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Nincs már ott az épü-

letet megnevező felirat 

a csíkrákosi községhá-

zán, miután jogerős bí-

rósági ítélet kötelezte 

a község vezetőségét 

ennek eltávolítására. 

Szeretnék pótolni, 

de még nincs döntés 

arról, hogy milyen 

módon.

Egy ideje már csak a helye 
látszik a Csíkrákos Köz-
ségháza feliratnak a pol-

gármesteri hivatalnak otthont 
adó épület homlokzatán. Így is 
ki lehet olvasni, de a megneve-
zés térbetűit leszedték, eleget 
téve a jogerős bírósági ítélet ál-
tal előírtaknak.

Helyettesíteni fogják

Mint Császár Attila csíkrákosi 
polgármester kérdésünkre el-
mondta, noha a végzésnek meg-
felelően jártak el, nem mondtak 
le arról, hogy a Méltóságért Euró-
pában Polgári Egyesület (ADEC) 
által kifogásolt és bírósági úton 
megtámadott feliratot másképp 
pótolják. Az egyik lehetőség az 
lenne, hogy a községháza hom-
lokzatán székely rovásírással 
tüntessék fel a nevet, a másik el-

képzelés szerint pedig az épület 
előtt felállított tájékoztató táblán 

jelenne meg a Községháza megne-
vezés. Hogy melyik változatot vá-

lasztják, erről még nincs döntés 
– tudtuk meg a községvezetőtől.

Ismételt kifogások

A Dan Tanasă által vezetett 
egyesület még 2015-ben kez-
deményezett pert a Csíkrákos 
Községháza felirat eltávolítása 
érdekében, a tárgyalás lefolyta-
tását késleltette, hogy első kör-
ben az alperes azt kérte, az ügyet 
adják át a Csíkszeredai Bíróság-
nak, és ezt a Hargita Megyei Tör-
vényszék jóváhagyta. Miután a 
Csíkszeredai Bíróság úgy érté-
kelte, hogy nem illetékes a per 
tárgyalására, az ügycsomó a 
Marosvásárhelyi Ítélőtáblához 
került, onnan pedig visszaküld-
ték a törvényszékre. A törvény-
szék végül helyt adott az ADEC 
keresetének, és tavaly február-
ban úgy döntött, hogy a Csíkrá-
kos Községháza feliratot el kell 
távolítani az épület homlokzatá-
ról. Egyúttal elutasította Vizoli 
Miklós rákosi alpolgármester ré-
széről magánszemélyként meg-
fogalmazott perbe avatkozási 
kérést is. Fellebbezés követke-
zett, de a Marosvásárhelyi Íté-
lőtábla tavaly októberben ezt 
elutasította, megerősítve az első-
fokú ítéletet, amely így jogerőssé 
vált, az alpolgármester ugyan-
akkor magánszemélyként folya-
modott az ügyben a strasbourgi 
székhelyű Emberi Jogok Európai 
Bíróságához is. Az ADEC, akár-
csak a többi hasonló perben, 
ezúttal is azt kifogásolta, hogy 
a Községháza megnevezés-
nek nincs román nyelvű meg-
felelője, érvelésük szerint ezt 
Magyarországról vették át, és 
törvénytelenül használják.

KOVÁCS ATTILA

Rovásírásos felirat vagy tájékoztató tábla lehet helyette

Csíkrákos is Községháza felirat nélkül

A feliratnak csak a helye maradt a homlokzaton, de így is kiolvasható

Vágja ki a kérdőívet és küldje be (akár a Keresse a kakast játékunk
szelvényeivel együtt) június 30-áig a lapkézbesítőinktől, 
vagy hozza be személyesen szerkesztőségünkbe, 
a Márton Áron u. 18. szám alá.

Jobbá tesszük a lapunkat. Segítsen nekünk!
Számítunk az ön véleményére.
Töltse ki a kérdőívet!

Háttéranyagból. Hogy világos legyen, mi és miért történik.

Véleményből. Hogy könnyebb legyen az eseményeket értelmezni.

Szórakozásból. Rejtvényekre, fejtörőkre van szükség.

Könnyű témákból. Nem érdekel a közélet, nem érdekel a politika.

Tényekből. Nem kell a sok duma.

Mindenből, ami Székelyföldről szól.

Nem érdekel, úgysem olvasom.

Miből szeretne többet a Csíki Hírlapban?
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Az alkotmánybíróság ítélete, 
amelynek értelmében az államfő 
az igazságügyi miniszter javas-
latára köteles leváltani a korrup-
cióellenes ügyészség vezetőjét, 
a kormányzó Szociáldemokra-
ta Párt (PSD) azon politikájába 
illeszkedik, amellyel csökken-
teni kívánják az övéktől eltérő 
véleményen levő államfő hatás-
köreit – jelentette ki tegnap Klaus 
Johannis államfő.

Közölte: elolvasta ugyan az al-
kotmánybíróság 133 oldalas in-
doklását, azonban ahhoz, hogy 
teljesen megértse, „még van ol-
vasnivaló” rajta.  Az ál lamfő 
szerint ugyanis az indoklás – 
amellett, hogy bizonyos dolgo-
kat tisztáz – számos kérdést is 
fölvet. Kijelentette: álláspontja 
szerint szükséges a korrupció-
ellenes harc folytatása. Johannis 
úgy vélte, az alkotmánybírósági 
indoklás nyomán fölmerül a kér-
dés: mi az ügyészek jogállása, 
függetlennek minősülnek még, 
vagy az igazságügyi miniszter 
alárendeltjeivé válnak? Úgy vél-
te, a döntés nyomán létrejött a 
„szuper igazságügy-miniszter” 

intézménye, aki utasításokat ad-
hat az államfőnek anélkül, hogy 
figyelembe kéne vennie a DNA-
főügyész menesztését ellenző 
Legfelsőbb Igazságügyi Tanács 
(CSM) állásfoglalását. Ennek 
nyomán a bírák és ügyészek tevé-
kenységét felügyelő CSM szerepe 
is kérdőjelessé vált. Az államfő 
szerint nyílt vita szükséges ah-
hoz, hogy válaszok szülessenek 
ezekre a kérdésekre, amely végül 
akár népszavazásba is torkoll-

hat. „Széles körű vita szükséges, 
és végül a népnek véleményt kell 
nyilvánítania” – mondta.

Közölte: mérlegelési időre van 
még szüksége, amíg eldönti, mit 
lépjen az ügyben. Megjegyezte: 
semmi ok sincs arra, hogy felfüg-
gesszék a tisztségéből, ugyanak-
kor az alkotmánybírósági ítélet 
kapcsán hozzátette: nem lehet 
„automatikusan” gyakorlatba ül-
tetni mindent, mert az állam nem 
támaszkodhat „alap nélküli for-
mákra”. Leszögezte: a korrup-
cióellenes harcnak folytatódnia 
kell, az ügyészeknek független-
nek kell lenniük, és nem létezhet 
olyan szuperminiszter, aki dik-
tálhat az államfőnek. „Románi-
ában nincs párhuzamos állam, 
ez a PSD-sek kitalációja. Romá-
niában egyetlen állam van, ame-
lyet én képviselek. A többi mese, 
amellyel a PSD megpróbálja iga-
zolni a törekvéseit” – mondta 
Johannis, arra utalva, hogy ál-
láspontja szerint a kormánypárt 
megpróbálja az irányítása alá 
vonni az igazságügyet. 

 
BALOGH LEVENTE

Johannis: egy miniszter nem diktálhat az elnöknek
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