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Továbbra is marad-

hatnak a székely- és 

városzászlók a csík-

szeredai városháza 

homlokzatán, mert 

elmaradt az eltávolí-

tásukról rendelkező 

jogerős bírói ítélet vég-

rehajtása ellen benyúj-

tott óvás tárgyalása.

Miután az ítélet végrehaj-
tását a Hargita Megyei 
Törvényszék júliusban 

ideiglenesen felfüggesztette, teg-
nap tárgyalták volna azt az óvást, 
amelyet Csíkszereda polgármes-
tere nyújtott be azzal a céllal, hogy 
megakadályozza a székely- és vá-
roszászló eltávolítását a város-
háza homlokzatáról. A tárgyalás 
viszont elmaradt, mert a kijelölt 
bíró tartózkodásának elfogadását 
kérte a törvényszék elnökétől. „A 
kinevezett bírói tanács tartózko-
dott az ügy megoldásától, emiatt 
fogunk kapni egy új idézést, és egy 
másik bírói tanácshoz kerülhet az 
ügy. Egyelőre várunk, a végrehaj-
tás ideiglenes felfüggesztése ér-
vényben marad mindaddig, amíg 
az ügyet le nem tárgyalják” – kö-
zölte kérdésünkre Májai László. A 
perben a várost képviselő csíksze-
redai ügyvéd hozzátette, abban az 
esetben jelölnek ki másik bírót, ha 
a tartózkodásra vonatkozó kérést 
a törvényszék elnöke elfogadja.

Nem más ország zászlaja

Az óvásban többek között 
azt kifogásolja a megyeszék-

hely polgármestere, hogy ha 
a zászlók eltávolításáért indí-
tott pert államigazgatási eljá-
rás keretében 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, a 
periratban pedig az szerepel, 
hogy „îndepărtarea steagului 
secuiesc” – a székely zászló 
eltávolítása – román nyelven 
viszont a steag és a drapel két 
külön fogalom, utóbbi jelen-
ti egy ország zászlaját. Májai 

László ügyvéd korábban le-
szögezte, annak ellenére, hogy 
a székely zászló nem más or-
szág zászlaja, a bíróság dön-
tést hozott, és besorolta abba 
a törvénycikkbe, amely azt 
szabályozza, hogy mikor lehet 
kitűzni más országok zász-
laját – azaz a bíróság hozzá-
adott a törvényhez, viszont ezt 
nem teheti meg, csak a tör-
vényhozó.

A bíróság továbbadta

A városháza homlokzatára 
kitűzött zászlók levételére egy 

marosvásárhelyi végrehajtói 
iroda szólította fel a polgármes-
tert, miután a Dan Tanasă ve-
zette Méltóságért Európában 
Polgári Egyesület (ADEC) meg-
nyerte az e célból indított pert a 
Marosvásárhelyi Ítélőtábla jog-
erős ítélete nyomán. Az óvást 
a Csíkszeredai Bíróságra nyúj-
tották be júniusban, de ott nem 
hoztak döntést, hanem úgy ítél-
ték meg, hogy a bíróság nem il-
letékes ennek elbírálására, és 
az ügyet a Hargita Megyei Tör-
vényszéknek adták át.

KOVÁCS ATTILA

Tartózkodna a bíró, elmaradt a végrehajtás elleni óvás tárgyalása

Egyelőre maradnak a zászlók

A kifogásolt zászlók a csíkszeredai városháza homlokzatán. Elhúzódó ügy

Ítélet születhet jövő szerdán 
a székelyudvarhelyi zászlóper-
ben. Az ügy tegnapi tárgyalásán 
Gálfi Árpád székelyudvarhe-
lyi polgármester kifejtette állás-
pontját, amely szerint jogosan 
leng a hivatal bejárata fölött és 
az ülésteremben a székely zász-
ló, illetve a város lobogója, ezért 
az ezek eltávolítását megcélzó 
kérések elutasítását kérte. 

Tavaly nyújtott be keresetet 
Székelyudvarhely polgármes-
tere ellen a Dan Tănasă vezette 
Méltóságért Európában Polgári 
Egyesület (ADEC): a szervezet 
álláspontja szerint törvényte-
lenül lengenek a polgármesteri 
hivatal bejárata felett, valamint 
az ülésteremben kitűzött szé-
kely zászlók és a város lobogói, 
ezért a perben azok eltávolí-
tását szeretné elérni. Az első 
tárgyalást három hónapja tar-
tották, akkor Gálfi Árpád, Szé-
kelyudvarhely polgármestere 
kérvényezte, hogy magánsze-
mélyként is beavatkozhasson a 
perbe, kérését pedig jóváhagy-
ták. A következő tárgyalást teg-
nap tartották a Hargita Megyei 
Törvényszéken. 

Ítélet jövő héten

Gálfi Árpád polgármester meg-
jelent a tegnapi tárgyaláson, a 
Méltóságért Európában Polgá-
ri Egyesület részéről azonban 
senki sem képviseltette magát. 
A tárgyalást vezető bíró engedé-
lyezte, hogy a polgármester kifejt-
se álláspontját az ügyben. Gálfi 
elsőként arra tért ki, hogy Szé-
kelyudvarhely statútumába (ez 
lehetővé teszi, hogy egy adott te-
lepülés meghatározza és leírja 
az általa használt szimbólumo-
kat) már 1993-ban belefoglalták 
a város zászlaját. Ezt az 1993-ból 

származó 38-as számú tanács-
határozat támasztja alá, ezért 
úgy véli, jogosan leng a zászló a 
homlokzaton. Hozzátette, fontos 
szempont, hogy a statútum ma 
is érvényben van, érvelése után 
pedig bizonyítékként átadott egy 
nyomtatott példányt a bírónak, 
aki el is fogadta. Ezt követően 
Gálfi arról beszélt, hogy Romá-
niában egyetlen törvény sem tilt-
ja a székely zászló használatát, 
továbbá arra is kitért, hogy ha 
Bukovina zászlaját (amely példá-
ul Moldvában van kitűzve) nem 
minősítették törvényellenesnek, 
akkor a székely zászló sem le-

het az, hiszen a törvények az 
ország minden pontján egysége-
sek. Mint mondta, ha csak utób-
bi számít törvényellenesnek, az 
már diszkriminációnak minő-
sül. A polgármester ugyanak-
kor azt is nehezményezte, hogy 
az egyesületet egyetlen tárgya-
láson sem képviseli senki. Mint 
mondta, ha egy polgármesternek 
van ideje megjelenni, akkor ez a 
sértett félnek is kötelessége len-
ne. Nyilatkozata végén Gálfi arra 

kérte a bíróságot, megalapozott 
bizonyíték hiányában utasítsa el 
a keresetben megfogalmazott ké-
réseket, és rójon ki pénzbírságot 
a Méltóságért Európában Polgári 
Egyesületre a meg nem alapozott 
vádak miatt. A bíró ezt követően 
csupán annyit fűzött hozzá az el-
hangzottakhoz, hogy szeptember 
20-án, azaz jövő szerdán várja a 
polgármestert az ítélethirdetésre. 

ISZLAI KATALIN

Meghallgatták Gálfi Árpádot a székelyudvarhelyi zászlóper tegnapi tárgyalásán

Áramszünetek

Az áramszolgáltató Electrica 
Rt. Hargita megyei kirendelt-
sége felhívja a lakosság figyel-
mét, hogy előre betervezett ja-
vítások miatt szeptember 15-
én 8 és 16 óra között szünetel 
az áramszolgáltatás a csík-
szeredai Akác utca 5. szám 
alatt, a Miron Cristea utcában 
a 2-12., 5., 9-11. számok alatt, 
a Szász Endre utcában az 5., 
9-19., 10-24. szám alatt, a 7/
A1., 7/A2., 7/B1., 7/B2. lépcső-
házában, a Tudor Vladimirescu 
utca 36/B lépcsőházában, a 
Testvériség sugárút 3. szám 
alatt, az 5/AB., 2/ABCD., 4/A A 
és B lépcsőházában, valamint 
4/BE lépcsőházában.
Továbbá szeptember 16-án 8 
és 16 óra között szünetel az 
áramszolgáltatás a csíkszere-
dai Temesvári sugárút 24. és 
28. szám alatt, a Szív utca 7. és 
9. szám alatt, valamint a Dec-
emberi Forradalom utca 15., 
17., 19., 26., 30., 32-es számú 
tömbházakban.

Kiság-túra

A Hargita-hegységbe szervez 
túrát a csíkszeredai Gentiana 
Természetjáró Egyesület szep-
tember 17-én, vasárnap, amely-
re minden érdeklődőt szívesen 
vár. Túraútvonal: Csíkszereda 
– Kiság patak feje – Vendelné 
kútja – Zsögödfürdő – Csíksze-
reda. Indulás vasárnap, reggel 
9 órakor a Mikó-vár előtti 
térről. A túrára előzetesen be 
kell jelentkezni szombaton 21 
óráig a 0745–107618-as tele-
fonszámon.

Csata Jenő kiállítása

Magyarország Csíkszeredai 
Főkonzulátusának Lázár-ház 
dísztermében (Gál Sándor u. 
9.) nyitják meg a csíkszeredai 
Csata Jenő festőművész kiállí-
tását csütörtökön 18 órakor. A 
kiállítást bemutatja Bács Béla 
János, az esemény házigazdá-
ja Lukács Bence Ákos konzul. 

Zászlók a székelyudvarhelyi városházán
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Mindent megtesznek

A tárgyalást követően Gálfi Árpád érdeklődésünkre elmondta, 
arra számít, hogy a törvények értelmében eleget tesznek a kéré-
seinek, és nem kell eltávolítaniuk a székely zászlót, illetve a város 
lobogóját. Kérdésünkre, hogy egy számukra kedvezőtlen alapfokú 
ítélet esetén milyen lépésekhez folyamodnak, úgy fogalmazott, 
erre majd az ítélethirdetést követően tud bővebben válaszolni, de 
az biztos, hogy a végletekig elmennek, hiszen egy polgármester 
kötelessége ezt megtenni a választók és a város érdekében. Zá-
rásként hozzátette, az önkormányzat a törvényes határokon belül 
mindent megtesz Székelyudvarhely védelmében.

FOTÓ: GECSE NOÉMI




