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Románul kezdődő utcanévtáblák
Újabb pert nyert Tanasă szervezete
• A Méltóságért Euró-

pában Polgári Egyesület (ADEC) elérte, hogy
a csíkszeredai utcanévtáblák nyelvi sorrendjét bírósági ítélettel megváltoztassák. A
Bukaresti Törvényszék
az általuk indított
perben elfogadta a
szervezet érveit, és a
javukra döntött.
KOVÁCS ATTILA
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Dan Tanasă blogger vezette szervezet azt akarta
elérni, hogy a csíkszeredai
utcanévtáblák mindegyikén elöl
szerepeljen a román megnevezés
és utána a magyar – ez a nyelvi
sorrend ugyanis jelenleg nagyrészt fordítva van. Nem ez volt az
első próbálkozásuk, néhány éve,
2013-ban Hargita megye prefektusához is beadvánnyal fordultak
azért, hogy kötelezze a polgármesteri hivatalt erre a lépésre. Noha
a felszólítás akkor megtörtént, a
táblák maradtak, a kormányhivatal pedig nem perelt emiatt. Két
év múlva ismét számonkérte a
helyzetet az ADEC, akkor a prefektus azt közölte, hogy a rendőrséghez fordult, a hatóságok
pedig határidőt adtak a táblacserére, ami végül elmaradt. Végül
tavaly decemberben kezdeményezett bírósági eljárást az egyesület, miután felszólították a városházát az általuk szükségesnek
vélt nyelvi sorrend alkalmazására
az utcanévtáblákon.

• RÖVIDEN
Áramszünet
Betervezett munkálatok miatt
szeptember 12-én és 13-án
9–17 óra között szünetelni
fog az áramellátás Csíkszentgyörgyön a 279-es és 530-as
házszámok között, valamint
Menaságon, Menaságújfaluban és Pottyondon.

Kettős évforduló

Nem jó így a megnevezések
sorrendje a bíróság szerint.
Szabályozás ítélettel
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Precedensértékű ítélet

dokolva, hogy ez a bíróság területileg
nem kizárólagosan illetékes döntést
Az ADEC által benyújtott keresetlevél hozni ebben a perben. A kifogást elfoaz Alkotmánynak arra a pontjára is gadták, a Bukaresti Törvényszék pedig
hivatkozik, mely szerint az országban már az első tárgyaláson elutasította a
a román a hivatalos nyelv, de a 2001. város érveit, és a felperesnek kedvező
évi 215-ös számú helyi közigazgatási ítéletet hozott, elrendelve az összes
törvényre, illetve a 2011. évi 1206-os olyan utcanévtábla cseréjét, amelyesz. kormányhatározatra is. Megjegyzi ken a magyar megnevezés szerepel
ugyanakkor, hogy mivel az utcanév- elöl. Helyettük olyan táblákat kell kitáblák nyelvi sorrendjére egyetlen függeszteni a városban, amelyeken az
jogszabály sem tér ki – az említett utcák nevének román változata a maelőírások a településnevekre, forgalmi gyar név fölött helyezkedik el. Ezzel
táblákra, középületek megnevezéseire az előzmény nélküli döntéssel ugyanvonatkoznak –, a bíróságtól várja el, akkor a bíróság az ADEC szándékának
hogy állapítsa meg ezt a nyelvi sor- megfelelően egy olyan nyelvi sorrenrendet az említett jogszabályok ren- det is megállapított az utcanévtáblákat
delkezéseinek szellemében. Ezúttal illetően, amelyre eddig semmilyen jognem Csíkszeredában született meg az szabály nem vonatkozott. Az ítélet így
elsőfokú ítélet, hanem Bukarestben – már jogi szabályozásként, hivatkozási
a tavaly decemberben indított per tár- alapként is felhasználható a későbbi
gyalását ugyanis a Bukaresti Törvény- hasonló vitás vagy peres ügyekben –
székre helyezték át, még áprilisban. ahogy ezt korábban a Tanasă vezette
Erre azért volt szükség, mert a Hargita egyesület meg is tette. Az ítélet nem
Megyei Törvényszéken Csíkszereda jogerős, a fellebbezés tárgyalása a Bupolgármestere kifogást emelt, úgy in- karesti Ítélőtábla hatáskörébe tartozik.

Kényszerítő lépések
Füleki Zoltán csíkszeredai alpolgármester kérdésünkre úgy értékelte, vannak helyzetek, amikor a
nemzeti kisebbségeket úgy kezeli
az állam, hogy büszkék legyenek
az államra, és kidomborítsák, hogy
a különbözőség az ország javát
szolgálja. ,,Nálunk ökölharcot vív a
nemzeti kisebbséggel a mindenkori
román állam, hogy belénk fojtsa a
szót, próbálva rákényszeríteni arra,
hogy úgy legyünk jó román állampolgárok, hogy ne is foglalkozzunk
a nemzetiségünkkel. Ez rossz hatással van az egész román társadalomra” – vélekedett, hozzátéve,
hogy az elkövetkező perektől sem
vár semmi jót, mert szerinte a bíróságokon is ugyanez a szemléletmód
érvényesül. Az elsőfokú ítélet ellen
egyébként fellebbezést nyújtanak
be, és minden jogi lehetőséget kihasználnak az utcanévtáblák védelmében – tudtuk meg.

Kettős évfordulót ünnepel idén
Csillag Simon Repolski Imola
textilművész és Csillag István
grafikus. Házasságuk huszadik
és egyetemi végzésük szintén
huszadik évfordulója alkalmából
olyan páros kiállítással jelentkeznek, amelyen friss munkáik
mellett korábbi jellegzetes
alkotásaikból is láthatunk egy
válogatást. A tárlat megnyitója
szeptember 12-én, csütörtökön
18 órától lesz Csíkszeredában,
a Megyeháza Galériában. A kiállítást Túros Eszter művészettörténész méltatja, közreműködik
Krizbai Imre klasszikus gitáron.
A tárlat szeptember 25-éig
tekinthető meg.

Az Olvasókör
évadnyitó találkozója
A csíkszeredai Kájoni János
Megyei Könyvtárban működő
Olvasókör évadnyitó találkozóját szeptember 16-án,
hétfőn délután fél öttől tartják.
Az új évadban az irodalom és
a filmművészet kapcsolata
lesz a téma, a találkozók során
kiemelkedő irodalmi művek és
azok filmes adaptációi közötti
összefüggéseket, tanulságokat
járnak körül. A szeptemberi
találkozón Illés Endre esszéíró
és könyvkiadó véleményét
ismertetik egy visszhangos
irodalmi megfilmesítésről,
Friedrich Dürrenmatt Az öreg
hölgy látogatása című színdarabjának amerikai, francia és
olasz koprodukcióban készült
adaptációjáról.

Csíkszeredába érkezett a nyereményautó
• Csíkszeredába érkezett tegnap a Székelyhon napilap

Lapozni főnyeremény! elnevezésű nyereményjátékának
fődíja, a 2019-es, metálszürke Toyota Corolla. A nyereményre felkínált autót ezen a héten a Nagyrét utcai Merkúr áruház parkolójában tekinthetik meg az érdeklődők ,
jövő héten pedig a Szabadság téren.
ISZLAI KATALIN
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marosvásárhelyiek után a csíkszeredaiak is megcsodálhatják
a Székelyhon napilap nyereményjátékának fődíját, a 78 ezer lej értékű,
idei kiadású, metálszürke Toyota
Corollát. A nyereményautó tegnap
érkezett a har gitai megyeszékhelyre,
ahol két hétig lesz kiállítva, az érdeklődők pedig a jármű megtekintése

mellett találkozhatnak munkatársainkkal, információkat kérhetnek
tőlük, illetve elő is fi zethetnek a Székelyhon napilapra.

Belülről is megnézhetik
A személygépkocsi ezen a héten a
Nagyrét utcai Merkúr áruház parkolójában várja az érdeklődőket,
akik nem csak kívülről csodálhatják meg: azt is kipróbálhatják, milyen érzés egy vadonatúj, 1.6-os,

benzines, 130 lőerős autóban ülni.
Emellett kollégáink mindennap 12
és 16 óra között a helyszínen várják
a meglévő és leendő előfi zetőket, és
válaszolnak az esetleges kérdésekre
a Lapozni főnyeremény! elnevezésű
nyereményjátékkal kapcsolatosan.
A Business felszereltségi szintű Toyota Corollát az nyerheti meg, akik
augusztus 29. és december 10. között
féléves vagy egyéves előfi zetést kötnek a Székelyhon napilapra. Előbbi
210 lejbe, utóbbi pedig 420 lejbe kerül. Jó hír azoknak, akik az egyéves
előfi zetés mellett döntenek, hogy
a sorsoláskor az ő nevük nem egy,
hanem három alkalommal kerül az
urnába. A második díj egy 12 990 lej
értékű fűnyírótraktor, a harmadik díj
pedig egy kétszemélyes wellnesshétvége a szovátai Brădet Ensana Health
Spában. Az újságra lapkézbesítőink-

nél, szerkesztőségünk és partnereink
ügyfélszolgálatain, postán, illetve
interneten (a szekelyhon.ro/fonyeremeny címen, ahol további információk is találhatók a játék részleteiről)

is elő lehet fizetni. A nyereményautót
jövő héten a csíkszeredai Szabadság
téren állítjuk ki, majd kéthetente
más-más székelyföldi városban tekinthetik meg az érdeklődők.

Két hétig lesz látható Csíksze redában a Székelyhon főnyere ménye, a vadiúj
Toyota Corolla
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