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A Csíkszeredai Bíróság 

nem illetékes döntést 

hozni a csíkszeredai 

városháza homlokza-

tán levő székely- és 

városzászlók eltávo-

lítása kapcsán, ezért 

határozatuk alapján a 

végrehajtás elleni óvás 

tárgyalását a Hargita 

Megyei Törvényszék-

nek adták át.

Csíkszereda polgármeste-
re azért nyújtott be óvást a 
Csíkszeredai Bírósághoz, 

hogy megakadályozza a szé-
kely- és városzászló eltávolítá-
sát a városháza homlokzatáról 
– erre a Marosvásárhelyi Ítélő-
tábla jogerős végzése alapján 
kötelezik, miután a Méltóságért 
Európában Polgári Egyesület 
(ADEC) megnyerte az e célból 
indított pert.

Nem egy ország zászlaja

Az óvást nemrég tárgyalta 
a bíróság, amely döntést nem 
hozott, hanem úgy ítélte meg, 
hogy nem illetékes ennek elbí-

rálására, és az ügyet a Hargita 
Megyei Törvényszéknek ad-
ta át. A felperes egyesület ál-
tal kért kényszervégrehajtás 
elleni érvek között szerepelt, 
hogy ha a pert államigazgatá-
si eljárásként indították, nem 
lehet a polgári perrendtartás 
szerint kérni a végrehajtást, a 

felszólítás ugyanis erre hivat-
kozik. Azt is felhozták, hogy 
a székely zászlónak nincs jo-
gi besorolása Romániában, 
és a periratban úgy szerepel, 
hogy „îndepărtarea steagului 
secuiesc” – a székely zász-
ló eltávolítása – román nyel-
ven viszont a steag és a drapel 

két külön fogalom, utóbbi jelen-
ti egy ország zászlaját. Májai 
László, a várost a perben kép-
viselő ügyvéd szerint annak 
ellenére, hogy a székely zászló 
nem más ország zászlaja, dön-
tést hoztak, és besorolták abba 
a cikkelybe, amely azt szabá-
lyozza, hogy mikor lehet ki-

tűzni más országok zászlaját 
– azaz a bíróság hozzáadott a 
törvényhez, viszont ezt nem te-
heti meg, csak a törvényhozó.

A rendszer kijavítja magát?

Amellett, hogy az óvás tár-
gyalásáig a zászlók helyükön 
maradnak, Májai László sze-
rint ez azt is jelenti, hogy a bí-
róság részben elfogadta azt az 
érvelését, hogy a végrehajtás a 
törvényszéket illetné meg ab-
ban az esetben, ha a végrehaj-
tó azt az utat választotta volna, 
hogy közigazgatási eljárásban 
hajtja végre az ítéletet. „Ez sem 
jó, mert a bíróságnak el kellett 
volna ismernie az érvelésemet, 
és megsemmisítenie a végre-
hajtást, mert rosszul volt bead-
va. Ő inkább azt próbálja ezzel 
érzékeltetni, hogy nem baj, 
majd a rendszer kiajvítja ma-
gát, mindegy, hogy a felperes 
tévedett, mindegy, hogy rosz-
szul adták be a végrehajtási 
kérést, és a végrehajtó rosszul 
járt el, ennek ellenére kijavít-
ják, korrigálják” – magyaráz-
ta. Hozzátette, a törvényszéken 
egy másik semmisségi kifogás-
sal fog élni, és mivel szerin-
te a törvényszék sem illetékes, 
kérni fogja, hogy küldjék fel 
az ügyet Marosvásárhelyre, 
egyúttal kérve a végrehajtás 
megsemmisítését, mert nem 
a törvényszéket keresték meg 
ennek engedélyezésére.
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A törvényszék illetékes a csíkszeredai városházi zászlók levétele ügyében

Nem döntöttek a végrehajtásról

A városháza homlokzata a kifogásolt zászlókkal. Egyelőre maradnak
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Pályázat 
a reformációról
Idén 500 éve lesz annak, 
hogy Luther Márton 1517. 
október 31-én kifüggesztet-
te a wittenbergi vártemp-
lom kapujára 95 tételét 
az egyház megújításáról. 
Ettől kezdve számolják a 
reformáció kezdetét. A jeles 
évforduló alkalmából Sógor 
Csaba RMDSZ-es európai 
parlamenti képviselő és az 
Erdélyi Ifjúsági Keresztény 
Egyesület (IKE) pályázatot 
hirdet Reformáció Kelet-
Közép-Európában címmel 
romániai magyar diákok, 
illetve gyülekezeti ifjúsá-
gi csoportok számára. A 
feladat: minél színesebben, 
interaktívabb és kreatívabb 
megközelítéssel bemutatni 
a reformáció történetét, kü-
lön érintve az erdélyi hely-
zetet. A nyertes csoport 
által összeállított tartal-
mat egy kiállítás részeként 
Brüsszelben mutatják be a 
csoport számára szervezett 
brüsszeli tanulmányúttal 
egybekötve.

Vérre van szüksége

B3 Rh-negatív vér-
re van szüksége Butacu 
Petreának, aki jelenleg a 
marosvásárhelyi kórházban 
fekszik. Aki tud segíteni, 
adhat vért a csíkszeredai 
vérközpontban is. Segítsé-
gét hálával fogadják.

Egy múlt héten elpusztult 
gólyafióka bomlásnak indult 
teteme eltávolításához kért se-
gítséget egy csíkcsicsói férfi. 
A madár a villanyoszlopon lé-
vő fészek szélén lógva maradt, 
megközelítéséhez és eltávolí-
tásához szakemberekre volt 
szükség.

Szombati ottjártunkkor lát-
hattuk, hogy a fióka fészek szé-
lén lévő élettelen teste mellett 
egy gólyapár és több fióka ült. A 
szerkesztőségünket megkereső 
férfi elmondta, a gólyapár már 
több éve tér vissza a fészekhez, 
és volt már olyan, hogy az erő-
sebb fiókák kilökték a fészek-
ből a gyengébbeket, de ilyet még 
sosem láttak. „Kedden pusztult 
el, a szomszédasszony hívta 
fel rá a figyelmem. Szerdán be 
is mentem a környezetvédelmi 
ügynökséghez, és letettem egy 
kérést, amelyben igényeltem, 
hogy távolítsák el a fészekről a 
tetemet. Akkor azt ígérték, hogy 
még aznap leveszik, de még 
másnap sem jöttek. Pénteken 
visszamentem, de azt mondták, 
hogy mivel közterületen van, 
nehezebben megy az eljárás. 
Megoldás azóta sem történt” – 
elevenítette fel az eseményeket 
szombat délelőtt a férfi.

Nem egészséges

A férfi elmondta azt is, hogy 
2004-ben költözött családjá-
val Csíkszeredából Csicsóba, 
és akkortájt kezdtek a gólyák 

először fészket rakni a házuk 
melletti villanyoszlopon. „Na-
gyon szemetelnek, az ürülékük 
és az általuk el nem fogyasztott 
táplálék – például siklók és bé-
kák – folyamatosan beestek az 
udvarunkra. Állatszerető va-
gyok, és ha télire itt is marad 
egy-kettő, mert nem tud elre-
pülni, befogadjuk őket. Azt so-
ha nem kértem, hogy elvigyék a 
fészket, inkább a kapunkat vit-
tük beljebb, hogy ne az udvarra 
hulljon a sok szemét. Minden-
nel megbékültünk, az azonban, 
hogy egy fióka teteme lóg ki a fé-
szekből, már több a soknál. Es-
ténként a dögszag is érződik, és 
hamar lebomlik ebben a nagy 

melegben, úgyhogy már azt les-
sük, mikor hullanak a kukacok 
a nyakunkba. Sok itt a gyerek, 
és ez nem egészséges semmi-
lyen szempontból” – hangsú-
lyozta a férfi.

Nem tudnak felmászni

Domokos László József, a 
Hargita Megyei Környezetvé-
delmi Ügynökség vezetője ér-
deklődésünkre elmondta, a 
probléma nem tartozik az ő 
hatáskörükbe, nincs sem kö-
telezettségük, sem eszközük 
a hasonló esetek ellátására. 
„Egyelőre nem kaptunk meg-
oldást a panaszra, ugyanis ne-

künk nincs felkészültségünk 
a hasonló esetekre. A termé-
szetvédelmi osztályról kint járt 
az egyik munkatársam a hely-
színen, de az a baj, hogy nem 
tudunk a gólyafészekhez fel-
mászni, nincs erre alkalmas 
eszközünk. Egyedül az áram-
szolgáltatónak van hozzáférése 
a villanyoszlopokhoz, továb-
bá nekik van engedélyük ezzel 
foglalkozni. Van olyan, hogy az 
életerősebb fiókák »kitoloncol-
ják« a gyengébbeket, de nem 
tudom, hogy ez a mostani eset 
hogyan történhetett meg” – ma-
gyarázta Domokos.

Megoldódott a probléma

Az ügyben Antal Imrét, az 
Electrica Dél-Erdélyi Áram-
szolgáltató Hargita megyei ki-
rendeltségének igazgatóját is 
megkerestük, aki hívásunkig 
nem is értesült az elpusztult 
gólyafióka esetéről. Miután tá-
jékoztattuk az ügy részletei-
ről, és elmagyaráztuk a fészek 
pontos helyét, az áramszolgál-
tató munkatársai rövid időn 
belül a helyszínre siettek. Pár 
órával később az igazgató ar-
ról tájékoztatott, hogy eltávo-
lították a tetemet a fészekből. 
Nem sokkal ezután a szerkesz-
tőségünket megkereső férfi is 
megnyugodva hívott fel, hogy el-
mondja: a probléma – az utca la-
kóinak örömére – megoldódott.
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Eltávolították a gólyafióka maradványait

Nem volt egyszerű a beavatkozás, de az áramszolgáltató segített
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