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400185 – Ko lozs vár, 
Onisifor Ghibu (volt Eper jes) utca 14. szám 

Telefon: 0264-455959 
Fax:  0264-455969 
E-mail: kronika@kronika.ro

Elő fi zet ni a szer kesz tő ség ben, 
a ma gán lap ter jesz tő cé gek nél 

és a he lyi pos ta hi va tal ok nál le het. 
Pos tai re gi o ná lis ka ta ló gus szá mok: 
Bu ka rest – 14201, Bras só – 15007, 

Kolozs – 14009, Temes – 13107. 
Elő fi ze té si díj 25 lej/hó nap.
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A Kró ni ka bár mely ré szé nek 
má so lá sá val és a lap ter jesz té sé vel 
kap cso la tos min den jog fenn tart va. 
Ti los a lap elekt ro ni kus tá ro lá sa, 
fel dol go zá sa és ér té ke sí té se a ki adó 
írá sos hoz zá já ru lá sa nél kül. 
A lap ból ér te sü lé se ket át ven ni csak 
a Kró ni ká ra va ló hi vat ko zás sal le het.

Hon lap: www.kronika.ro
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Lapunkat rendszeresen szemlézi a megújult 

Ve ze tő szer kesz tő:
Ros tás Sza bolcs
Tar ta lom igaz ga tó: 
Szüszer-Nagy Ró bert
Ügy ve ze tő igaz ga tó: 
Deák Sándor

Lap szer kesz tők: 
Ba logh Le ven te, Pá va Ador ján 

Rovatvezető: 
Bá lint Esz ter (er dé lyi tu dó sí tá sok, 
gaz da ság) 

Rovatszerkesztők: 
Gyergyai Csa ba, Kőrössy And rea,
Pap Me lin da (er dé lyi tu dó sí tá sok), 
Ba logh Le ven te (po li ti ka), 
Kiss Ju dit (kultúra, élet mód), 
Vásárhelyi-Nyemec Ré ka (sport), 
Bede Laura (színes világ),
Gräf Bo tond (szol gál ta tás, mű sor)

Tu dó sí tók: 
Bí ró Blan ka 
(Sep si szent györgy – 0744-778684), 
Kiss Előd Ger gely 
(Ko lozs vár – 0741-697462), 
Szucher Er vin 
(Ma ros vá sár hely – 0744-778683), 
Vásárhelyi-Nyemec Ré ka 
(Nagy vá rad – 0744-778640)

Ol va só szer kesz tő: Ja kab Már ta

Képszerkesztő: Biró Ist ván

Mar ke ting me ne dzser: 
Szatmári Bence (0768-183838)

Lap terv: Elekes Zsolt, Szabó Zsolt

Nyo más: Ud var he lyi Hír adó Kft., 
Székelyudvarhely

Ter jesz tés: 
Ferenczy György (0744-543295)
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1 hónap                  25 lej

3 hónap                    70 lej

6 hónap                  140 lej

12 hónap                280 lej

A székelyudvarhelyiek ítéletre várnak, Csíkszeredában elhalasztották a tárgyalást

Egyelőre maradnak a zászlók

Jövő szerdán, szeptember 20-
án születhet alapfokú ítélet 
a székelyudvarhelyi zászló-

perben, legalábbis ezt ígérte az 
ügyben ítélkező bíró a per tegna-
pi második tárgyalásán a Hargita 
megyei törvényszéken. A tárgya-
láson a székelyudvarhelyi pol-
gármesteri hivatal homlokzatá-
ra és üléstermében kitűzött szé-
kely és városzászló eltávolítá-
sa érdekében keresetet benyúj-
tó Dan Tanasă vezette Méltósá-
gért Európában Polgári Egyesü-
letet (ADEC) senki nem képvisel-
te. Jelen volt ugyanakkor Gálfi 
Árpád polgármester, akinek a bí-
ró engedélyezte, hogy kifejtse ál-
láspontját az ügyben. Az elöljá-
ró ismertette a város statútumát, 
amely törvényes keretek között 
teszi lehetővé, hogy egy település 
meghatározza az általa használt 
szimbólumokat. Ebbe már 1993-
ban belefoglalták a város zász-
laját. Gálfinak így meggyőződé-
se, hogy a város lobogóját jogo-
san tűzték ki. A polgármester bi-
zonyítékként át is adta a bírónak 
a statútum egy példányát. A vá-
rosvezető a székely zászlóra is 
kitért, ennek törvényes kitűzé-
se mellett azzal érvelt, hogy Ro-

mániában egyetlen jogszabály 
sem tiltja a lobogó használatát, 
ugyanakkor, ha Bukovina zászla-
ját – amelyet Moldvában elősze-
retettel felvonnak – nem minősí-
tették törvényellenesnek, akkor 
a székely zászló sem lehet az, hi-
szen a törvények az ország min-
den pontján egységesek. A pol-
gármester azt is nehezményezte, 
hogy Tanasă egyesületét egyet-
len tárgyaláson sem képvise-
li senki, holott szerinte, ha egy 
polgármesternek van ideje meg-
jelenni, akkor ez a sértett félnek 
is kötelessége lenne. Nyilatko-
zata végén Gálfi arra kérte a bí-
róságot, utasítsa el a keresetben 
megfogalmazott kéréseket, és ró-
jon ki pénzbírságot az ADEC-re a 
meg nem alapozott vádak miatt. 
A bíró mindössze annyit fűzött 
hozzá, jövő szerdán várja az elöl-
járót az ítélethirdetésre.

A tárgyalást követően Gálfi 
lapcsaládunknak úgy nyilatko-
zott: arra számít, hogy eleget 
tesznek kéréseinek, és nem kell 
eltávolítaniuk a székely zászlót, 
illetve a város lobogóját. Kérdé-
sünkre, hogy amennyiben szá-

mukra kedvezőtlen ítélet szüle-
tik, milyen lépéseket tesznek, 
úgy fogalmazott, erre majd az 
ítélethirdetést követően tud bő-
vebben válaszolni. Az biztos, 
hogy a végsőkig elmennek, hi-
szen „egy polgármesternek köte-
lessége ezt megtenni a választók 
és a város érdekében”. Hozzátet-
te: az önkormányzat a törvényes 
kereteken belül mindent megtesz 
Székelyudvarhely védelmében.

Csíkszeredában eközben meg-
határozatlan ideig tovább leng-
het a székely és a városzászló a 
polgármesteri hivatal homlokza-
tán, tegnap ugyanis elmaradt az 
a tárgyalás, amelyen az eltávolí-
tásukról rendelkező jogerős íté-
let végrehajtása ellen benyújtott 
óvást kellett volna megvitatni. 
Májai László, a várost képvise-
lő ügyvéd arról számolt be: a ha-
lasztás oka, hogy a kijelölt bírói 
tanács tartózkodott az ügy meg-
oldásától, amely ezért egy másik 
bírói tanácshoz fog kerülni. „Egy-
előre várunk, a végrehajtás ide-
iglenes felfüggesztése érvényben 
marad mindaddig, amíg az ügyet 
le nem tárgyalják” – magyaráz-

ta a jogász. Hozzátette: abban az 
esetben jelölnek ki másik bírót, 
ha a tartózkodásra vonatkozó 
kérést a Hargita megyei törvény-
szék elnöke elfogadja. A lobogók 
eltávolítására vonatkozó jogerős 
ítélet végrehajtását a törvényszék 
júliusban függesztette fel, miu-
tán Csíkszereda polgármestere 
óvást nyújtott be – ez volt az utol-
só jogi lehetőség, amivel megaka-
dályozhatják a zászlók eltávolí-
tását. Az óvásban többek között 
azt kifogásolják, hogy ha a zász-
lók eltávolításáért indított pert 
államigazgatási eljárás kereté-
ben indították, nem lehet a polgá-
ri perrendtartás szerint kérni a 
végrehajtást, a felszólítás ugyan-
is erre hivatkozik. Arra is kitér-
nek, hogy a székely zászlónak 
nincs jogi besorolása Romániá-
ban, a periratban pedig az szere-
pel, hogy „îndepărtarea steagului 
secuiesc” – a székely zászló eltá-
volítása – román nyelven viszont 
a steag és a drapel két külön fo-
galom, utóbbi jelenti hivatalosan 
egy ország zászlaját. 

ISZLAI KATALIN, KOVÁCS ATTILA
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REKLÁM

Az Optica Optofarm őszi újdonságai 
Szeptember 1. és 30. között minden iskolás

és egyetemista ügyfelünknek
50 százalékkal olcsóbban kínáljuk a sima

és az antireflex védőréteggel ellátott 
műanyag lencséket!

Az Állomás téri egységünk egy könnyebben megkö-
zelíthető, tágas parkolóval ellátott közeli helyszínre 

költözött: újabban megtalálnak a Dózsa György
utcai Kaufland és a Merkúr nagyáruházak mellett. 
Azon kívül Marosvásárhelyen a többi szakrende-

lőnkhöz is bizalommal fordulhat: 
- Posta utca 3. szám, tel./fax: 0265-212304, 312436

- Rózsák tere 53. szám, tel.: 0265-250120
- December 1. út (volt Hosszú utca) 49. szám,

tel. 0265-263351
e-mail: jeremias@optica-optofarm.ro

www.optica-optofarm.ro

Reménykednek. Székelyudvarhely polgármestere kifejtette a bírónak, miért jogos a zászlók kitűzése

„Elmenekítik” az iskolát
Félreeső, csendes és füstmentes 
helyre, a sportcsarnok és a ját-
szótér mellé készül átköltöztet-
ni az elemi iskolát az ákosfalvi 
önkormányzat. A Marosvásár-
hely terelőútjának mentén talál-
ható községben azért van szük-
ség új iskolaépületre, mert a régi 
ingatlan veszélyessé vált – nem 
állaga, hanem elhelyezése miatt. 
A gyerekeknek naponta többször 
is a megye legforgalmasabb és 
legszűkösebb útkereszteződése 
mellett kell elhaladniuk, miköz-
ben a Marosvásárhelyt elkerü-
lő kamionok ezrei kanyarodtak a 
nyárádmenti útról ki vagy be. Az 
új épületre a fejlesztési minisz-
térium 5,3 millió lejes támoga-
tást hagyott jóvá, amiből hármat 
már el is különített, ennek nyo-
mán hamarosan el lehet kezde-
ni az építkezést. A község önkor-
mányzatának a területtel és az 
előtanulmány elkészítésével kel-
lett hozzájárulnia a beruházás-
hoz. A közlekedésügyi miniszté-
rium évek óta odázza a letérőnél 

a megígért körforgalom kialakítá-
sát. Súlyosabb balesetet még nem 
jegyeztek Ákosfalva központ-
jában, de Osváth Csaba polgár-
mester szerint ezt nem is akar-
ják megvárni. A gyereklétszám is 
indokolttá teszi a terjeszkedést.

A tanintézet nemcsak az ele-
mi iskolát, hanem az óvodát és 
a napközit is magában foglalja. 
„Falvainkban azért is csökken a 
gyereklétszám, mert a szülőknek 
nincs kire hagyniuk csemetéi-
ket. Nincs minden családban egy 
nagymama, akire rá lehetne bíz-
ni a kicsiket. Ákosfalván igyek-
szünk elébe menni a problémá-
nak: napközit létesítünk, hogy a 
kistérségben élő anyukáknak ne 
kelljen otthon ülniük” – érvelt a 
polgármester. Az elemisek egy-
előre egy harmadik iskolaépü-
letben, a felső tagozatosok mel-
lett tanulnak, de remélik, hogy a 
következő tanévet már új környe-
zetben kezdhetik.

SZUCHER ERVIN

FOTÓ: PÁL ÁRPÁD




