
Hátán és fején szerzett 
sérüléseket a bántalmazott
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A székelykeresztúri kórházban kiállított papírját mutatja az áldozat
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Ütlegelésig  fajuló ellentét
Önkormányzati képviselő és fia bántalmazott egy férfit a rugonfalvi tónál

F Ü L Ö P - S Z É K E L Y  B O T O N D

O rvosi ellátásra szorult az a 
férfi , akinek bántalmazásá-
ról valamivel hét óra után 

értesítették a rendőrséget – tudtuk 
meg Gheorghe Filiptől, a Hargita 
Megyei Rendőr-főkapitányság szó-
vivőjétől. Mint mondta, információi 
szerint egy 28, illetve egy 55 éves 
székelykeresztúri férfi  bántalmazta 
a 34 éves áldozatot, aki szintén az 
említett településről származik. A 
bántalmazottat beszállították a kis-
város kórházába. Az ügyben bünte-
tőeljárást kezdeményezett a rendőr-
ség, egyelőre azonban vizsgálják a 
pontos körülményeket.

Vita a tóról

Telefonon értük el a rugonfalvi tó tu-
lajdonosát, aki lapunknak elmond-
ta, tíz évre adta bérbe a területet az 
agresszió elkövetésével gyanúsított 
székelykeresztúri önkormányzati 
képviselőnek, akinek a bérleti szer-
ződése tavaly szeptember végén járt 
le. Mint mondta, bár a továbbiakban 
ő szerette volna üzemeltetni a tavat, 
az említett személy nem volt haj-
landó visszaszolgáltatni a területet 
neki és családjának. Éppen ezért 
ügyvéddel konzultálva kilakoltatási 
pert indítottak, és a bírósági határo-
zat alapján végrehajtóhoz fordultak, 
amely az incidens napján – a koráb-
bi bérlő jelenléte nélkül – zárolta a 
helyszínen álló épületeket. Ugyan-
csak aznap egy molinót készült elhe-
lyezni a tulajdonos a helyszínen – a 

bántalmazott jelenlétében –, amely 
jelzi, hogy egyelőre tilos bejárni a 
területre. Mindeközben egy kame-
rarendszer kialakításáról is egyez-
tettek az áldozattal, ezt biztonsági 
okokból érezte szükségesnek a tulaj-
donos. Egyébként jelenleg is vannak 
kamerák a tónál, de azok felvételeit 
csupán a korábbi bérlő látja. Éppen 
ezért a tulajdonos fóliával takartatta 
le az említett kamerákat, közvetle-
nül a történtek előtt.

A földön is ütötték

Éppen a kamerákról egyeztettek, 
amikor a terület korábbi bérlője és 
annak fi a, több más személy kísé-
retében feldühödve megjelentek a 
helyszínen – mesélte lapunknak az 
áldozat. Rámutatott, rövid szóvál-
tás után a fi ú a háta mögé került, 
majd vélhetően egy gumibottal fej-
be ütötte, amitől elesett. Az ütlege-
léshez ekkor az apa is csatlakozott. 
Az áldozat elmondta, hogy a testén 
és a fején szerzett sérüléseket, ezért 
sürgősségi ellátásra szorult. Más-
nap a bordái fájtak, illetve homá-

lyosan látott. A törvényszéki orvos 
vizsgálatait követően mindenképp 
feljelentést akar tenni az ügyben, 
mivel elfogadhatatlannak tartja az 
ellene elkövetett erőszakos csele-
kedetet – magyarázta. Ő egyébként 
a tóval kapcsolatos nézeteltérésen 
kívül egy korábbi személyes és po-
litikai ellentétet sejt az ügy mögött.

Az érintett önkormányzati képvi-
selőt is sikerült elérnünk telefonon 
– hiszen a másik fél meghallgatása 
mellett azt is fontosnak tartottuk, 
hogy ő jelenleg közszereplő –, ám ő 
azt nyilatkozta, hogy egyelőre nem 
szeretné kommentálni az esetet.

Elítéli a történteket

Koncz Hunor János székelykeresz-
túri polgármester lapunknak el-
mondta, ő is értesült a történtekről, 
és mivel egy helyi önkormányzati 
képviselő az ütlegelés gyanúsított-
ja, a tegnapi önkormányzati ülésen 
szóvá is tette az esetet. Kijelentette, 
elszomorítónak tartja a történteket, 
de bízik az igazságszolgáltatásban, 
és arra kéri a tanácsos frakcióját 

(RMDSZ), hogy határolódjanak el 
a bántalmazótól, illetve zárják ki 
soraikból, amennyiben tette bizo-
nyosságot nyer. „Azt gondolom, 

hogy választott személy nem kép-
viselhet úgy egy települést vagy 
régiót, ha tömegesen embereket üt-
legel” – szögezte le.

• Egy székelykeresztúri önkormányzati képviselő és fia ütlegelte szerdán este egy civil 
szervezet vezetőjét a rugonfalvi halastónál. A régebbi sérelmek mellett az állhat az ügy 
hátterében, hogy a tanácsos korábban bérelte a tavat, ám szerződése tavaly lejárt, és 
látszólag ebbe nem törődött bele. Vitába keveredett a tulajdonossal, aki a bántalmazás 
napján kamerák felszereléséről egyeztetett az áldozattal a helyszínen.

Elvinné a halakat
A halastó tulajdonosának ügyvédje által szerkesztőségünkbe is eljuttatott 
közleményből kiderül, hogy a korábbi bérlő a bírósági végzés ellenére is to-
vább szeretné használni a tavat. Az ügyvéd szerint ezt azzal indokolja, hogy 
meg akarja tartani, esetleg el akarja vinni onnan a halakat. A tulajdonos 
ezzel nem ért egyet, hiszen a halak kitelepítése környezetvédelmi követ-
kezményekkel járna, ugyanakkor a bérlővel kötött szerződés sem indokolja 
ezt. Az ügyvéd leszögezi, félő, hogy a korábbi bérlő mégis kárt tesz a tó 
élővilágában, ezért van szükség arra, hogy kamerákkal figyeltessék meg a 
tavat. Ha szükséges, távoltartási végzést is kérnek majd a szerdai agresszi-
ót elkövető személyek és családjuk ellen – olvasható a kommünikében.

Eddig tartott az idill a Románok 
Egységéért Szövetség (AUR) és 

Diana Şoşoacă között: a szenátornőt 
egy botrányos, szerdai parlamenti fel-
szólalása nyomán kizárták a pártból. 
Már a szélsőséges Románok Egységé-
ért Szövetségnek (AUR) is elege lett a 

hírhedtté vált Diana Şoşoacă 
szenátor botrányaiból: fe-
gyelmi okokból őt és Mihai 
Lasca képviselőt is kizárta a 
pártból. A maszkviselés- és 

oltásellenes mozgalom farvi-
zén a tavalyi választáson parlamentbe 
jutott, ortodox fundamentalista és ma-
gyargyűlölő párt szerdán este döntött 
a két politikus kizárásáról. Claudiu 
Târziu, a párt társelnöke elmondta, a 
pártfegyelem megsértése és a parla-
menti viselkedési normák áthágása 

miatt váltak meg tőlük. Târziu – aki az 
AUR szenátusi frakcióvezetője is egy-
ben – azt mondta: egy idő után már 
tűrhetetlennek érezte azokat a tetteket 
és megnyilvánulásokat, amelyek rossz 
fényt vetnek a pártra. Az AUR hivata-
los közleménye szerint azért döntöttek 
Şoşoacă kizárása mellett, mert az a 
párt érdekei ellen cselekedett és rossz 
fényt vetett az alakulatra. Mint fogal-
maznak, a szenátornő rendszeresen 
megtagadta, hogy a parlamentben és 
azon kívül az AUR szenátusi frakciójá-
nak stratégiája és a pártelnökség dön-
tései értelmében járjon el.

Oltásellenes performansz

A pártelnökségnél Şoşoacă esetében 
a szenátornő szerdai parlamenti per-

formansza verte ki a biztosítékot. Az 
ugyanis a felsőház szónoki pulpitusán 
állva éppen tüzes hangú szónoklat-
ban uszított a koronavírus elleni oltási 
kampány ellen, bizonyítékok nélkül 
azt állította, hogy az oltási akció so-
rán megütik a nőket és „tönkreteszik 
a román nemzet lényegét”. Arról is 
beszélt, hogy a Pfi zer és a BioNTech 
közös koronavírus elleni vakcinájával 
„lépésről lépésre ölik meg Romániát”, 
mivel az oltással sterillé teszik a nő-
ket. Az ülésvezető ekkor kikapcsolta 
a mikrofonját. Ezt követően közösségi 
oldalán folytatta, mondván: még ha 
mások el is akarják kendőzni az „igaz-
ságot”, ő nem hajlandó rá. Miután 
pedig kiderült, hogy saját pártja sem 
ért vele egyet, nőellenességgel, illetve 
politikai inkorrektséggel vádolta meg.

A párt magyarellenes hadjáratáról 
hírhedt képviselője, Dan Tanasă ar-
ról beszélt: Şoşoacă nem érti, milyen 
szabályok szerint kell játszani, ha az 
ember a román állam tisztségviselő-
je. Hozzátette: egy szenátornak nincs 
keresnivalója cigányzenészek társa-
ságában élőben a Facebookon közve-
tített dorbézolásokon. Ezzel arra utalt, 
hogy pénteken egy vendéglátóhelyen 
tűnt fel, amelyen a résztvevők a ha-
tályos korlátozásokra fi ttyet hányva 
mulatoztak és egyebek közt sovinisz-
ta, magyarellenes dalokat énekeltek. 
Mint ismeretes, Şoşoacă azzal tűnt ki 
korábban, hogy ügyvédként a járvány 
miatti korlátozások ellen lázított, és 
többek között ő a jogi képviselője a 
korlátozásokat notóriusan megszegő 
és azok ellen szintén uszító Teodosie 

konstancai ortodox érseknek.
Şoşoacával együtt kizárták a párt-

ból a Nagyváradon nagy meglepetésre 
képviselői mandátumot szerzett Mi-
hai Lascát is, akit korábban jogerősen 
elítéltek testi sértés miatt. A 40 éves 
Lasca két év felfüggesztett szabadság-
vesztést kapott, miután megvert egy 
férfi t, aki a gyanúja szerint összejött 
a volt élettársával. A férfi  ellen, aki-
nek egyébként őrző-védő szolgálata 
van, ezt követően bűnszervezet létre-
hozása miatt emeltek vádat, a gyanú 
szerint ugyanis embercsempészként 
tevékenykedett: tevékenysége célja 
ázsiai és afrikai migránsok Magyar-
országra való juttatása volt. A párt 
azért zárta ki, mert mindezt eltitkolta 
előlük, és csupán a sajtó leleplezései 
nyomán derült rájuk fény. 

Kizárták a szélsőséges pártból Diana Şoşoacát és Mihai Lascát




