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• Letöltendő börtön-
büntetésre ítélte első 
fokon a Székelyud-
varhelyi Bíróság azt a 
bákói férfit, aki tavaly 
január elején több 
Hargita megyei telepü-
lés helységnévtábláit 
fekete festékszóróval 
fújta le. Az elkövetőt 
rongálás miatt ma-
rasztalták el, a gyűlö-
letre uszítás kimaradt 
a vádiratból, noha a 
benyújtott feljelenté-
sek alapján ezt is vizs-
gálta az ügyészség.

KOVÁCS ATTILA

T avaly év elején, még a világ-
járvány megjelenése előtt 
több Hargita, illetve egy 

Maros megyei település helység-
névtábláinak magyar nyelvű felira-

tait fekete színű festékszóróval 
fújta le valaki. Az akkor még 
ismeretlen személy Székely-
udvarhelyen, Máréfalván, 
Székelyszentléleken és Csík-

szeredában is „festegetett”, 
akárcsak a Makfalvához tartozó 
Hármasfaluban. Kilétére hamar 
fény derült, mert a székelyudvarhe-
lyi helyi rendőrség a térfi gyelő ka-
merák felvételeinek elemzése során 

az elkövető autóját rendszámmal 
együtt beazonosította, és ezt a bi-
zonyítékot átadta a Hargita Megyei 
Rendőr-főkapitányság illetékese-
inek. A 30 éves bákói I. G. Ionuțot 
előállították, megtalálták nála a 
festékszórót, tettét be is ismerte.

Elutasított panasz

A nyilvánvaló rongálás mellett, 
amit a férfi  az Országos Közúti 
Infrastruktúrát Kezelő Országos 
Társaság (CNAIR) kárára követett 
el – az országos útügyi vállalat-
nak kellett leszereltetnie és meg-
tisztítania a táblákat – az ügyben 
diszkriminációra és gyűlöletre 

uszítás gyanújával is vizsgálódott 
az ügyészség, mert ilyen feljelen-
tést is iktattak. Utóbbi bűncselek-
mény gyanúját végül a székely-
udvarhelyi ügyészség nem találta 
megalapozottnak, és az elkészült 
vádiratban nem is szerepelt. A 
Székelyudvarhelyi Bíróság pedig a 
Székely Figyelő Alapítványnak az 
ügyészi döntés felülvizsgálatát ké-

rő beadványát is elutasította, előtte 
az alapítvány hasonló elutasítással 
szembesült az ügyészség részéről. 
A főügyész azt írta az Árus Zsolt ve-
zette jogvédő szervezet panaszára 
válaszolva, hogy megállapították, 
az elkövetőt a táblafestéskor nem 
a magyarok elleni gyűlölet vagy 
előítélet vezérelte, hanem egy re-
akció volt egy korábbi konfl iktusra 
néhány személlyel. Ugyanakkor 
tettét nem követték gyűlöletre, erő-
szakra, diszkriminációra uszító fel-
hívások a magyar nemzeti kisebb-
ség ellen – áll a székelyudvarhelyi 
főügyész indoklásában. A bíróság 
elutasító ítéletének magyarázata 
szerint a gyűlöletre vagy diszkri-
minációra uszítás bűncselekménye 
feltételezi azon csoport jelenlétét, 
amely ellen az ellenségeskedés, 
uszítás, gyűlöletkeltés irányul – ez 
pedig nem valósult meg ebben az 
esetben. A Székely Figyelő Alapít-
vány ebben az ügyben is a Stras-
bourgi Emberi Jogi Bírósághoz for-
dult, a panaszt bejegyezték.

Hat hónapot kapott

Maradt tehát a rongálás miatt in-
dult büntetőper, ezzel kapcsolat-
ban az elkövető azonosításakor a 
rendőrség azt mondta, hogy két-
éves börtönbüntetést kockáztat. 
Nem lett ennyi. Miután kétszer is 
elhalasztották az ítélethirdetést 
a korábban külföldön is többszö-
rösen büntetett, börtönviselt férfi  
perében, szerdán a bíróság hat 
hónap letöltendő börtönbüntetés-
re ítélte őt. Egyúttal kötelezte 1899 
lej értékű kártérítés kifi zetésére az 
országos útügy számára. Az ítélet 
nem jogerős, a Hargita Megyei Tör-
vényszéken megfellebbezhető.

A L B E R T  E S Z T E R

A Halászok utcában még múlt hé-
ten elkezdődött az aszfaltozás 

az utolsó, a kopóréteg leterítésével; 
a Dózsa György utcában is befejez-
ték az aszfaltozást – erősítette meg a 
gyergyószentmiklósi önkormányzat 
illetékese. Ezeken az útszakaszokon 
a járda elkészítése van hátra. A jár-
dák alatt alakítják ki a műszaki csa-
tornákat, amelyekbe különböző veze-
tékeket helyeznek, hogy az esetleges 

meghibásodásokért ne kelljen az utat 
feltörni. A járdákat mindenhol térkő-
ből alakítják majd ki. Szerdán a kivi-
telező céggel a helyszínre vonult a vá-
rosvezetés – nyilatkozta Angi Zoltán 
városmenedzser. „Próbafúrásokat 
végeztünk, hogy ellenőrizzük, meg-
felelő-e az aszfaltréteg vastagsága. 
Rendben találtuk. A héten a munká-
latok a Rózsa utcában folytatódnak.” 

Következik a Békény utca

A gyergyószentmiklósi terelőút 
középső szakaszát képező Békény 

utca egyelőre messze áll az aszfal-
tozástól. „A Békény utcában is re-
mélhetőleg egy hónapon belül el-
kezdjük a munkálatokat, először a 
vízhálózatot kell kiépíteni és ráköt-
ni a lakóházak rendszereire. Ami-
kor ez megtörténik, a kivitelező cég 
elkészíti az út alapját, és azután 
kezdődhet az aszfaltozás” – hang-

súlyozta Angi Zoltán, hozzátéve, 
hogy a terelőút munkálataival 
októberre teljesen el szeretnének 
készülni. A gyergyószentmiklósi 
teherforgalmi út felújítását egyéb-
ként még 2019-ben kezdte el az elő-
ző városvezetés.

Szintén útépítéssel kapcsolatos 
hír, hogy folytatódnak a munkála-

tok az Építők utcában is. A Szabad-
időpark felé vezető utca felújítását 
még tavaly – az önkormányzati vá-
lasztások előtt – kezdték el, aztán 
egy ideig minden munkálat leállt. 
A tervek szerint jövő héten jön a 
tervező, mert a lakók kéré-
sére a jelenleg mindössze 
3,5 méter szélességűre 
tervezett utat ki szeret-
nék szélesíteni legalább 
5 méteresre – itt ugyanis 
két autó egymás mellett 
nem fér el az úton. Az új-
ratervezés miatt az út kialakítása 
késni fog, de a városmenedzser 
elmondta, addig a járdákat fogják 
kivitelezni az Építők utcában.

Októberre végeznének a gyergyószentmiklósi terelőút felújításával
• Lezárult az aszfaltozás a gyergyószentmiklósi teher-
forgalmat kiszolgáló út két szakaszán, a Halászok és 
Dózsa György utcákban. A köztes szakaszon, a Békény 
utcában még csak a vízvezetékek lefektetésénél tar-
tanak, azután jön az út alapozása és az aszfaltozás. 
Az önkormányzat tervei szerint októberre szeretnének 
végezni a terelőút felújításával.

A gyergyószentmiklósi terelőút két 
szakaszán már lezárult az aszfaltozás

◂  F O T Ó :  S U C I U  C R I S T I A N

A tavaly januárban le mázolt 
táblákat gyorsan meg tisztították. 
Nem volt gyűlöletkeltés?

▴  F O T Ó :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D

Börtönre ítélték a táblamázolót
Magyarellenes uszítás helyett „csak” rongálással vádolták




