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Elveszítette a pert Csíkrákos polgármesteri hivatala 

Lekerül a magyar felirat

Csíkrákoson is el kell távolí-
tani a Községháza feliratot 
a polgármesteri hivatalnak 

otthont adó épületről – a Hargita 
megyei törvényszék elsőfokú íté-
letét nemrég a marosvásárhelyi 
ítélőtábla is megerősítette. A ma-
gyarellenes akcióiról híres Dan 
Tanasă által vezetett Méltósá-
gért Európában Polgári Egyesü-
let (ADEC) még 2015-ben indított 
pert a Községháza felirat eltávo-
lításáért a csíkrákosi polgármes-
teri hivatal épületéről. Első fokon 
a bíróság helyt adott a kereset-

nek, de a per tárgyalását késlel-
tette, hogy első körben az alpe-
res azt kérte, az ügyet adják át a 
csíkszeredai bíróságnak, és ezt 
a Hargita megyei törvényszék jó-
váhagyta. Miután a csíkszere-
dai bíróság megállapította, hogy 
nem illetékes a per tárgyalására, 
az ügycsomó a marosvásárhelyi 
ítélőtáblához került, onnan pe-
dig visszaküldték a törvényszék-
re. Az elsőfokú ítélet februárban 
született meg. 

A Dan Tanasă vezette egye-
sület, akárcsak a többi hason-

ló perben, ezúttal is azt kifogá-
solta, hogy a Községháza meg-
nevezésnek nincs román nyel-
vű megfelelője, érvelésük sze-
rint ezt Magyarországról vették 
át, és törvénytelenül használ-
ják. Kérdésünkre Császár At-
tila, Csíkrákos polgármestere 
azt mondta, szeretnék megvár-
ni a jogerős ítélet indoklásának 
kézbesítését, és utána elemzik, 
hogy milyen lehetőségeik van-
nak a továbbiakban.

KOVÁCS ATTILA

Félrevezeti és manipulálja a ko-
lozsvári nemzetközi repülőtér al-
kalmazottait a vállalat vezetősé-
ge – véli Alin Tişe. A Kolozs me-
gyei önkormányzat elnöke teg-
napi közleményében rámutatott: 
a vezetőség azzal fenyegetőzik, 
hogy ha nem David Ciceo marad 
a reptér igazgatója, akkor az al-
kalmazottakat kirúgják, a léte-
sítményt pedig bezárják, Tişe 
szerint pedig ez a lehető legtávo-
labb áll a valóságtól. A tanácsel-
nök szerint elfogadhatatlan, hogy 
félrevezetik a közvéleményt csak 
azért, mert a hatályos előírások 
szerint a jelenlegi vezetőségnek 
jövő héten versenyvizsgáznia 
kell, hogy tisztségben maradjon. 
Tişe rámutatott: a megyei tanács 
– amelynek hatáskörébe tartozik 
a légikikötő – az elmúlt 10 évben 
több mint 100 millió euró érték-
ben hajtott végre beruházásokat 
a repülőtéren, a munkahelyek 
pedig ezeknek a projektneknek 

köszönhetők. „Az önkormány-
zat folytatni szeretné a beruhá-
zások sorát, szó sincs arról, hogy 
bezárnánk vagy akadályoznánk 
a tevékenységét” – szögezte le a 
tanácselnök.

Alin Tişe hangsúlyozta: nem 
fogják tolerálni, hogy manipulá-
ció által utcai tüntetésre kény-
szerítsék az alkalmazottakat. 
Ezt arra reagálva jelentette ki, 
hogy az alkalmazottakat tömö-
rítő szakszervezet nemrég arról 
számolt be: ma és holnap tünte-
tést szerveznek a megyei tanács 
épülete előtt annak nyomán, hogy 
a képviselő-testület szeptember 
végén a vezetőség mandátumát 
érintő intézkedést hozott, amely 
alapján jövő héten versenyvizs-
gát szerveznek. Tegnap azonban 
az érdekvédelmi szervezet je-
lezte, hogy egyelőre elhalasztják 
az akciót, ehelyett inkább párbe-
szédre és a helyzet megoldásá-
ra törekednek. David Ciceo eköz-

ben a Ziua de Cluj hírportálnak 
Tişe közleményére reagálva azt 
nyilatkozta: semmi köze a szak-
szervezet által kilátásba helye-
zett akcióhoz, senkit nem ösztön-
zött arra, hogy a megyei tanács 
ellen vonuljon utcára.

Az Alin Tişe és David Ciceo 
közötti konfliktus néhány he-
te indult annak nyomán, hogy a 
megyei tanács szeptember 22-
én arról döntött: október 17-étől 
a légikikötőt a vezetőtanács irá-
nyítja, amíg versenyvizsga révén 
nem neveznek ki új igazgatókat. 
Ciceo – aki a vezérigazgatói és 
a vezetőtanács vezetői tisztsé-
gét is betölti – egy rádióadásban 
„aggasztó” forgatókönyvet vázolt 
arra az esetre, ha a jelenlegi ve-
zetőket leváltják, mire Tişe ki-
jelentette: bármikor elindíthat-
ja a Ciceo leváltását lehetővé te-
vő eljárást.

K. A.

Lesz anyagi keret a Kolozsvár 
és Biharkeresztes közötti vas-
útvonal villamosítására, de a ko-
rábban elkészített megvalósít-
hatósági tanulmány módosítás-
ra szorul – adta hírül az álla-
mi vasúttársaság (CFR) kommu-
nikációs osztályvezetője, Oana 

Brânzan. A Bihon.ro beszámo-
lója szerint az uniós és állami 
támogatásból megvalósuló be-
ruházás összértéke áfa nélkül 
5 424 259 lej. Az említett sza-
kasz korszerűsítése révén az 
utasszállító vonatok óránként 
120 kilométeres, a tehervonat-

ok pedig 80 kilométeres órán-
kénti sebességgel is közleked-
hetnek. A megvalósíthatósági ta-
nulmány módosítása után a CFR 
kiírja a licitet – tette hozzá Oana 
Brânzan. 

HÍRÖSSZEFOGLALÓ 

A magyarellenes akcióiról híres Dan Tanasának sikerült elérnie, hogy a csíkrá-

kosi polgármesteri hivatal épületéről is eltávolítsák a Községháza feliratot.

Nyolc iraki állampolgárt fog-
tak el a Szatmár megyei Me-
zőfény közelében a határőrök. 
A migránsok egy orosz ember-
csempész segítségével próbál-
tak Magyarország területére 
jutni. A román határrendészeti 
főfelügyelőség tegnap arról tá-
jékoztatta az Agerpres hírügy-
nökséget, hogy kedd este tartóz-
tatták fel nyolc iraki személyt, 
akik egy németországi rendszá-
mú gépkocsiban utaztak, ame-
lyet 50 év körüli orosz állam-
polgár vezetett. Az autó vezető-
jét 24 órára őrizetbe vették, a bí-
róság kezdeményezte előzetes 
letartóztatását. A határrendé-
szet közleménye szerint a meg-
állított autóban utazó nyolc af-
roázsiai személy nem tudta in-
dokolni jelenlétét a határ köze-
lében, így bekísérték őket a ha-
tárőrségre, ahol kiderült, hogy 
iraki állampolgárok, és mind-
annyian kértek már menedék-
jogot a román államtól. Négyen 
közülük 19 és 32 év közötti fel-
nőttek, négyen 2 és 8 év közöt-
ti gyermekek.

Az orosz állampolgárságú 
sofőr legálisan érkezett Romá-
niába, és a nyolc irakit a román–
magyar határig akarta elszállí-
tani, ahol az autó utasai a terve-
ik szerint átszöktek volna Ma-
gyarországra. Bevallásuk sze-
rint végcéljuk Németország volt. 
Az iraki állampolgárok ellen 

határsértésre tett kísérlet, míg 
az orosz autóvezető ellen em-
bercsempészet miatt indult el-
járás. Ezzel egy időben öt határ-
sértőt tartóztattak fel tegnap a 
Temes megyei határrendészek 
a Nagyszentmiklós és Nagycsa-
nád közötti szakaszon, amikor 
Magyarországra, onnan pedig 
Nyugat-Európába szerettek vol-
na átjutni. A határsértők közül 
négyen afganisztáni állampol-
gárságúak, egyikük pedig pa-
kisztáni. A felnőttek 18 és 28 év 
közöttiek, a két kiskorú 15 és 
17 éves. A bevándorlók előző-
leg menedékjogért folyamodtak 
a román hatóságokhoz. Mind-
annyian illegálisan szerették 
volna elhagyni az ország terü-
letét, hogy valamely nyugat-eu-
rópai országba jussanak. A me-
nekültek ellen illegális határ-
átlépésre tett kísérlet miatt in-
dult eljárás.

Szintén tegnap egy öttagú – há-
rom gyerekes – iraki családot is 
feltartóztattak Arad megyében, a 
nagylaki határátkelőnél, amikor 
magyar személyazonossági iga-
zolványokkal próbáltak Magyar-
ország területére jutni, a fotók el-
lenőrzése alapján azonban kide-
rült, a dokumentumok nem hoz-
zájuk tartoztak. Ellenük is illegá-
lis határátlépésre tett kísérlet mi-
att indult hatósági eljárás.

GY. CS.

A tűzvédelmi engedélyt kérvé-
nyező háromszéki vállalkozá-
sok, közintézmények mindösz-
sze 15 százaléka tudta kiváltani 
idén a bizonylatot. A megyei ké-
szenléti felügyelőség tájékozta-
tása szerint a helyzet egyáltalán 
nem rózsás, 11 templom és szál-
láshely, kilenc kórházépület, 14 
élelmiszeripari egység, öt üzlet, 
és három művelődési intézmény 
még mindig nem rendelkezik en-
gedéllyel. A tanintézetek sem áll-
nak jobban: a háromszékiek kö-
zül 62 működik engedély nélkül, 
ezek közül 9 benyújtotta az irat-
csomóját. A katasztrófavédelmi 
felügyelőség háromszéki veze-
tői ugyanakkor úgy látják, az en-
gedély beszerzését a vállalko-
zók, intézményvezetők csak egy 
újabb bürokratikus tehernek te-
kintik, amit azért kell meglépje-
nek, hogy elkerüljék a bírságot. 
„Ne feledkezzünk meg arról, a 
jogszabály azért született, hogy 
növekedjék a biztonság”– fogal-
mazzák meg közleményükben a 

tűzoltók. Marius Tolvaj, a felügye-
lőség szóvivője arra biztatja az 
érintetteket, hogy iparkodjanak 
megfelelni a törvény előírásának, 
mert következnek az ellenőrzé-
sek, a bírságok borsosak, szélső-
séges esetben a létesítmény be-
zárását is elrendelhetik. 

Kiss Imre Kovászna megyei 
főtanfelügyelő megkeresésünk-
re elmondta, mindenkiben meg-
van az akarat, hogy az engedélyt 
kiváltsák, az önkormányzatok is 
támogatják a tanintézetek veze-
tőit. Ahol szükség volt rá, pénzt 
különítettek el, hogy a hiányos-
ságokat orvosolják – tűzcsapot, 
füstriasztókat szereljenek be, 
poroltókat vásároljanak –, vagy 
hogy kiépítsék az előírt mene-
külési útvonalat. Legtöbb eset-
ben valóban a bürokratikus aka-
dályok miatt késlekednek: az 
iratcsomók összeállítását válla-
ló szakcégek sem tudták tartani 
a határidőket.

BÍRÓ BLANKA

Migránsokat fogtak a határnál

Tovább gyűrűzik a kolozsvári reptérbotrány

Ritka a tűzvédelmi engedély

Villamosítás Kolozsvár és Biharkeresztes közt 

Elhalálozás

Ha rám gondoltok, köztetek leszek,
de fáj, ha látom könnyeiteket.

Ha rám gondoltok, mosolyogjatok,
mert én már Istennél vagyok.

Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a 
drága jó férj, testvér, nagybácsi, sógor, rokon, barát, szomszéd és jó ismerős,

Fábián Géza László

életének 72., házasságának 46. évében, 2017. október 11-én türelemmel viselt be-
tegség után csendesen elhunyt.

Megpihenni tértél, fájdalmat elhagyva, melyet türelemmel viseltél magadban.
Hiányod elviselni nagyon nehéz, örökre megtart szívünkben az emlékezés.
Nyugodj csendesen, legyen békés álmod, találj odefönt örök boldogságot!

Drága halottunk földi maradványait 2017. október 13-án, pénteken 14 órakor he-
lyezzük örök nyugalomra a római katolikus egyház szertartása szerint a Szent 

Miklós-hegyi ravatalozóból a helyi temetőbe. Pihenése legyen csendes, emléke ál-
dott! Részvétnyilvánítás a temetés előtt 1 órával. A végtisztességtevőket kérjük, 
kegyeletüket pár szál virággal róják le. A gyászoló család – Székelyudvarhely

Eltávolítják a Községháza feliratot. Dan Tanasă szervezetének adott igazat a vásárhelyi ítélőtábla 
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