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Borbolyt is megbírságoltatná
A székely zászló eltávolítását vonja kétségbe Dan Tanasă

• A Méltóságért Euró-
pában Polgári Egyesü-
let (ADEC) pénzbírság
kifizetésére kötelez-
tetné Hargita Megye
Tanácsának elnökét,
mert szerintük nem
hajtotta végre a szé-
kely zászló megyehá-
záról való eltávolításá-
ra vonatkozó bírósági
végzést.

KOVÁCS ATTILA

C síkszeredában a megye-
háza bejáratától, az épület 
tetejéről és a nagy gyűlés-

teremből 2017. január elején tá-
volították el a korábban Hargita 
megye zászlajaként is elfogadott, 
kék-arany színű székely lobogó-
kat. Erre jogerős bírósági végzés 
kötelezte a Hargita megyei ön-
kormányzatot, miután az emlí-
tett egyesület által indított per 
ebben az esetben is elérte célját. 
Az ADEC 2015-ben azt kérte a bí-
róságtól, hogy kötelezze a megyei 
önkormányzatot a „Székely Nem-
zeti Tanács kék-arany színű, szé-
kely zászlóként is ismert, a megye 
zászlajaként elfogadott lobogó-
jának” eltávolítására az említett 
helyszínekről. Kérésüket először a 
Hargita Megyei Törvényszék, majd 
másodfokon, 2016 októberében a 
Marosvásárhelyi Ítélőtábla is elfo-
gadta, így a lobogókat levették, és 
átadták megőrzésre a magyar tör-
ténelmi egyházak képviselőinek. 
A márványteremben, ahol a me-
gyei tanács üléseit rendszeresen 
tartják, a helyén maradt a megye-
zászló – Borboly Csaba, a megyei 
tanács elnöke akkor azt mondta, 
azért, mert ez a helyiség nem volt 

nevesítve a bírósági végzésben. Ez 
a lobogó azután is ott maradt.

Egy kiállításról volt szó?

A Tanasă által vezetett egyesület 
február végén újabb pert indított, 
azt kifogásolva, hogy az eltávolí-
tásról rendelkező jogerős végzést 
szerinte nem hajtották végre, és azt 
kéri a bíróságtól, hogy emiatt bírsá-
golják meg Borboly Csabát, Hargita 
Megye Tanácsának elnökét. A kere-
setlevél másolatát a Hargita Megyei 
Törvényszéktől kaptuk meg, ebben 
a felperes kifejti, hogy a székely 
zászlókat a megyeháza gyűléster-
méből és a bejárattól nem távolítot-
ták el, és erről fotókat is mellékel. 
Egyúttal azt kéri a bíróságtól, hogy 
rendeljen el kényszervégrehajtást 

az ügyben, valamint a vonatkozó, 
2004-ből származó 554-es törvény 
értelmében kötelezze a megyei 
önkormányzat elnökét a bruttó 
minimálbér 20 százalékának meg-
felelő bírság kifizetésére minden 
nap késlekedésért. Ugyanakkor 
késedelmi kamatok megállapítását 
is kéri az ítélet végrehajtásának el-
mulasztása miatt.

Borboly Csaba is reagált

Borboly Csaba is említést tett kö-
zösségi oldalán az újabb perről. 
Mint írta, 2017. január 4-én a jogerős 
ítélőtáblai döntés nyomán a megye-
házáról eltávolított három megye-
zászlót a történelmi egyházaknak 
adták át megőrzésre. ,,A szolgálatos 
feljelentő” ennek ellenére tovább-

ra is támadja nemzeti jelképünket, 
mert „felfedezte”, hogy az előtér-
ben kiállítottuk a székely zászlót. 
Igen, tettük ezt egy történelmi zász-
lósor-kiállítás részeként, amely a 
történelmi tájegységek zászlóit és 
zászlótervezeteit mutatja be Mold-
vától Havasalföldig” – írta bejegy-
zésében a Hargita megyei tanács 
elnöke. Kerestük az ügyben Bor-
boly Csabát is, hogy pontosítson az 
ADEC észrevételeivel kapcsolatban, 
de kérdéseinkre még nem válaszolt.

Tanácsülés a megyeháza 
márványtermében. Háttérben a 
Tanasăt idegesítő székely zászló
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 Székelyudvarhely

Szövőtanfolyam 
A KALOT Egyesület szövőtanfo-
lyamot indít Székelyudvarhe-
lyen, a Hargita Business Center 
vállalkozói inkubátorházban. 
A részvevők elsajátíthatják a 
kártyás és szádfás szövést, 
a nyüstbogozást, a bordaké-
szítést, a szövőszék kezelé-
sét, a szőttes kötésrajzának 
olvasása és tervezése alapján 
az önálló felvetést. A képzés 
március 25-én kezdődik, és 
havonta egy alkalommal, hét-
főn 17–19 óra között lesznek a 
foglalkozások. Érdeklődni és 
jelentkezni a 0760-829285-ös 
telefonszámon vagy a zsolt@
hbcenter.ro e-mail-címen 
lehet, hétköznap 8–16 óra 
között. További részletek a hb-
center.ro holnapon találhatók.

 Csíkszereda

A megyeházán 
a nép ügyvédje
Március 19-én Csíkszeredában, 
a megyeháza földszintjén, 
az 5-ös számú irodában tart 
fogadóórát a nép ügyvédje. Az 
érdeklődők 10 és 14 óra között 
kereshetik fel a jogsegélyszol-
gálat képviselőjét.

Mesejáték 
a Csíki Játékszínben
Biró Réka és Moșu Norbert 

László Az élet fája című mese-
játékát adja elő a Csíki Játék-
színben a gyergyószentmiklósi 
Figura Stúdió Színház társulata 
a héten több alkalommal is: 
szerdán 10.30 és 12.30, csütör-
tökön 10.30 és 14.30, pénteken 

11 és 12.30 órától. A fennma-
radó helyek függvényében 
jegyet lehet váltani online a 
https://www.bilete.ro/csiksze-
reda/csiki-jatekszin/ oldalon, 
illetve személyesen a Csíki 
Mozi jegypénztáránál 9–18 óra 
között, vagy előadások előtt 
egy órával a Csíki Játékszín 
jegypénztáránál.

Áramszünet
Betervezett javítások miatt 
március 21-én 8 és 16 óra 
között szünetel az áramszol-
gáltatás Csíkszentsimonban, a 
112–209-es házszámok között.

 Székelykeresztúr

Prefektusi fogadónap
Hargita megye prefektusa 
március 21-én 10 és 13 óra 
között a Székelykeresztúri Pol-
gármesteri Hivatal gyűléster-
mében tart fogadónapot, ahol 
Székelykeresztúr, illetve Etéd, 
Szentábrahám, Székelyandrás-
falva, Újszékely és Siménfalva 
lakosai fordulhatnak észre-
vételeikkel, panaszaikkal a 
prefektushoz. 

• RÖVIDEN

M aros megyében 6700 diákot
érint a hétfőn elkezdődött pró-

baérettségi, amelyen nem csupán a 
12. osztályosok, de a tizenegyedike-
sek is felmérik tudásukat. Hargit a
megyében 2134 diák iratkozott fel a
próbavizsgákra, közülük hétfőn reg-
gel 54-en hiányoztak.

„A próbaérettségi vizsgán külön 
témát kaptak azok a tanulók, akik a 
11.o sztály nappali, illetve a 12. osz-
tály csökkentett látogatású tagozatá-
ra járnak, és megint más-más témá-
ban kellett bizonyítaniuk azoknak,
akik 12. osztályosok, valamint akik a 
csökkentett látogatású tagozaton 13.,
vagyis végzős osztályba járnak – ma-

gyarázta Görbe Péter Hargita megyei 
főtanfelügyelő. 

Gyakoroltak, készültek

„Mindennap gyakoroltunk, tételeket 
dolgoztunk ki, teszteket írtunk, ott-
hon is erre a próbavizsgára készül-
tünk, a tanáraink is nagyon odaáll-
tak, nem hagyták, hogy ellazuljunk 
egy percig sem” – mondta a 11. osztá-
lyos Anna, aki úgy érezte, nem csak 
próbavizsga áll előtte, ez már maga 
az érettségi. „Ha ilyen a szimuláció, 
akkor képzelem, milyen lesz, ha 
majd élesben megy a dolog” – fogal-
mazott egy másik tizenegyedikes di-

ák a marosvásárhelyi Bolyai Farkas 
Gimnáziumból. Abban valameny-
nyien egyetértenek, hogy tudásuk 
felmérésére időnként szükség van, 
jó, ha tudják, mivel jár az érettségi, 
hogyan kell arra készülni, majd ott 
az adott témára koncentrálni. 

A vizsgatermekben a diákoknak 
fél órával a kezdés előtt kellett el-
foglalniuk helyeiket. Mátéfi  István, a 
Bolyai Farkas Gimnázium igazgatója 
érdeklődésünkre elmondta, hogy a 
próbavizsga némiképp felborítja az 
iskola hétköznapi tanrendjét, hiszen 
az osztályokban két-két tanárnak 
kell felügyelnie, akiknek ebből kifo-
lyólag elmaradnak az óráik.

A próbaérettségin elért ered-
ményt, ha a diák úgy akarja, beírják 
a naplóba. Ehhez kérvényt kell ik-
tatnia az iskola titkárságán. Ám az, 
hogy a jegy beírása választható, nem 
minden esetben jó – mondta Mátéfi  
–, ugyanis így nem motivál kellő-
képpen a próbavizsga, sok tanuló 
úgy gondolja, mindegy, hányast kap, 
úgysem fogják azt beírni a naplóba. 

Héfőn román nyelv és irodalom-
ból vizsgáztak a diákok, kedden 
magyar nyelv és irodalomból, szer-
dán a profi lnak megfelelő választott 
tantárgyból, csütörtökön pedig a 
kötelezően választhatóból mérik fel 
tudásukat. (Antal Erika)

Zajlik a próbaérettségi




