
FO
TÓ

: 
ER

DÉ
LY

 B
ÁL

IN
T 

EL
Ő

D

Erdélyi tudósítások2021. június 2.
szerda8

Újabb részletek derültek ki az 
Aradon a gépkocsija felrobban-
tásával meggyilkolt üzletember 
ügyében. Közben a hatóságok 
nyugalomra intenek, szerintük 
Románia minden lakosa bizton-
ságban van.

 » KRÓNIKA

F olytatódik a nyomozás a meg-
gyilkolt aradi üzletember ügyé-
ben, az ügyészek kézhez kapták 

a boncolás eredményeit, ugyanakkor 
sikerült rekonstruálniuk Ioan Crișan 
utolsó óráit – tájékoztatott tegnap a 
nyomozó hatóság. Egy nappal koráb-
ban azt közölték, hogy a merénylet 
ügyét hétfőn a bukaresti főügyészség 
vette át az Arad megyei törvényszéki 
ügyészségtől, a fővárosi vádhatóság 
pedig megváltoztatta az ügy jogi be-
sorolását, és emberölés helyett előre 
megfontolt szándékkal elkövetett 
emberölés gyanújával nyomoznak. A 
román rendőrség jelentős emberi és 
logisztikai erőforrásokat állított ren-
delkezésre a nyomozáshoz, amelyet 
a főügyészség egyik ügyésze irányít 
– tájékoztattak.

A boncolás eredményei szerint a 
66 éves vállalkozó halálának oka az 

autó felrobbanása volt, néhány má-
sodperccel a robbanás után életét 
vesztette. Ezzel a halál oka terén ki-
zártak más hipotéziseket. A kihallga-
tások sora is folytatódik közben, az 
ügyészek barátok, rokonok, jelenlegi 
és exalkalmazottak, üzlettársak ki-
kérdezése nyomán szeretnének rá-
jönni arra, hogy mi volt a merénylet 
indítéka.

Csak egy kávéra ugrott ki
A nyomozó hatóság ugyanakkor re-
konstruálta az üzletember utolsó 
óráit. Ioan Crișan pénteken 21 óra 
környékén ért haza az egyik aradi 
lakónegyedben található otthonába, 
ahol a feleségével élt. Autóját azon 
a parkolóhelyen hagyta, amelyet 
gyakran használt éjszakára. Másnap 
reggel 6:30 óra körül ment el otthon-
ról, 6:45 órakor parkolt le arra a hely-
re, ahol a végzetes robbanás történt. 
A vállalkozó összesen 10 percig nem 
tartózkodott személygépkocsijában, 
egy közeli bárba ugrott ki, ahová reg-
gelente gyakran betért egy kávéra. 
6.55-kor ült vissza a volán mögé, és 
néhány másodperc után az autó fel-
robbant.

Az 112-es segélyhívó számot 7 óra-
kor hívták először, miután több arra 
járó személy is megpróbálta eloltani 

az egyre magasabbra felcsapó lán-
gokat, de látva a tűz intenzitását, a 
lánglovagok segítségét kérték.

 Mint ismeretes, Ioan Crişannak 
halipari érdekeltségei voltak, Aradtól 
néhány kilométerre levő, 22 meden-
céből álló halneveldéjében afrikai 
harcsákat tenyésztenek. Helyi hírpor-
tálok szerint viszont nem kizárt, hogy 
egy gyanús csempészcigaretta-szál-
lítmányhoz kapcsolható a halála.

A hatóságok szerint
Románia biztonságos
Megszólaltak közben a szombati 
merénylet ügyében a bukaresti kor-
mány képviselői is. Lucian Bode 
belügyminiszter hétfőn bejelentet-
te, hogy véget ért a helyszínelés, a 
felrobbant autót pedig vizsgálat cél-
jából elszállították, a hatóságoknak 
több hipotézisük is van a történtek 
kapcsán, számos tanút – családta-
gokat, alkalmazottakat, közeli is-
merősöket – kihallgattak. „Minden 
nyomot megvizsgálunk, és nem zá-
runk ki egyetlen lehetőséget sem” 
– mondta.

A belügyminiszter bejelentése 
szerint az elmúlt harminc év lefor-
gása alatt voltak már gyilkossá-
gi kísérletek, amelyeket hasonló 
módszerekkel próbáltak elkövetni, 

REKONSTRUÁLTÁK A MEGGYILKOLT VÁLLALKOZÓ UTOLSÓ ÓRÁIT, MEGÁLLAPÍTOTTÁK A HALÁL OKÁT, DE SOK MÉG A KÉRDŐJEL

Aradi merénylet: folytatódik a nyomozás

Örömünnep. Csaknem hetven gyerek jár az ünnepélyes keretek között átadott székelykeresztúri óvodába

de valamennyit sikerült meghiú-
sítani. Mint fogalmazott, „Romá-
nia egy biztonságos ország”. Arra 
a kérdésre, hogy biztonságban 
van-e az üzletember családja, 
Bode így felelt: „minden román 
biztonságban van”.

Florin Cîțu miniszterelnök a bu-
karesti Digi24 hírtelevízió stúdi-
ójában hétfőn este arról beszélt, 
hogy a nyomozó hatóságoknak 
egyelőre nem sikerült azonosíta-
niuk a halálos áldozatot követelő 
aradi autórobbantás elkövetőjét. 
Mint mondta, a rendőrség és az 
ügyészség eddigi nyomozása alap-
ján egyelőre azt sem tudni, román 
állampolgár vagy állampolgárok 
hajtották-e végre az autórobban-
tást. Ezzel együtt Florin Cîțu – aki 
szerint az aradi volt az egyetlen 
merénylet az országban az elmúlt 
három évtizedben – úgy véleke-
dett, hogy Románia az aradi bűn-
cselekmény ellenére is biztonságos 
országnak tekinthető, a hatóságok 
pedig mindent megtesznek az ügy 
felgöngyölítése érdekében. „Na-
gyon súlyos esetről van szó, és én 
remélem, hogy ilyen többé nem 
fordul elő Romániában. Várjuk a 
nyomozás eredményeit” – jelentet-
te ki a miniszterelnök.

 » A vállalkozó 
összesen 10 per-
cig nem tartóz-
kodott személy-
gépkocsĳ ában, 
egy közeli bárba 
ugrott ki, ahová 
reggelente gyak-
ran betért egy 
kávéra. 6:55-kor 
ült vissza a volán 
mögé, és néhány 
másodperc után 
az autó felrob-
bant.

 » KRÓNIKA

A Kárpát-medencei magyar óvoda-
fejlesztési program keretében 

felépített unitárius óvodát avattak 
tegnap, a gyermekek világnapján 
Székelykeresztúron. Egy nappal ko-
rábban szintén a magyar állam tá-
mogatásával épült kisdedóvót adtak 
át Gyimesközéplokon.

A székelykeresztúri unitárius 
templomban tartott óvodaavató há-
laadó istentisztelet végén Grezsa Ist-
ván, az óvodafejlesztési programért 
is felelős miniszteri biztos azt a meg-
győződését hangsúlyozta, hogy a 21. 
század a magyar nemzeti együttmű-
ködésre fog épülni. Hozzátette: a ma-
gyar nemzetrészek száz év törvény-
szerű szétfejlődés után élhették meg 
az összefogás élményét, és azt, hogy 
a magyar államnak nemcsak arra 
van képessége, hogy ezt kimondja, 
hanem arra is, hogy forrásokat állít-
son az összefogás, az együttműkö-
dés szolgálatába. A miniszteri biztos 
kifejtette: ez a Szent István-i eszme 
újraéledését jelenti. Azt is hozzátet-
te azonban, hogy a Kárpát-medence 
nemcsak a magyaroké, hanem a ro-
mánoké, szerbeké és szlovákoké is, 
és ezek a népek kezet tudnak nyújta-
ni egymásnak.

 Az új óvodát Rácz Norbert Zsolt 
püspöki titkár áldotta meg, és ő mon-
dott köszönetet a támogatóknak, az 
építőknek is. Kovács István a Magyar 
Unitárius Egyház közügyigazgatója 
köszöntésében arról beszélt, hogy a 
gyermekvállalás a semmirekellőnek, 
nevelhetetlennek tekintett, pimasz 
fi atalokat is felelősségük tudatára 
ébreszti. A gyermeket a kezükben 

tartva egyszerre értik meg, hogy mit 
jelent a felelősség, a múlt és a jöven-
dő. Szerinte a közösség is akkor érti 
meg, hogy mi a küldetése, amikor 
befogadja a kisgyermekeket és a jé-
zusi tanítást, amint ez az új óvodá-
ban történik.

 Az óvoda bejáratánál Grezsa Ist-
ván miniszteri biztos, Kovács István 
egyházi közügyigazgató, Varró Mar-
git iskolaigazgató, és Koncz Hunor 
János polgármester vágta el a sza-
lagot.

A székelyföldi kisvárosban műkö-
dő Berde Mózes Unitárius Gimnázi-

um szervezeti egységébe épülő 600 
négyzetméteres, egyszintes napközi 
otthonos óvoda épülete három óvo-
dai csoport ellátására alkalmas. Az 
óvoda már a 2020–21-es tanév kezde-
tétől működik 67 gyerekkel, de a jár-
ványügyi korlátozások miatt mind-
eddig a hivatalos avatóünnepségre 
nem kerülhetett sor. A beruházás ér-
téke 215 millió forint.

 Szintén a magyar állam támoga-
tásával épült óvodát adtak át hétfőn 
Gyimesközéplokon. A Szent Gellért 
óvodát Kovács Gergely gyulafehér-
vári római katolikus érsek szentelte 

fel. Az intézmény fenntartója a helyi 
önkormányzat lesz. Grezsa István, a 
Kárpát-medencei magyar óvodafej-
lesztési programért is felelős minisz-
teri biztos az avató ünnepségen el-
mondta: a magyar állam azért költött 
az elmúlt öt évben összesen 61 milli-
árd forintot a Magyarország határain 
kívüli óvodákra, mert szeretné, ha 
minden magyar vagy vegyes család-
ból származó gyermeknek meglenne 
rá a lehetősége, hogy európai színvo-
nalú magyar óvodában nevelkedjen, 
a mesevilágon keresztül ismerje meg 
a magyar kultúrát, és köteleződjön 
el iránta. A miniszteri biztos kifej-
tette: feladat a Kárpát-medencében 
élő 13,5 millió magyart egy nemze-
ti közösségben tartani. Hozzátette: 
nem az itt élő más népek rovására. 
„Ha teleszülni nem tudjuk, lakjuk 
be, érezzük otthon magunkat (a Kár-
pát-medencében)” – jelentette ki 
Grezsa István.

 A kisdedóvó három csoport, azaz 
75 magyar gyermek befogadására al-
kalmas. Eddig 52 óvodás gyerek vette 
birtokba a magas színvonalú elhe-
lyezési és oktatási lehetőséget. A kö-
zel félhektáros telken felépített 489 
négyzetméteres hasznos területű, 
kétszintes épület 250 millió forintba 
került. A Székelyföld keleti peremvi-
dékén fekvő, 5300 lakosú Gyimeskö-
zéplokon különben a Szent Gellért 
óvoda immár a második, amelyet a 
magyar állam támogatásával építet-
tek fel. A patakok völgyeibe felnyúló, 
nagy kiterjedésű hegyvidéki telepü-
lés lakosainak a 99,3 százaléka val-
lotta magát magyarnak a tíz évvel 
ezelőtt tartott, legutóbbi romániai 
népszámláláson.

Újabb magyar állami támogatással megépült óvodákat adtak át

 » „Ha teleszül-
ni nem tudjuk, 
lakjuk be, 
érezzük otthon 
magunkat (a 
Kárpát-meden-
cében)” – jelen-
tette ki Grezsa 
István.




