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Szentes Csaba korábbi ma-
défalvi polgármestert,  
akinek időközben össze-

férhetetlenség miatt szűnt meg 
a mandátuma, azért perelte be 
tavaly szeptemberben a Méltó-
ságért Európában Polgári Egye-
sület (ADEC), mert szerintük 
nem hajtotta végre a 2016 febru-
árjában hozott jogerős bírósági 
végzést, és nem vette le a köz-
ségháza homlokzatáról az intéz-
ményt megnevező feliratot. Noha 
a volt községvezető a per során 
dokumentumokkal bizonyította, 
hogy azt a feliratot eltávolították, 
tavaly novemberben a Hargita 
Megyei Törvényszék az egyesü-
letnek adott igazat, és úgy dön-
tött, hogy Szentes Csabának az 
országos bruttó minimálbér 20 
százalékának megfelelő ösz-
szeget kell fizetnie bírságként 
minden nap késlekedésért. Ezt 
az összeget az említett végzés 
jogerőre emelkedése, azaz 
2016. február 22-től számolták, 
és az akkori minimálbérnek 
megfelelően napi 210 lejt szá-
molva a bírság összege elérte 
akkor az 57 ezer lejt.

Vannak kérdőjelek

Mivel a perben a lehetsé-
ges fellebbezés benyújtása 
elmaradt, a pénzbírságra vo-
natkozó elsőfokú ítélet köz-
ben jogerőre emelkedett – ezt 
kérdésünkre a Hargita Me-
gyei Törvényszék is jelezte. 
Néhány nappal ezelőtt pedig 
egy átirat is érkezett a madé-
falvi polgármesteri hivatalhoz, 
amelyben egyrészt arról ér-
deklődtek, hogy a hivatal mi-
lyen intézkedéseket hozott a 
jogerős ítélet végrehajtása, a 
pénzbírság felhajtása érdeké-
ben, ugyanakkor azt is kér-
ték, hogy ha tényleg végre volt 
hajtva a felirat eltávolítására 
vonatkozó ítélet, akkor küld-
jenek erről bizonyítékot. Kér-
désünkre Szentes Csaba is 

egyetértett azzal, hogy ez az 
utólagos bizonyíték-kérés fö-
löttébb furcsa, mivel a per 
anyagához ezt már korábban 
mellékelték. Az átiratra vá-
laszt fognak küldeni a hiva-
tal részéről, és várják, mi lesz 
a következő lépés – ezt Szőcs 
László megbízott polgármes-

ter is megerősítette, hozzá-
téve, a felirat eltávolításáról 
akkor fényképek is készültek. 
Közölte, azt is leírják, hogy 
Szentes már nem polgármes-
ter, mivel az ítéletnek pénz-
ügyi vonzata is van.

 
KOVÁCS ATTILA

Jogerőssé vált a volt madéfalvi polgármester elleni ítélet

Fizetnie kell Szentes Csabának

A madéfalvi községháza új feliratokkal. Nem minden világos
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vált a volt madéfalvi 

polgármester pénzbír-
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ELŐFIZETÉSEKÉRT  HÍVJANAK!
A Csíki Hírlapra előfizethet lapkihordóinknál és a 

szerkesztőségben. Ha a szerkesztőség telefonszá-
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 Az (X)-szignóval el lá tott szö ve gek   
fi ze tett rek lá mok, köz le mé nyek.  

 A meg je lent írá sok nem fel tét  le nül
a szerkesztõség vé le mé nyét tük   rö zik!

 Szerkesztõségünk fenn tart ja a 
jo got, hogy a be ér ke zett le ve lek és 
más fé le írá sok közlésérõl dönt sön.

 Kéz ira to kat nem õrzünk meg, 
és nem kül dünk vis  sza!

Hir de tés-
fel vé tel és 

ter jesz tés a 
fenti címen 
hétköznap 
8–16 óra 
között.

Hon lap: www.csiki-hirlap.ro

Megjelenik munkanapokon. 
Kiadó: Udvarhelyi Híradó Kft. 
ISSN: 1844-4318

Lapunk eladási sta-
tisztikáit a  Romániai 
Példányszám-auditáló 
 Hivatal (BRAT) hitelesíti. 

Csíkszék napilapja

0266-371100
Észrevételét, panaszait, megjegy zé seit

a szerkesztõk fogadják 
naponta 8–20 óra között!

Telefonszolgálat:

Fogorvosi ügyelet
A Hargita Megyei Fogorvosi Ka-
mara értesítése szerint május 20-
án, szombaton, és 21-én, vasár-
nap András Ágota fogorvos látja 
el a fogászati sürgősségi ügye-
letet Csíkszeredában. A betegek 
mindkét nap 9 és 12 óra között 
a Lendület sétány 2/A/3. szám 
alatt kereshetik fel az orvost. 

Előfizetésért
hívjon:
0266-372370

Főszerkesztő: Kozán István
Főszerkesztő-helyettes: 
Kovács Attila
Tartalomigazgató: 
Szüszer-Nagy Róbert
Ügyvezető: Deák Sándor

Szerkesztőségi ta gok:  
Barabás Hajnal (Aktuális)
Dobos László (Sport, Szieszta)
Iszlai Katalin (Aktuális)
Kömény Kamilla (Aktuális, Gazdavilág)
Molnár Rajmond (Aktuális)
Péter Beáta (Aktuális, Művelődés,
Egészségünkre, Színes mindennapok)
Pinti Attila (Aktuális, Lóerő) 

Kor rek tú ra: 
Lupány István, Pál Éva, Ravasz Réka
Fotó: Gecse Noémi  
Tördelõszerkesztés: 
Bajkó Zsuzsa, Páll Zelinda 
Tévéműsor: Gräf Botond
Reklámgrafika: Tóth Szilárd

Ap ró hir de tés: Kopacz Erika  
Reklám: Gegő Imre (0785–222860)

Lapterv: Elekes Zsolt, Szabó Zsolt

Két per a feliratok miatt

A madéfalvi polgármesteri hivatal épületéről azután vették le az 
egynyelvű Községháza feliratot, hogy a polgármester és a helyi 
önkormányzat jogerősen is elveszítette a Dan Tanasă vezette 
Méltóságért Európában Polgári Egyesület által ennek eltávolításá-
ért 2015-ben indított pert. Ez tavaly márciusban történt meg, pár 
héttel később, pünkösd előtt viszont, amikor az épület homlokza-
tát is felújították, román, magyar és német nyelven festették fel rá: 
Primărie, Községháza, Rathaus. Ezek a feliratok azóta is ott vannak.
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Eltemették Hegyi István nyugalmazott lelkipásztort
A csíkszeredai református templomban búcsúztak el szerettei, ismerősei és hívei tegnap délután Hegyi 
István nyugalmazott református lelkipásztortól, akit ezután a Kalász lakótelepi temetőben helyeztek örök 
nyugalomra. A sokak által tisztelt lelkészt több százan kísérték utolsó útjára. Hegyi István 1986-ban került 
a csíkszeredai gyülekezet élére, amelynek lélekszáma akkor 860 volt. Nyugdíjazásának évében, 2009-ben 
2260 lelkes gyülekezetet adott át. A csíkszeredai gyülekezet kérésére 1990-ben templomépítésbe kezd-
tek. A várostól sok utánajárás után területet kaptak, majd elkezdődött a munka. A hívek adományaikkal 
nagyon sokat segítettek. A református templomot 2000-ben szentelték fel.

Olvasókör 
Csíkszeredában
A Csíkszeredai Olvasókör 
májusi találkozóján, a Kájoni 
János Megyei Könyvtár elő-
adótermében folytatódik a 
naplók olvasmányközpontú 
vizsgálata. A május 22-én, hét-
főn 16 óra 30 perckor kezdődő 
találkozón Horváth Aranka 
mutatja be az első világhá-
borús dokumentumirodalom 
egyik nemrégiben megjelent 
alkotását, Imre Gábor kadét A 
pokol tornácán címmel megje-
lent doberdói naplóját. A csík-
szeredai olvasókör honlapján 
Cseke Gábor író ismerteti a 
kötetet. A művet 2016 nyarán 
mutatták be Budapesten, 
érdekessége, hogy alulnézeti 
emberközelségből mutatja be 
a doberdói poklot, amelynek 
a szerző néhány hónapon át 
1915-ben tevékeny, majd szen-
vedő részese volt.




