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Nem perelnek a Községházáért
Tanasă felszólítására távolítják el a feliratokat
• Már bírósági eljárás
nélkül is leveszik a
Községháza felirato-
kat a polgármesterek,
miután a Dan Tanasă
vezette egyesület
felszólítja erre őket.
Értelmetlennek tartják
a pereket, így került le
a felirat Csíkszentmi-
hályon, és várhatóan
ez történik Csíkszent-
királyon is.

KOVÁCS ATTILA

M íg korábban a Hargita me-
gyei polgármesterek hatá-
rozottan kiálltak a Méltó-

ságért Európában Polgári Egyesület 
(ADEC) által kifogásolt Községháza 
feliratokért, vállalva az első- és 

másodfokú bírósági eljá-
rásokat is, mára a helyzet 
megváltozott. Az egyesület 
által sorozatosan megnyert 
bírósági eljárások, az eltávo-

lított feliratok, és a korondi 
polgármester esetében egy sajátsá-
gos értelmezés miatt megállapított 
nagy összegű bírság után jelentősen 
csökkent az ellenállás. 

Nincs értelme a pereskedésnek – 
összegzett kérdésünkre Székely Er-
nő csíkszentkirályi polgármester. A 

község vezetősége nemrég szintén 
felszólítást kapott a Dan Tanasă ve-
zette egyesülettől, hogy távolítsák 
el a községházát megnevező felira-
tot az épület homlokzatáról, mert az 
ADEC szerint nincs román nyelvű 
megfelelője, Magyarországról vet-
ték át, és törvénytelenül használ-
ják. A községvezető arról is beszélt, 
hogy a helyi önkormányzati képvi-
selő-testület csütörtöki ülésén azt 
fogja javasolni, hogy a kifogásolt 

feliratot távolítsák el. ,,Fölösleges 
perelni, mert idáig akik pereltek, 
mind elveszítették. Ha lett volna 
legalább két eset, amikor valaki 
pert nyer az egyesület ellen, akkor 
lenne értelme. Alkalmazkodunk, 
levesszük, és aztán meglátjuk, mit 
hoz a jövő” – fogalmazta meg véle-
ményét Székely Ernő, aki szerint a 
bíróságon egyformán viszonyulnak 
ezekhez az ügyekhez, és elutasítják 
a települések érveit.

Eleget tettek, mégis per lesz

Hasonló helyzetben van Csíkszentmi-
hály is, ahová már a nyár folyamán 
érkezett egy felszólítás az ADEC részé-
ről, hasonló tartalommal, mint amit 
már számos község, illetve város pol-
gármesteri hivatala is kapott. Ebben 
az esetben a Községháza felirat mel-
lett az épületre kitűzött székely zászló 
eltávolítását is kérték, illetve azt, hogy 
a polgármesteri hivatalt megnevező 

kétnyelvű táblákat úgy helyezzék el, 
hogy a román változat legyen felül. 
A kérés a helyi önkormányzat elé ke-
rült, amely úgy döntött, hogy az előz-
mények ismeretében nincs értelme 
a bírósági eljárásnak, így a kérésnek 
eleget tettek. A Községháza feliratot 
levették, akárcsak a székely lobogót, 
a táblákat pedig a kért módon helyez-
ték el. A pert azonban így sem kerülik 
el. Izsák-Székely Lóránt polgármester 
elmondta, hogy az egyesület azt kérte 
tőlük, küldjenek fotót is arról, hogy 
a kért változtatások megtörténtek, 
de erre azt válaszolták, ha az ADEC 
nem hisz a hivatalos válaszlevélnek, 
győződjön meg róla a helyszínen. 
Ezek után az egyesület pert helyezett 
kilátásba a bizonyítás érdekében. Az 
elöljáró rendelkezik egy olyan, 1962-
ben készült fényképpel is, amely a 
Magyar Autonóm Tartomány Csík 
rajonjában található csíkszentmi-
hályi községházáról készült, ahol 
a polgármesteri hivatalt jelző, két 
nyelven feliratozott táblák egymás 
mellett láthatók. ,,Furcsa, hogy 
amíg 1962-ben ez jó volt, most alá-
rendeltek lettünk” – vélekedett.

Csíkszenttamásra is érkezett a 
Községháza felirat eltávolítására vo-
natkozó felszólítás az egyesülettől. 
Mint Kedves Róbert polgármestertől 
megtudtuk, folyamatban van a köz-
ségháza felújítása, ezért a feliratot 
már korábban levették, és egyelőre 
nem is kerül vissza.
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Csíkszentkirályon még megvan a 
felirat. Nem látják értelmét perelni
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A minisztériumi ígéret ellenére 
egyelőre Csupán „beetetésnek” 

bizonyult az Egészségügyi Miniszté-
rium szeptemberi bejelentése, misze-
rint ezúttal időben megkezdik az in-
gyenes immunizálási kampányt: az 
infl uenza elleni védőoltás továbbra 
is hiánycikk a háziorvosoknál.

Az ingyenes infl uenzaoltás igé-
nyelt mennyiségének csupán töre-
dékét kapták meg a háziorvosok, a 
kevés dózist pedig lehetetlen igazsá-
gosan szétosztani, így mindenki elé-
gedetlen a helyzettel. A háziorvosok 
nehezményezik, hogy bár az Egész-
ségügyi Minisztérium bejelentette: 
idén időben megkezdik az ingyenes 
immunizálási kampányt, ám amikor 
az emberek elmennek a háziorvo-
si rendelőbe, azzal szembesülnek, 
hogy még sincs oltóanyag.

„Tizenöt dózis vakcinát kaptam, 
miközben 2500 biztosított van a pra-
xisomban, közülük 300 krónikus 
beteg, akiknek járna az ingyenoltás. 
Még a cukorbetegeknek sem elég ez a 
15 dózis. Esély nincs arra, hogy ilyen 
körülmények között igazságosan 

szétosszuk, így az érkezés sorrendjé-
ben kapták meg a vakcinát a króni-
kus betegek” – részletezte lapunk-
nak Szabó Soós Klára csíkszeredai 
orvos. Rámutatott, ez az embertelen 
megoldás hatalmas terhet ró az orvo-
sokra. Az Egészségügyi Minisztéri-
um a kirakatmegoldásokat választja: 

biztatják az embereket, hogy igényel-
jék az oltást; azt nyilatkozzák, hogy 
időben megérkezett a vakcina, ám 
azt nem mondják, hogy a szükséges 
mennyiségnek csak a töredéke áll a 
biztosítottak rendelkezésére – foglal-
ta össze az orvos, aki azt sem tudja, 
mit javasoljon a betegeinek: várja-
nak még, hogy a következő hetekben 
hátha kapnak még újabb adagokat, 
vagy inkább vegyék meg a vakcinát a 
gyógyszertárban, hogy időben kiala-
kuljon az immunitásuk.

Az Egészségügyi Világszervezet 
ajánlása szerint a vakcinát október 
közepéig kell beadni, hogy haté-
kony védelmet nyújtson. Az ingye-
nes oltásokat a megfertőződésnek 
kitett és veszélyeztetett személyek 
–egé szségügyi alkalmazottak, 65
év fölöttiek, krónikus betegek, ál-
lami gondozásban lévő gyerekek és
várandós nők – kapják. Az Egész-
ségügyi Minisztérium tájékozta-
tása szerint idén 1,5 millió dózis,
influenza elleni vakcinát vásárol-
tak, 200 ezer adaggal többet, mint
tavaly. (Bíró Blanka)

Hiánycikk az infl uenza elleni védőoltás
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