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H I R D E T É S

A kolozsvári Diakónia Keresztyén
Alapítvány SZOCIÁLIS MUNKÁSt

alkalmaz.
Feltételek: felsőfokú  szociális munka sza-
kos végzettség, hajtási jogosítvány, jó ma-
gyar- és románnyelv-tudás és íráskészség, 
legalább egy idegen nyelv (angol, német, 
stb.) középfokú ismerete, számítógép-ke-
zelői ismeretek, csapatmunkára és egyedi 
munkára való készség.
Előnyt jelent: szakmai kollégiumhoz való 
tartozás.
Jelentkezni lehet hétköznap 9–15 óra között  
2019. január 25-ig személyesen az alapít-
vány székhelyén (Kolozsvár, Zambilei u. 7. 
sz.), illetve a diakonia.cj.hr@gmail.com 
e-mail-címen. 
Szükséges iratok: önéletrajz (tartalmazzon 
címet és telefonszámot is), végzettséget 
igazoló oklevél, szándéknyilatkozat. A je-
lentkezés után interjúra kerül sor, melyen 
az önéletrajzok alapján kiválasztott szemé-
lyek vesznek részt. Az interjú időpontjáról 
telefonon értesítjük a jelentkezőket. Érdek-
lődni a következő telefonszámokon lehet: 
0264-441971, 0735-805101.

 » RÖVIDEN

Belehalt egy orvvadász a 
meglőtt vaddisznó támadásába
Halálosan megsebesítette egy 
vaddisznó a rálövő orvvadászt 
Szatmár megyében – közölte 
Paula Cochera rendőrségi szóvi-
vő az Agerpres hírügynökséggel. 
A szóvivő tájékoztatása szerint 
az 57 éves férfi legálisan birto-
kolt fegyverével, de vadászati 
engedély nélkül próbált meg 
lelőni egy vaddisznót. Az állatot 
azonban csak megsebesítette, az 
pedig megtámadta őt, és halálos 
sebeket ejtett rajta. Az orvva-
dászt az alsószopori háziorvosi 
rendelőbe vitte egy barátja, 
de nem tudták megmenteni az 
életét. A rendőrség lefoglalta a 
fegyvert, és vizsgálatot indított 
az ügy körülményeinek kiderí-
tésére.
 
Rendőrverés: hatósági 
felügyeletet rendeltek el
Hazasétálhatott hétfőn este a 
székelyudvarhelyi bíróságról 
az a férfi , akit egy helyi rendőr 
bántalmazásával gyanúsítanak. 
A bíróság többórás tárgyalás 
után elutasította az ügyészség 
letartóztatási indítványát, helyet-
te 60 napos hatósági felügyeletet 
rendelt el a gyanúsított ellen – 
számolt be a Székelyhon hírpor-
tál. Amint arról bes zámoltunk, 
vasárnapra virradóra a Madara-
si Hargitán megvertek egy ren-
dőrt. A hazaúton az üldözésére 
indult bántalmazó többször 
is belehajtott a rendőrt szállí-
tó gépkocsiba. Az agresszort 
később az állami rendőrség elő-
állította, majd őrizetbe vette. 
A székelyudvarhelyi ügyészség 
hétfőn a székelyudvarhelyi 
bíróságon kérte a gyanúsított 
előzetes letartóztatását, az 
indítványt azonban elutasította 
az ügyet tárgyaló testület. A bí-
róság jóval enyhébb szankciót 
rendelt el: hatvan napra ható-
sági felügyelet alá helyezte a 37 
éves P. A.-t. A döntés megho-
zatala előtt a helyi rendőrök a 
bíróság épülete előtt tiltakoztak 
a történtek miatt. Az ügyészség 
48 órán belül fellebbezhet az 
alapfokú döntés ellen a csíksze-
redai törvényszéken.

A BÍRÓSÁG A BUKARESTI MAGYAR NAGYKÖVETSÉGHEZ FORDULT A MÁRCIUS 15-EI BÍRSÁG ÜGYÉBEN

Mi is Magyarország zászlaja?

Teljes díszben. Az udvarhelyi városvezetés szerint jelképeket, szalagokat használtak március 15-én

A Hargita megyei törvényszék 
elfogadta Gálfi  Árpád székely-
udvarhelyi polgármester kéré-
sét a prefektusi bírság érvény-
telenítéséért indított perben, 
így Magyarország bukaresti 
nagykövetsége tisztázhatja, 
mit értenek hivatalos magyar 
zászló alatt.

 » KOVÁCS ATTILA

M agyarország bukaresti 
nagykövetségéhez küld 
átiratot a Hargita megyei 

törvényszék annak érdekében, hogy 
pontosítsák, mit értenek a hatályos 
magyar törvények az ország zászla-
jának megnevezése alatt, határoz-
zák meg ennek méretét, szabványát. 
Ezt a Székelyudvarhelyen tavaly 
március 15. tiszteletére kitűzött ma-
gyar nemzeti jelképek miatt kirótt 
prefektusi bírság érvénytelenítése 
érdekében indult per tegnapi csík-
szeredai tárgyalásán kérte Gálfi  Ár-
pád polgármester, akinek egyúttal 
azt a kérését is elfogadták, hogy 
magánszemélyként beléphessen 
a perbe. Elutasították viszont azt 
a kérést, hogy a per tárgyalásának 
folytatásával várják meg arra az al-
kotmányossági kifogásra vonatkozó 
döntést, amelyet a hasonló okokból 
megbírságolt sepsiszentgyörgyi pol-
gármester ügyében nyújtottak be.

Mint ismeretes, Hargita megye 
prefektusa 5000 lejre bírságolta 
tavaly márciusban a székelyudvar-
helyi polgármestert, mivel a város-
vezetés nem tett eleget Jean Adrian 
Andrei kormánymegbízott korábbi 

felszólításának, és nem távolítot-
ták el a magyar nemzeti ünnep 
alkalmából városszerte kihelye-
zett piros-fehér-zöld színű lobogó-
kat. Gálfi  Árpád szerint ezek nem 
zászlók, hanem jelképek, szalagok 
voltak – ezt a tegnapi, másodfokú 
tárgyaláson is fenntartotta. A pre-
fektus tavaly azzal indokolta meg a 
bírságot, hogy a zászló- és szimbó-
lumhasználatra vonatkozó törvény 
értelmében más nemzet lobogóját 
csupán a román zászlóval együtt 
lehet kifüggeszteni közintézmé-
nyekre és közterületeken. A polgár-

mester közigazgatási perben kérte 
a pénzbírságról szóló jegyzőkönyv 
érvénytelenítését, viszont tavaly 
első fokon a székelyudvarhelyi bí-
róság a prefektusnak adott igazat, 
ezért fellebbezést nyújtottak be. 
A márciusihoz hasonlóan tavaly 
az október 23-ai magyar nemze-
ti ünnep tiszteletére kitűzött pi-
ros-fehér-zöld lobogók miatt is 
5000 lejes pénzbírságot rótt ki 
a prefektus a székelyudvarhelyi 
polgármesterre, amelyet szintén 
megfellebbeztek, jelenleg a per 
elsőfokú tárgyalása zajlik.

 » Elutasítot-
ták viszont azt 
a kérést, hogy a 
per tárgyalásá-
nak folytatásával 
várják meg arra az 
alkotmányossági 
kifogásra vonat-
kozó döntést, 
amelyet a hasonló 
okokból megbír-
ságolt sepsiszent-
györgyi polgár-
mester ügyében 
nyújtottak be.
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 » ANTAL ERIKA

Egyre rosszabb állapotba kerülhet a 
segesvári várfal, amelyből ezelőtt 

egy évvel egy hatméretes darab le-
omlott, és most további omlás veszé-
lye fenyeget. Annak ellenére, hogy a 
polgármesteri hivatal jelezte a prob-
lémát az országos műemlékvédelmi 
hivatalnak, eddig nem kaptak választ 
– mondta el érdeklődésünkre Tóth 
Tivadar, a Maros megyei város alpol-
gármestere. Hozzátette, 2017-ben egy 
előtanulmányt készíttettek a szüksé-
ges munkálatokról, annak költségve-
téséről, a városi önkormányzat pedig 
megszavazta a megjelölt összegnek az 
évi büdzsébe való belefoglalását, ám 
a műemlékvédelmi szakemberek nem 
adták meg a szükséges jóváhagyást a 
munkálatok elkezdéséhez.

„Tavaly hatméternyi szakasz leom-
lott a várfalból, de akkor se reagáltak 
a fi gyelmeztetésünkre” – részletezte az 
elöljáró. Mostanra viszont sikerült fel-
kelteni az országos hivatal érdeklődé-
sét, amely egy nemzetközi pályázatot 
írt ki a teljes várfal, valamint a bástyák 
restaurálásának tervére. A falakon kí-
vül a Mészárosok, a Vargák, a Szabók, 
az Ónművesek, a Kovácsok, a Csizma-
diák bástyája, valamint az Óratorony 

is javításra szorul. A tervek és előtanul-
mányok értéke hozzávetőlegesen 562 
127 lej lesz. A város évről évre növekvő 
látogatottsága is megköveteli, hogy 
hozzálássanak a történelmi városrész 
felújításához – véli az alpolgármester. 
Tóth Tivadar szerint tavaly a múzeum-
ban 153 ezer jegyet adtak el, de a várba 
látogatók száma ennél jóval több volt. 
A különböző – középkori, klasszikus 
zenei, jazz – fesztiváloknak is köszön-
hetően 200–250 ezer turista fordult 
meg 2018-ban a Kis-Küküllő menti vá-
rosban.

 Ám ahhoz, hogy ez a szám növeked-
jék, illetve az idegenforgalomból na-
gyobb bevételre lehessen szert tenni, 
tovább kell gondolni, hogy mit nyújt a 
város most az odalátogatóknak, illetve 
mi lenne az, ami további lehetősége-
ket biztosítana számukra. „A váron 
kívül nincs más lehetősége a turistá-
nak, azt megtekinti egy nap alatt, és 
azzal indul is tovább. Legfeljebb egy 
éjszakát tölt itt” – mondta az alpolgár-
mester. Hozzátette, a tervek között sze-
repel egy szórakoztató-központ, egy 
akvapark létesítése, illetve különféle 
turisztikai útvonalak népszerűsítése. 
Például a környező szász falvakba 
szerveznének kisebb-nagyobb utakat 
Segesvárról, hogy a turisták több időt 

töltsenek a városban és annak környé-
kén, jobban megismerjék a vidéket. Je-
lenleg Segesvár szállodáiban, panziói-
ban 784 szoba, 1803 ágy áll a vendégek 
rendelkezésére.

Felújíthatják a segesvári várfalat és a bástyákat
 » Tavaly hatmé-

ternyi szakasz le-
omlott a várfalból, 
akkor se reagáltak 
a fi gyelmeztetésre.

Restaurálás előtt a segesvári várfal és a bástyák




