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ERDÉLYI MAGYAR KÖZÉLETI NAPILAP

EL KELL TÁVOLÍTANI A CSÍKSZEREDAI VÁROSHÁZÁN KIÁLLÍTÁSI ANYAGKÉNT LÁTHATÓ JELKÉPEKET

A molinók is „kihúzva” Tanasă listáján

Söprés. Dan Tanasă jelképüldöző egyesülete újabb sikert ért el Csíkszeredában

El kell gondolkodni azon, 
hogyan is működik a romániai 
igazságszolgáltatás – nyilatkoz-
ta Füleki Zoltán csíkszeredai 
alpolgármester, miután jogerős 
bírósági ítélet szerint el kell 
tüntetni a városháza tanácster-
mében kihúzható molinókon 
látható magyar, székely és 
városjelképeket.

 » KOVÁCS ATTILA

Jogerős bírósági ítélet született 
arról, hogy a csíkszeredai vá-
rosháza tanácstermében ki-

húzható (roll-up) molinókon sem 
lehet feltüntetni a székely, illetve 
magyar nemzeti színek, valamint 
a városzászló elemeit. A molinók 
eltávolítása érdekében a Méltósá-
gért Európában Polgári Egyesület 
(ADEC) kezdeményezett bírósági 
eljárást tavaly októberben, miután 
ugyanez a szervezet korábban szin-
tén peres úton elérte, hogy eltün-

tessék a városházáról a székely és 
városzászlókat.

A felperes szerint „trükkhöz 
folyamodtak” Csíkszeredában
Az ADEC által megfogalmazott kere-
setlevél szóhasználata szerint a zász-
lók bírósági döntés nyomán történt 
eltávolítása után ,,Csíkszereda pol-
gármestere egy olyan trükkhöz folya-
modott, amellyel megpróbálta fi gyel-
men kívül hagyni a jogerős ítélet által 
előírt kötelezettségeit, és törvényte-
lenül helyezett el egyes jelképeket a 
román állam egyik közintézményé-
ben”. A felperes úgy értékelte, hogy 
a kihúzott molinók valójában orszá-
gok, illetve Romániá ban jogs zerűen 
be nem jegyzett egyesületek zászlói, 
kihelyezésük pedig sérti a törvényt, 
amelynek nemcsak a betűjét, de a 
szellemét is be kell tartani.

A Hargita megyei törvényszék az 
elsőfokú tárgyaláson elfogadta ezt az 
érvelést, és úgy döntött, hogy Csík-
szereda polgármestere köteles eltá-
volítani a tanácsteremből a székely 
és magyar zászló színeit, illetve a vá-
ros lobogójának elemeit tartalmazó 

kihúzható bannereket. Fellebbezés 
következett, de ezt a fellebbviteli bí-
róság, a marosvásárhelyi ítélőtábla 
kedden elutasította, így az elsőfokú 
ítélet jogerőssé vált.

Füleki Zoltán: abszurd döntés
Füleki Zoltán alpolgármester koráb-
ban kérdésünkre azt mondta az el-
távolításra ítélt molinókról, hogy ki-
állítási darabokról van szó, amelyek 
különböző információkat szolgál-
tatnak Székelyföldről, Csíkszereda 
város alapító okiratairól, valamint az 
1956-os magyar forradalom csíksze-
redai és székelyföldi személyisége-
iről. A mostani döntést abszurdnak 
tartja, nem érte váratlanul – közölte 
kérdésünkre. Úgy értékelte, ha bárki 
megnéz egy zászlót, illetve egy ban-
nert, világosan látja a különbsége-
ket, és „el kell gondolkodnia azon”, 
hogyan is működik a romániai igaz-
ságszolgáltatás. Füleki fenntartja 
korábban megfogalmazott vélemé-
nyét, miszerint ezeket a kérdéseket 
az őshonos kisebbségek jogainak 
védelme érdekében készült Minority 
SafePack európai polgári kezdemé-
nyezés elfogadása rendezheti, „an-
nál magasabb szinten, mint amire 
ez az ország képes”. Ezzel együtt a 
jogerős ítélet indoklásának tanul-
mányozása után igyekeznek kihasz-
nálni minden rendkívüli jogorvoslati 
lehetőséget a nemzeti jelképek meg-
védése érdekében – tudtuk meg.

Az ADEC – a bíróságok portálja 
szerint – több mint 160 pert indí-
tott elsősorban székelyföldi önkor-
mányzatok és közintézmények ellen 
a székely vagy magyar zászló hasz-
nálatát, valamint a m agyar nyelvű 
feliratokat kif ogásolva. A m agyar 
feliratok és jelképek elleni pereske-
désre szakosodott, a hírhedt Dan 
Tanasă által alapított szervezet a 
perek többségét megnyerte.

 » Kiállítási 
darabokról van 
szó, amelyek 
különböző 
információkat 
szolgáltatnak 
Székelyföldről, 
Csíkszereda 
város alapító ok-
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mint az 1956-os 
magyar forrada-
lom csíkszeredai 
és székelyföldi 
személyisége-
iről.

 » MUNKATÁRSAINKTÓL

A RO-ALERT riasztórendszeren ke-
resztül fi gyelmeztették tegnap 

reggel a hatóságok a sepsiszentgyör-
gyieket, hogy medve kószál a városi 
strand környékén. A 112-es sürgős-
ségi hívószámon érkezett bejelentés 
után a csendőrök azonnal kivezé-
nyeltek egy különleges alakulatot 

a helyszínre, értesítették a környe-
zetőrséget és az állategészségügyi 
igazgatóságot, hogy szükség esetén 
altatópisztollyal kábítsák el a vadat. 
Erre azonban nem került sor, mert 
a medve megriadt a gépkocsiktól, 
és kimenekült a városból. Eközben 
Tusnádfürdőn ismét medvebiztos 
szeméttárolóba rekedt egy bocs 
tegnapra virradóra a vasútállomás 

közelében. A vadállatot a Hargita 
megyei csendőrök szabadították 
ki. A beavatkozást megnehezítette, 
hogy a szeméttároló tetején állt az 
anyamedve is. Utóbbit elriasztották a 
helyszínről, de rövid időn belül meg-
próbált visszatérni, így ismét el kellett 
zavarniuk. Végül sikerült kiszabadíta-
niuk a bocsot is, amely az anyamedvé-
vel együtt az erdőbe szaladt.

Medveriasztással kezdődött a nap két székelyföldi városban
 » Sepsiszent-

györgyön a városi 
strand környékén 
láttak medvét, 
Tusnádfürdőn 
pedig egy medve-
biztos szeméttá-
rolóba szorult egy 
bocs.

 » RÖVIDEN

Hatmillió euróból megújul 
a vásárhelyi orvosi főépülete
A Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógy-
szerészeti, Tudomány- és Technoló-
giai Egyetem hallgatói hamarosan 
jobb körülmények között tanulhat-
nak: teljes felújítás lesz a főépület-
ben. Hatmillió eurós vissza nem 
térítendő, európai uniós támoga-
tást kapott az egyetem a kedden 
aláírt szerződés értelmében. Mint 
a Központi Regionális Fejlesztési 
Ügynökség vezetője, Simion Crețu 
elmondta, a felsőoktatási intézmény 
főépületének felújítására fordítják 
a pénzösszeget. Teljesen megújul a 
háromszintes, padlással is rendel-
kező épület külső és belső része, 
modernizálják a tantermeket, labo-
ratóriumokat, a mellékhelyiségeket, 
kicserélik a bútorzatot, és szebbé 
alakítják az udvart is. A teljesen 
megújuló épületben jobb körülmé-
nyek között tanulhatnak majd a 
diákok, és az egyetem továbbfejlőd-
het. Az épületet részben bővíteni is 
fogják, hogy elegendő tanterem és 
laboratórium legyen – részletezte 
Simion Crețu. A tervek szerint a 
munkálatokat 2021 végéig befejezik.
 
Telefonos köszönőüzenetet
kapnak a véradók
Döntéshozó kamaraként elfogad-
ta tegnap a képviselőház azt a 
törvényjavaslatot, amely szerint 
köszönőüzenetet küldenek a 
véradóknak, ahányszor csak segí-
tettek egy betegen, illetve szintén 
SMS-ben jelzik nekik, ha sürgősen 
vérre van szükség. A képviselők 
egyöntetűen megszavazták a tör-
vényjavaslatot, amelyet tavaly ok-
tóberben a szenátus is elfogadott. 
A kezdeményezés ötletgazdája és 
kidolgozója, Vass Levente RMDSZ-
es parlamenti képviselő elmondta, 
arra számít, hogy ezáltal többen 
fognak majd rendszeresen vért 
adni, megerősödik a közösségi 
felelősségvállalás és szolidaritás. 
„Az a célunk, hogy elsősorban 
a rendszeres véradók számát növel-
jük, hiszen egyes vérkészítmények 
felhasználhatósági időtartama 
nem több, mint 5-7 nap, ez pedig az 
állomány állandó frissítését teszi 
szükségessé. A rendszer megerősí-
tése kulcsszerepet játszhat egy-egy 
nagyobb baleset alkalmával is, 
amikor irányítani és serkenteni 
lehet és kell a véradást” – idézi az 
RMDSZ közleménye Vasst. A képvi-
selő hozzátette: a véradási készség 
Európa-szerte csökkenőben van, 
ám Romániában – ahol szintén 
egyre kevesebben adnak vért 
– súlyosbítja a helyzetet, hogy 
eközben növekszik a vérigény.
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