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Menedékszoba nyílik
Kolozsváron is

Ú

gynevezett menedékszobát
nyit Kolozsváron is a Telefonos
Szeretetszolgálat: a helyiséget azok
számára alakítják ki, akik a Székelyföldről vagy a Partiumból érkeznek
orvosi vizsgálatra, kezelésre a kincses
városba, esetleg beteg hozzátartozójukat kísérik el, és nem engedhetik
meg maguknak, hogy néhány éjszakát
szállodában töltsenek. Sajó Norbert,
a szeretetszolgálat vezetője lapunknak elmondta, három napig ingyen
vehetik igénybe a menedékszobát, azt
követően napi 20 lejt kell fizetni majd.
A szobát kifestették, készen áll arra,
hogy berendezzék. Ehhez adományozók is hozzájárulhatnak: többek
közt ágyakat, matracokat, ágyneműt,
törölközőt, mosógépet, gáztűzhelyet
várnak. A tervek szerint hatszemélyes
befogadóképességű lesz a szoba, ahol
nem csupán az orvoshoz érkezők
kérhetnek befogadást, hanem azok
a fiatalok is, akik nyáron egyetemre
iratkoznak, és egy nap nem elégséges
az ügyintézésre – tette hozzá Sajó
Norbert. Marosvásárhelyen egy éve
működik a menedékszoba, amelyet
több mint 50 alkalommal használtak.
Volt, aki orvoshoz kísérte hozzátartozóját, vagy szemészeti beavatkozásra
érkezett Marosvásárhelyre, illetve
olyan egészségügyi ellenőrzésre jött,
amely egy napnál többet vett igénybe.
A tervek szerint a marosvásárhelyi
és kolozsvári után Budapesten is
szeretne menedékszobát létesíteni a
Telefonos Szeretetszolgálat. Marosvásárhelyen többnyire székelyföldieket
fogadnak, Kolozsváron a székelyföldieken kívül partiumiakat is, míg
Budapesten az erdélyieket várják.
Az első három éjszaka valamennyi
helyen ingyenes, azt követően pedig
egy jelképes összeggel járulnak hozzá
a szoba fenntartásához. Ha valaki
szeretné viszonozni a szolgáltatást,
akkor felajánlhat akár egy hasonló
„vendéglátást” a saját otthonában is.
Ahogy Sajó Norbert elmondta, volt
már erre példa. (Antal Erika)

HIÁBA A JOGERŐS ÍTÉLET: ISMÉT A KOVÁSZNAI SZÉCHENYI-EMLÉKTÁBLA ELTÁVOLÍTÁSÁT KÉRI A FELJELENTŐ

Dan Tanasă nem nyeli le a vereséget
Miután Dan Tanasă elvesztette a kovásznai polgármester
ellen indított pert, a blogger
egyesülete az önkormányzatot
szólította fel a városi művelődési ház falára kihelyezett Széchenyi-emléktábla eltávolítására.
» BÍRÓ BLANKA
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j fogásokat keres Dan Tanasă,
miután a bíróság jogerősen
visszautasította a magyarellenes feljelentéseiről elhíresült blogger
keresetét, amelyben Gyerő József kovásznai polgármestert akarta a városi művelődési ház falára kihelyezett
Széchenyi-emléktábla eltávolítására
kötelezni. Tanasă ezúttal azt követeli a helyi önkormányzattól, hogy 30
napon belül részlegesen vonja vissza
az erről szóló határozatát. A blogger
által bejegyzett Méltóságért Európá-

ban Polgári Egyesület (ADEC) előzetes panaszát a testület tudomásul
vette, egyelőre még nem döntöttek
az ügyben. Gyerő József lapunknak
elmondta, a felszólítás a hatályos
törvények értelmében nem kötelezi semmire az önkormányzatot, ám
arra számítanak, hogy a feljelentő
újra bírósághoz fordul, ezúttal pedig
nem a polgármestert, hanem a helyi
tanácsot pereli. „Számítottam erre a
lépésre, Dan Tanasă nehezen nyeli le
a vereséget, ám bízom benne, hogy
mivel a törvényszék, majd a táblabíróság is visszautasította a keresetét,
újra a javunkra döntenek” – mondta
Gyerő József. Rámutatott, a tavalyi
per során a védelmet elsősorban arra
alapozta, hogy az emléktábla kihelyezéséről helyi tanácshatározat rendelkezik, amelyet a polgármesternek
köteles végrehajtania. Ezt alapfokon
a sepsiszentgyörgyi bíróság elfogadta, ugyanakkor érdemben is elemezte
a feljelentő kifogásait, és arról is véle-

»

„Bízom
benne, hogy
a tanács viszszautasítja Dan
Tanasă előzetes
panaszát, ha
pedig bíróságra
kerül az ügy, a
már meglevő
jogerős döntésre hivatkozva
védekezhetünk”
– mondta a polgármester.
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Dan Tanasă visszavonatná az emléktábla kihelyezéséről szóló tanácshatározatot

ményt mondott, hogy a plaketten a
feliratozás módja, a szöveg elhelyezése megfelel a jogszabályoknak.
Az alapfokú döntést Dan Tanasă
megfellebbezte, a brassói táblabíróság pedig ezt visszautasította. Bár a
táblabíróság csak arra hivatkozott,
hogy a polgármesternek végre kell
hajtania az érvényes határozatot,
Gyerő József értelmezése szerint az
alapfokú döntés teljes mértékben
jogerőre emelkedett, így alapot
szolgáltat a további védekezéshez.
„Bízom benne, hogy a tanács viszszautasítja Dan Tanasă előzetes
panaszát, ha pedig bíróságra kerül
az ügy, a már meglevő jogerős döntésre hivatkozva védekezhetünk” –
mondta a polgármester.
A kovásznai domborművet 2010ben Halasy-Nagy Endre budapesti
újságíró, kutató adományozta a városnak. A testület 2017-ben szavazta
meg a kihelyezését; melléje az önkormányzat két plakettet készíttetett, amelyen magyarul és románul
szerepel leírás Széchenyiről, és egy
idézet tőle: „Egy szegény árva magyar, pénz és taps nélkül, de elszánt
kitartó hazafiságtól lelkesítve – Kőrösi Csoma Sándor – bölcsőjét kereste a magyarnak.” A Dan Tanasă
által bejegyzett Méltóságért Európában Polgári Egyesület azt kifogásolja, hogy nem a román felirat az első.
A polgármester a 2004/500-as törvényre hivatkozott, amely kimondja, hogy a köztereken, közintézményeken az idegen nyelvű, például a
magyar feliratot méretben, betűtípusban, színben hasonló román
fordításnak kell kísérnie. Gyerő József szerint logikai bukfenc lenne,
ha a magyar idézetet megelőzi a román fordítás, hiszen akkor úgy tűnne, hogy az a „fordítás fordítása”.

„Megfizet” a CFR a fél karját elveszítő nő balesete miatt
» KRÓNIKA
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öbb mint 400 ezer euró erkölcsi
és anyagi kártérítést kell fizetnie
a román vasúttársaságnak (CFR)
egy nő számára, aki elvesztette a
fél karját a Hunyad megyei Váralján
2014-ben történt vonatbalesetben.
A bíróságok honlapján feltüntetett
adatok szerint a hátszegi bíróság
1,2 millió lejes büntetés kifizetésére
is kötelezte a CFR-t, kiegészítő bün-

tetésként pedig elrendelte, hogy az
ítélet szövegét három hónapon át
függesszék ki valamennyi pályaudvaron és állomáson. A bíróság
döntése értelmében a CFR-nek 116
064,19 euró anyagi, valamint 300
ezer euró erkölcsi kártérítést kell
fi zetnie a baleset áldozatának. Továbbá a dévai, valamint a konstancai sürgősségi kórházaknak – ahol
a nőt kezelték – további 10 356
lejt. Az ítélet ellen tíz napon belül
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fellebbezést nyújthat be az állami
vállalat. Az Agerpres hírügynökség emlékeztet, hogy az ügyben
2017 decemberében emelt vádat
a bukaresti főügyészség a román
vasúttársaság ellen gondatlanságból elkövetett testi sértés miatt. A
baleset 2014. szeptember 14-én éjjel történt a váraljai állomáson. A
vádhatóság szerint a jelzőtáblák
hiánya miatt a vonatra váró utasok
nem tudták, hogy pontosan hol kell
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» Az érkező személyvonattal egy
időben a szomszédos vágányon
egy tehervonat
haladt át. Az így
keletkező légörvényben három
személy a földre
esett, és egyikük
bal karját levágta
a vonat.
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várakozniuk, melyik vágányra érkezik a vonat. Egy héttagú csoport két
szerelvény közé szorult, amikor az
érkező személyvonattal egy időben
a szomszédos vágányon egy tehervonat haladt át az állomáson. Az így
keletkező légörvényben három személy a földre esett, és egyikük bal
karját levágta a vonat. Az ügyészek
ugyanakkor azt is megállapították,
hogy a váraljai vasútállomás nem
rendelkezett működési engedéllyel.
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