belüli kiszállásra a hiva-
tali gépkocsit, Szőke esetében egy 
ingatlanbérleti szerződés törvény-
telennek vélt módosítása, illetve a 
taplocai borvízforrás melletti par-
kot elkészítő cégnek egy összeg 
indokolatlan kifi zetése volt a vád. 
Az elöljárók végig ártatlanságukat 
hangoztatták, a tanúk vallomásai 
pedig megcáfolták a korrupcióel-
lenes ügyészek állításait.

 » A Maros 
megyei törvény-
szék egy éve 
mentette fel a két 
elöljárót a hiva-
tali visszaélés, 
érdekkonfl iktus, 
okirat-hamisítás-
ra való felbujtás 
vádjai alól, ez 
most jogerőre 
emelkedett.
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Magyar alpolgármester 
marad Kolozsváron

Magyar alpolgármestere marad 
Kolozsvárnak az RMDSZ-es 

Oláh Emese személyében. A szö-
vetség politikusa mellett a Nemzeti 
Liberális Párt (PNL) által jelölt Dan 
Ștefan Tarcea is megtartja alpolgár-
mesteri székét. Utóbbi 25, míg Oláh 
Emese 20 szavazatot kapott a tegna-
pi rendkívüli tanácsülésen. Letette 
a hivatali esküt tegnap Kolozsvár 
régi-új polgármestere, Emil Boc is. 
Az újraválasztott nemzeti liberális 
párti (PNL) elöljáró elmondta: a 
következő négy évben az infrastruk-
turális projektek és az életszínvonal 
emelése képezi a prioritást. Az új 
kolozsvári képviselő-testület alakuló 
ülését a járványügyi helyzet miatt 
szigorú óvintézkedések közepette 
tartották, és online közvetítették. 
A gyűlésteremben az ülés vezetői 
mellett csak a hivatalosságok – Mir-
cea Abrudean prefektus, Alin Tișe 
megyei tanácselnök, a polgármester, 
a jegyző stb. voltak – a tanácsosok 
sorra érkeztek eskütételre, majd 
távoztak is a teremből. A szavazatok 
több mint 74 százalékával újabb 
mandátumot nyert Emil Boc az ülés 
követő online sajtótájékoztatóján 
elmondta: meg szeretné őrizni 
Kolozsvár vezető helyét a romániai 
városok listáján, épp ezért a követ-
kező időszakban a városfejlesztésre 
és az életminőség javítására fektetik 
a hangsúlyt.

Az elsődleges projektek között 
említette a metró tervét, erről már 
október 27-i ülésén szavazna a most 
megalakult helyi tanács, melynek 
rá kell bólintania az előmegvalósít-
hatósági tanulmány elkészítésére. 
Ezt utána a kormánynak is jóvá kell 
hagynia, és jövő júniusig el kell 
készülnie. A tervek szerint a 14,4 
kilométeres metróvonal megvaló-
sítása 986 millió euróba kerülne, 
ami uniós fi nanszírozásból valósul-
hatna meg nem kevesebb, mint 128 
hónap alatt, ismertette a részleteket 
a Transilvania Reporter. 

A másik fontos projekt a polgár-
mester szerint a Helyi Érdekeltségű 
Vasút (HÉV), melynek már elkészült 
a megvalósíthatósági tanulmánya, 
és 14 hónap alatt a kivitelezése is 
megoldható. A körgyűrű bővítése 
szintén szerepel a prioritási listán, 
ehhez meg kell még szerezni a 
környezetvédelmi engedélyt, a ha-
táridő december 31. A kormány jó-
váhagyása után kiírják a közbeszer-
zési eljárást a kivitelezésre, mely 
becslések szerint 400-500 millió 
euróra rúg majd. A Pusztaszentmár-
ton– Tordatúr-autópályaszakasszal 
való kapcsolat kialakítása szintén 
fontos, és a bekötőút kötné össze 
a várost a jövendőbeli regionális 
kórházzal is. A megvalósíthatósági 
tanulmány után a tervezés és a kivi-
telezés következik, a határidő jövő 
év vége, számolt be Boc. „Az egyik 
célunk a gépkocsimentes Kolozs-
vár” – hangsúlyozta az elöljáró.

Emil Boc a szavazatok 74,76 
százalékával nyert újabb mandátu-
mot a kincses város élén, megvá-
lasztásakor új projekteket és jobb 
életminőséget ígért. A kolozsvári 
képviselő-testületben a Nemzeti 
Liberális Párt (PNL) 9, a Mentsétek 
meg Romániát Szövetség (USR) 5, 
az RMDSZ 4, a Szociáldemokrata 
Párt (PSD) 2 tanácsosi mandátumot 
szerzett. (Pap Melinda)

 » SIMON VIRÁG

Marosvásárhelyen huszonkettővel 
fogják növelni az intenzív terápi-

ás ágyak számát, és más megyéből is 
iderendelnek szakorvosokat, hogy fo-
gadni tudják a súlyos állapotban levő 
koronavírusos betegeket – jelentette 
be tegnap Nelu Tătaru egészségügyi 
miniszter, aki villámlátogatáson járt 
Maros megyében. Az orvosi egyetem 
sportcsarnokában kialakított ideigle-
nes kórházban augusztustól már 75 
súlyos állapotban levő beteget kezel-
tek, mind más megyéből származtak. 
Jelenleg 20 intenzív terápiás ágy mű-
ködik itt, de az elkövetkező időszak-
ban meg fogják ezek számát duplázni.

Nelu Tătaru amúgy eredetileg Ko-
lozsvárra indult, de az ottani köd miatt 
Marosvásárhelyen szállt le, és tegnap 
délben meglátogatta az ideiglenes kór-
házat, majd nyilatkozott a sajtónak. 
„Ezen a héten tízzel, jövő héten újabb 
tízzel fogjuk növelni az itt levő intenzív 
terápiás ágyak számát, hogy elérjük a 
40-et. Emellett két újabb ágyat fognak 
használatba adni a Maros Megyei Kli-
nikai Kórháznál.

A Segesváron lévőkkel együtt 61 da-
rab, a súlyos koronavírusos betegek 
fogadására alkalmas hely lesz Maros 
megyében. A szomszédos megyékből, 

de az ország többi megyéjéből is ide-
küldjük a szakorvosokat, assziszten-
seket, hogy itt megfelelő ellátásban 
tudják részesíteni a betegeket – fejtette 
ki a miniszter.

Az egészségügyi tárca vezetője azt is 
elmondta, hogy a mai kormányülésen 
fogadják el azt a rendeletet, amely le-
hetővé teszi, hogy a tünetmentes fertő-
zöttek és azok, akik csak szaglásukat 
és ízlelésüket  veszítették el, otthon 
maradhassanak a háziorvosuk fel-
ügyelete alatt, s csak akkor kell szak-
orvoshoz fordulniuk, ha más tüneteik 
is lesznek.

Nelu Tătaru szerint a járvány ala-
kulását fi gyelembe véve folyamato-
san növelik a tesztelési kapacitást, a 
koronavírusosok számára fenntartott 
ágyakat és az intenzív terápiás ágyak 
számát is. A miniszter emlékeztetett, 
hogy pár egyszerű szabály betartásá-
val mindenki egyénenként hozzájárul-
hat a vírus terjedéséhez.

A miniszteri látogatáson jelen levő 
Claudiu Pui, az ideiglenes kórházat is 
vezető kórházmenedzser elmondta, 
hogy a minden akadály elhárult az 
ágyak számának növelése elől, jelen-
leg már meghirdették a szabad álláso-
kat, remélve, hogy találnak szakembe-
reket, akik munkát vállalnának náluk. 
Jelenleg az ideiglenes kórházban 20 

személyt kezelnek, 15 páciens állapota 
rendkívül súlyos. A Maros megyei kór-
házakban tegnap 274 koronavírusos 
beteget kezeltek. Az elmúlt 24 órá-
ban nagyon megugrott a fertőzöttek 
száma, 234 új esetet azonosítottak. 
Új halálesetről nem számoltak be, to-
vábbra is 152 Maros megyei személy 
vesztette életét a koronavírus-fertőzés 
következtében is.

Újabb intenzív terápiás ágyakat ígért a miniszter

 » Az ideigle-
nes kórházban 
augusztustól már 
75 súlyos állapot-
ban levő beteget 
kezeltek, mind 
más megyéből 
származtak.

Villámlátogatást tett Tătaru a vásárhelyi ideiglenes kórházban




