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Tanasă ellen döntöttek
Igazat adott a bíróság Csíkszereda polgármesterének

• A Hargita Megyei 
Törvényszék újabb 
perben döntött úgy, 
hogy alaptalan a 
Méltóságért Európá-
ban Polgári Egyesület 
(ADEC) Csíkszereda 
polgármesterének 
megbírságolására vo-
natkozó keresete.

KOVÁCS ATTILA

A csíkszeredai városháza 
homlokzatán, illetve a 
városi művelődési ház kö-

zelében elhelyezett székely- és vá-
roszászlók, valamint a Városháza 
felirat eltávolításának késlekedése 
miatt kezdeményezett három köz-
igazgatási bírósági eljárást a Dan 
Tanasă vezette egyesület még idén 
februárban. Azt kérték, hogy Csík-
szereda polgármesterét, Ráduly 
Róbert Kálmánt kötelezzék a bruttó 
minimálbér 20 százalékának meg-
felelő bírság kifi zetésére minden 

nap késlekedésért az eltávolításról 
rendelkező jogerős bírósági ítéletek 
végrehajtásának elmulasztása mi-
att. A vitatott zászlókat és a felira-
tot azóta levették, a perek azonban 
folytatódtak. 

Levették a feliratot

Az egyik perben az ADEC szá-
mára született kedvező jogerős 
ítélet, a Hargita Megyei Törvény-
szék döntését a Marosvásárhelyi 
Ítélőtábla is helybenhagyta. Az 
ítélet 75 130 lejes bírság kifizeté-
sére kötelezi Ráduly Róbert Kál-
mánt, a bírság értékének megha-
tározására a 2017. október 20. és 

2018. május 22. közötti időszakot 
számították. Két másik perben 
viszont az egyesület kérését el-
utasították, első alkalommal jú-

niusban, a második ilyen elsőfokú 
ítéletet kedden hirdették ki. Ez 
utóbbi a Városháza felirat eltávolí-
tásának késlekedése miatt indult, 
és a Hargita Megyei Törvényszék 
hasonló döntést hozott, mint öt 
hónappal ezelőtt, alaptalannak 
ítélve az ADEC kérését. A korábbi 
perben a városvezető úgy érvelt, 
hogy a 2004-ből származó 554-es 
törvény értelmében egy közigaz-
gatási bírósági ítéletet akkor kell 
végrehajtani, ha az egy közigaz-
gatási határozat érvénytelenítésé-
re vagy módosítására vonatkozik, 
a zászlók eltávolítása pedig nem 
az. Az alperes akkor azt is jelezte, 
hogy az eltávolításra vonatkozó 
jogerős ítéletet időközben, a per 
kezdete után végrehajtották, és 
ez a Városháza felirat esetében is 
megfelel a valóságnak, mivel azt 
szeptemberben levették az épület 
homlokzatáról.

Csak a betűk helye maradt. 
A Városháza feliratot 
szeptemberben távolították el 
Csíkszeredában

▴   F O T Ó :  G Á B O S  A L B I N

Leégett egy lakóház tetőzete

B A R A B Á S  H A J N A L

„Arra ébredtem az éjszaka kö-
zepén, hogy ég a ház, az ajtó 

üvegablakán keresztül láttam, ahogy 
felcsapnak a lángok” – mesélte a 
csíkszentmihályi édesanya, akinek 
a négy és féléves kislányával együtt 
kellett kimenekülnie a házból egy 
másik ajtón keresztül. Hozzátette, 
egyedül tartózkodtak otthon – a fér-
je ugyanis külföldön dolgozik –, és 
éppen a kigyulladt melléképület köz-
vetlen szomszédságában lévő szobá-
ban aludtak, amikor kiütött a tűz. A 
lángok hamar átterjedtek a lakóház 
tetőzetére is, szinte teljes egészében 
felemésztve azt, mindössze a három-
szobás lakóház utcafronti részénél 
maradt épen néhány gerenda, rajta 
a tetőcserepekkel. Az édesanya a 
kislányával az éjszakát a közvetlen 
szomszédságukban lakó édesapjánál 
töltötte, hiszen jóformán lakhatatlan-
ná vált az otthonuk, ahová néhány 

éve költöztek. A tűzoltóságot éjjel 
három óra környékén riasztották, a 
helyszínre a csíkszentmihályi ön-
kéntes tűzoltók siettek, segítettek a 
szomszédok és a vacsárcsi önkéntes 
tűzoltók, majd a hivatásos tűzoltók is 
bekapcsolódtak az oltásba két beveté-
si járművel. A Hargita megyei tűzoltó-
ság részéről Radu Monoranu őrnagy 
arról tájékoztatott, hogy az önkéntes 
tűzoltókkal együtt közel 30-an vettek 
részt az oltásban, a tűzben leégett a 
nyárikonyha és a lakóház tetőzete, a 
tűz keletkezésének okát még vizsgál-
ják. Izsák-Székely Lóránt, a község 
polgármestere, aki szomszédként 
saját maga is részt vett az oltásban, 
elmondta, viszonylag rövid idő alatt 
sikerült megfékezni a lángok tovább-
terjedését. Hozzátette, az ilyen esetek-
ben az önkormányzat szokott segélyt 
nyújtani a károsultaknak.

A Hargita Megyei Törvény-
szék hasonló döntést hozott, 
mint öt hónappal ezelőtt.

• Tűz ütött ki Csíkszentmihály központjában 
egy lakóháznál szerdára virradóan, a tűz a ház 
melletti tárolóhelyiségnek használt nyárikony-
hában keletkezett, onnan terjedtek át a lángok a 
tetőzetre, teljesen felemésztve azt.

Szénné égett gerendák. 
Lakhatatlanná vált a 
csíkszentmihályi lakóház
▾   FOTÓ: PINTI  ATTILA

A szabadságharcra emlékeznek
Egynapos tudományos konferenciát szervez az 1848-1849-es forradalom 
és szabadságharc 170. évfordulójának emlékére az Erdélyi Múzeum-Egye-
sület (EME) Csíki Fiókegyesülete, Magyarország Csíkszeredai Főkon-
zulátusa és a Sapientia EMTE Csíkszeredai Kara pénteken az egyetem 
12-es előadótermében. A konferencia reggel kilenc órakor megnyitóval 
indul, majd Csikány Tamás Székely határőrök és a forradalom címmel 
tart előadást. Ezt követően 9.30-tól Pál Antal Sándor 1848. szeptember 
Csíkban című előadását hallhatják az érdeklődők, 9.50-től pedig Csíkszék 
1848-as pacifikációjáról értekezik Süli Attila. Tíz óra tíz perctől Garda 
Dezső Gyergyói honvédek és nemzetőrök az 1848-1849-es évi forradalom-
ban és szabadságharcban címmel tart bemutatót. 10.50-től Nagy József A 
'48-as hőskultusz a második világháború idején Székelyföldön címmel tart 
előadást, 11.10-től pedig Tamási Zsolt-József értekezik a római katolikus 
papság mozgósító hatásáról a forradalom és szabadságharc katonai ese-
ményeire (Csík- és Udvarhelyszék). 11.30-tól Oláh-Gál Róbert Szemerjai id. 
Szász Károly életéről és tevékenységéről beszél, 11.50 órától pedig Balázs 
Lajos a Nyergestető a lelkiismeret ágkeresztes-kopjafás temetője című 
könyv bemutatója következik. 12.10 és 12.40 óra között vitát tartanak az 
előadások kapcsán. (Iszlai Katalin)




