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Tegyenek végre valamit
Többen úgy vélekednek, hogy a
magyar feliratok, jelképek eltávolításának késleltetése pénzkidobás a
polgármesterek részéről! Kérdezem,
akkor meddig kellene hátrálnunk,
az ilyen Tanasă-féle destruktív
szervezetek felszólítására?! Vagy
adjanak jobb, megfelelő választ,
ötletet – olyant, hogy a pénz is a
polgármesteri hivatalnál maradjon
és a székely zászló is lobogjon, a
Községháza felirat is megmaradjon.
Ugye milyen nehéz, a jelen romániai
állapotok között?
A Romániai Magyar Jogvédő
Egyesületnek a visszájára kellene
fordítani ennek a Dan Tanasănak és
szervezetének a magyarok elleni sorozatos akcióit. Azonnal feljelentést
kellene tenni (először a román – majd
ha nem járna eredménnyel, akkor az
Európai Unió bíróságán) hogy Dan
Tanasă és szervezete a sorozatos
feljelentési akciójával szítja, hergeli
a magyar-székely nemzetiséget – ez
által a magyar és román fél közötti
békés egymás mellett élést gátolja.

Eltávolított felirat helye az egyik
községházán. Elveszített perek

▴
Pontosabban ezekkel az akcióival
azt éri el, sohasem lesz béke a két
nemzetiség között. Ez pedig pontosan az ellentéte annak, amit a román
állam állandóan szajkóz – hogy ők
a békesség letéteményesei lennének! Bizonyítsák be! Tiltsák be Dan
Tanasă szervezetét, mint destruktív
szervezetet, ami ténykedésével csak

Miért zavaró a zászló?

E kérdést Dan Tanasă-nak tegyük
fel, ugyanis Romániában, Európában de talán a világon sem létezik
hozzá hasonló elfogult, sovén polgár,
akinek a szemét, agyát, hipotalamuszát irritálnák a magyar-székely
szimbólumok. De meg lehet kérdezni
a székelyföldi prefektusoktól is, hogy
a magyar-székely zászlókra haragszanak-e, vagy arra a nemzetre, akik
büszkék zászlajukra? Vagy azokra a
román inkompetens politikusokra,
akik ennek a demokratikus jogállamnak a vezetői, vagy arra a román
alkotmányra, melyet 2003 október
31-én fogadott el az alkotmányt
szerkesztő bizottság, Király Károly
tag kivételével? Teller Ede világhírű
zsidó származású tudóst nem tudjuk
felkérni, mivel nem él, hogy fogalmazná meg újra, az irodájában a
piros-fehér-zöld színű zászlót miért
rakta fel a falra. Emlékezetes normálisan gondolkodó büszke ember lévén,
így nyilatkozott: származásom zsidó,
de én magyar vagyok, büszke vagyok
a zászlóra is! Lucian Mîndruță Argeș
megyében született igazi értelmes román, aki azt mondta, a székelyeknek
joguk van büszkélkedni, mert létez-

nek, van zászlójuk, van igazi történelmük. Hogy bebizonyítsa szimpátiáját,
székely zászlót vett, és kifüggesztette
látható helyen. A románok között
vannak, akik félnek, hogy Erdélyt elveszítik, mások külföldön dolgoznak,
gyermekeik kint tanulnak, ismerik
Európa történelmét, szimbólumait,
nyelveket, kultúrákat és Románia
történelmét. Ők azt is tudják, hogy
Trianonkor Románia fővárosa nem
Bukarest volt. Azt is tudják, hogy Dimitrie Cantemir kézirataiban Moldva
lakosairól így nyilatkozott: ,,Tiszta
moldvai paraszt nem létezik, akiket
találunk, vagy orosz, vagy erdélyi,
vagy amint nálunk mondani szokták,
magyar származásúak. Moldvában
még élnek görögök, albánok, szerbek, bolgárok, lengyelek, zsidók és
sokgyermekes cigányok”. Dan Tanasă
sorozatos támadásaival viszont a
román jogállam hírnevét a kormány
tudtával negatívan népszerűsíti.
Nagy Béla nyugdíjas
Folyamatos támadások érik
a székely jelképeket
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akadályozza a magyar-román normális együttélést! Mindenre megvan
a lehetőség. Ha a román parlament
normális többsége érdekelt abban,
hogy béke legyen a magyarok és
románok között – akkor tegyenek is
meg ennek érdekében mindent.
Ferencz László

Hibás jelzőtáblák
Bérlettel megváltott helyek címmel
olvashattunk a lapban (68-as szám,
április 9.) a lakóövezeti parkolás
fizetős lehetőségeiről. Székelyföld
nagyobb városaiban, a megyeközpontokban más-más fizetős parkolást
viteleztek ki. Van fel- és lehajthatós
zárszerkezetes s van sorompóval
ellátott típusú is. Ilyeneket lehet látni
Csíkszeredában is. Az utóbbiaknál
– hadd jegyezzem meg ismételten – a sorompóknál elhelyezett
jelzőtábla – behajtani tilos ebből az
irányból és plusz/mínusz: kivétel
az ott lakók – hibás. A Romániában
érvényes közlekedési törvénykönyvben ilyen tábla és felirat (kiegészítő)
nem létezik. Ezt az egyirányú utcák
azon bejáratánál, illetve azon felénél
helyezik ugyanis el, amelyiken át nem
szabad behajtani és, ez alól nincs
kivétel sem. Sajnos ilyeneket látni
Hargita megye központjában, több
helyen is (pl. a cikkben is említett
Piac utcai sorompónál, vagy a nemrég
felújított Gyermek sétány bejáratainál). Jó lenne utánanézni ki, milyen
bizottság vette át ezeket a jelzőtáblá-

kat, amelyek közpénzből készültek s
nem folytatni hasonlók kivitelezését
szerte a városban! Ha meg a régieket
majd kikezdi a rozsda/az idő, akkor
megfelelőkre/szabályosokra – behajtani tilos (piros kontúrú fehér, kör
alakú tábla) cserélni azokat. Aztán a
másnapi (69-es) lapszámban (Napi
szintű bosszúság) szintén a parkolási
lehetőségekről olvashattunk. Sajnos
– ez a valóság és ez derül ki a cikkből
is – a szekér megkerülte a lovakat.
Vagyis Székelyföld szinte mindenik
nagyobb városában mintegy kétszer
annyi autó létezik/van a nyilvántartásban, mint amennyi szabályosan
kiképzett parkolóhely van. Ilyen esetben viszont – elsősorban - nem a parkolást kell(ene) leszabályozni (fizetős
vagy ingyenes), hanem újakat kellene
építeni, mindenáron. Gondolok itt
akár az új kereskedelmi vagy más
célú központok létesítésekor – azok
alagsorában – létrehozott parkolókra
is (mint van pl. a Julius Meinl bevásárlóközpont alatt Kolozsváron).
Köz-ügyes
HIRDETÉS

