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Mától Mikulás-busszal is utaz-
hatunk Marosvásárhely utcá-
in, és esténként a karácsonyi 
díszvilágítást is megcsodálhat-
juk. Szerda este ugyanis felkap-
csolták a fényeket és hivatalosan 
megnyitották a főtéren levő bódé-
kat. A Mikulás-busz is berobo-
gott a központba, s az első utasok 
kis édességeket is kaptak. A pi-
ros sapkás sofőr karácsonyig 
szállítja a város különböző út-
vonalain az utasokat, a menet-
rendjét a www.transportlocal.ro 
oldalon lehet figyelemmel követni 
vagy érdeklődni lehet róla a 0733-
090 610-as telefonszámon (ez a 
vegyipari kombinátnál levő disz-
pécserszolgálat elérhetősége). 

Ma 17 órakor hivatalosan is 
megnyitják a Ligetben a sza-
badtéri korcsolyapályákat. Az 
ünnepi alkalmon jégtánc- és 
jégkorong-bemutató lesz. A kor-
csolyapályák csütörtökön es-
te ingyen használhatók, utána 

a tavalyi árakon lehet siklani 
a jegen, a kifüggesztett prog-
ram szerint.

A Vár előtti sétányon is meg-
nyílt a városháza által szervezett 
karácsonyi vásár, ahol kézzel ké-
szült díszeket, házi finomságo-

kat lehet vásárolni, s meleg bort 
és forró teát is lehet szürcsölget-
ni, miközben egy jót sétálunk a 
hóval borított várudvaron.  Az 
árusok karácsonyig várják az ér-
deklődőket, vásárlókat.

S. V.

Adventi vásár, Mikulás-busz és korcsolyapálya

Kézműves vásár a Vár előtti sétányon
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Mint korábban beszá-
moltunk róla a maros-
vásárhelyi tanácsosok 

két határozatot fogadtak el, 
amely  a  kétnyelvű  utca-
névtáblák kihelyezését sza-
bályozza. A prefektusi hivatal 
jogászai átnézték ezeket, és 
megfogalmazták törvényességi 
 aggályaikat.

Az RMDSZ-es tanácsosok 
által benyújtott határozat az 
utcanévjegyzék megváltozta-
tásáról szólt, hogy az legyen 
kétnyelvű, vagyis a román és 
magyar elnevezéseket is tar-
talmazza. A prefektusi hivatal 
jogászai törvénytelennek mi-
nősítik ezt a határozatot, rész-
ben arra hivatkozva, hogy a 
közigazgatási törvény nem tar-
talmazza tételesen, hogy az 
utcanévtáblákat is két nyelven, 
románul és magyarul ki kell 
helyezni. Amennyiben a hiva-

talos utcanévjegyzék megvál-
tozna, a személyazonosságikat 
is ki kellene cserélni, s a ma-
gyar és román utcanév be-
írásához nincs elég hely a 
személyiben, mi több ennek 
költségének a megtérítésével 
is fennakadások lennének. A 
jogászok azt is szóvá teszik, 
hogy a városháza jegyzője sem 
írta alá az RMDSZ által benyúj-
tott és többségi szavazattal el-
fogadott határozatot. Szerettük 
volna, hogy a marosvásárhe-
lyi RMDSZ részéről valaki ér-
tékelje a prefektus válaszát és 
kérését, hogy vonják vissza a 
határozatot, de ezt Kali István 
ügyvezető csak mára ígérte.

A másik határozatot a POL 
tanácsosai nyújtották be és azt 
is az  októberi soros tanács-
ülésen fogadták el, s eszerint 
Marosvásárhelyen kihelyezik 
a kétnyelvű utcanévtáblákat. 
Mint Mark Hermann Christian 
érdeklődésünkre elmondta, a 
prefektusi hivatal válasza erő-
sen hasonlít azokra a vála-
szokra, amelyekkel eddig is 
elutasította a prefektus a ma-
gyarságra vonatkozó POL által 
kezdeményezett határozato-
kat. Példaként említette a ró-
mai katolikus iskola ügyének 
intézésére vonatkozó határo-
zatot, valamint az iskolák bel-
ső tereinek kétnyelvűsítésére 

vonatkozó döntést. Ezúttal is 
a prefektus arra hivatkozik, 
hogy a közigazgatási törvény 
csak a település és közintéz-
mény nevek kétnyelvű felira-
tát írja elő, s nem vonatkozik az 
utcanévtáblákra is. „Nevetsé-
ges, hogy a prefektus jogászai 
formai kifogásokat is találnak, 
s azt írják, hogy az állam hiva-
talos nyelve román, így a hivata-
los iratokat is ilyen nyelven kell 
elfogadni. A  szóban forgó hatá-
rozatban nem ez történt, hiszen 
két nyelven, vagyis magyarul 
is fel vannak sorolva az utca-
nevek. Hát éppen azért beszé-
lünk kétnyelvű utcanévtábláról, 
mert román és magyar elneve-

zések lennének. Nehéz lenne a 
kétnyelvű utcanévtáblákat csak 
románul írni” – hangoztatja 
Hermann. Megkérdeztük, hogy 
most mi lesz a következő lépés, 
s a POL-os tanácsos elmondta, 
hogy ők nem hajlandóak vissza-
vonni a határozatukat, készek 
kiállni érte a közigazgatási bí-
róságon is. A prefektusnak 
ugyanis joga van fél éven be-
lül a közigazgatósági bírságon 
kérni a határozat megsemmisí-
tését. „Mi megvédjük ezt a hatá-
rozatot, és ha itthon kimerítünk 
minden jogi lehetőséget, akkor 
még a Strasbourgi Emberjogi 
Bíróságig is  elmegyünk.” 

SIMON VIRÁG

A kétnyelvű utcanevekre vonatkozó határozatok visszavonását kérte a prefektus

Törvénytelennek minősített döntések

A prefektus nem előre, mindig visszafele néz
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Törvénytelennek mi-

nősítette mind a két, a 

kétnyelvű utcanevekre 

vonatkozó marosvá-

sárhelyi önkormány-

zati határozatot a 

prefektusi hivatal és 

kérte, hogy 30 napon 

belül vonják vissza 

azokat. A Szabad 

Emberek Pártja nem 

hajlandó ezt megten-

ni, a Közigazgatósági 

Bíróságon, s ha kell a 

Strasbourgi Emberjogi 

Bíróságon is megvédi 

határozatát.




