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kiálltak a Községháza 
feliratokért, vállalva a bírósági 
eljárásokat is, mára a helyzet 
megváltozott
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GERGELY IMRE

Gyakorlatilag a Székelyhon 
napilap egyik múltheti cikke 
kapcsán tartotta fontosnak 

a gyergyószéki jogvédő, hogy erőt 
adjon, illetve irányt mutasson a 

székelyföldi polgármesterek-
nek. Mint nemrég megírtuk, 
már bírósági eljárás nélkül 
is leveszik a Községháza fel-
iratokat a polgármesterek, 
miután a Dan Tanasă vezette 
Méltóságért Európában Pol-

gári Egyesület (ADEC) felszó-
lítja erre őket. Értelmetlennek tartják 
a pereket, így került le a felirat példá-
ul Csíkszentmihályon, és várhatóan 
ez történik Csíkszentkirályon is. 

Vannak kivételek

Erre az anyagunkra reagálva Árus 
emlékeztet, a magyar feliratokkal, 
székely zászlókkal hadakozó Ta-
nasă az esetek döntő többségében 

valóban megnyeri az általa indí-
tott pereket, de voltak kivételek is, 
amikor veszített. Például Korond, 
Székelyudvarhely, Kovászna, Szent-
ábrahám és két esetben Sepsiszent-
györgy ellen indított per is ilyen, 
magyar szempontból jól végződött 
peres ügy volt. Már ezért sem sza-
badna csak úgy első felszólításra 
engedni Tanasănak – szögezte le. 

Ugyanakkor több érvet is meg-
fogalmazott Árus, hétfői, gyergyó-
szentmiklósi sajtótájékoztatóján. 

„Ha valamit erőszakkal elvesz-
nek tőlünk, azt később még visz-

szaszerezhetjük, ellenben amiről 
önként lemondunk, azt utólag még 
visszakérni sincs jogunk. Egy ilyen 
per kilátásai nyilvánvalóan nem 
jók, ellenben úgy gondoljuk, hogy 
ilyen körülmények között is meg 
kell tenni mindent, ami megtehető 
azért, hogy az igazunkat megvéd-
jük” – jelentette ki. 
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Jogvédelmi intelmek
Árus Zsolt a polgármesterekhez: nem szabad feladni

Venczel József születésének 106. 
évfordulója alkalmából novem-

ber 4-én több helyszínen is megemlé-
keztek a társadalomkutatóról a nevét 
viselő csíkszeredai szakközépiskola 
diákjai. A központi ünnepséget a 
csíkszeredai Kossuth Lajos utca és a 
Temesvári sugárút kereszteződésénél 

tartották, ahol megkoszorúzták 
a Venczel család egykori há-
zának helyén épült tömbház 
falán elhelyezett emlék-
plakettet. Az eseményen a 
Venczel József Szakközépis-

kola tizedik osztályos diákjai 
ünnepi beszéddel és szavalattal em-
lékeztek meg névadójukról. Márton 
Zsuzsa kiemelte: a minden évben 
megünnepelt évforduló kiváló lehe-
tőség az iskola diákjai számára, hogy 
megismerjék és tovább gyarapítsák 
Venczel József életéről és munkássá-

gáról szóló ismereteiket. A diáklány 
arról is beszélt, hogy a csíkszeredai 
születésű szociológus, falukutató a 
korszak hagyományos pedagógiai fel-
fogásával szemben azt vallotta, hogy 
nem elég az egyszerű ismeretközlés, 
hanem a fi atalok személyiségének fej-
lesztésére, lelki és erkölcsi nevelésére 
is törekedni kell. Emellett a szakokta-
tást is kiemelten fontosnak tartotta, 
mert úgy hitte, ennek minősége teszi 
lehetővé a megélhetést és a székely 
nép megmaradását a régióban. A köz-
ponti ünnepség és a saját tanintéze-
tükben tartott műsor mellett a Márton 
Áron Főgimnáziumban elhelyezett 
Venczel emlékplakettnél is koszorú-
kat helyeztek el a diákok, illetve vetél-
kedőkön vettek részt, fi lmeket tekin-
tettek meg és a Venczel József utcában 
található ifj úsági parkban szemetet is 
gyűjtöttek. (Iszlai Katalin)

A Karácsony János Alapítvány 
és a Salamon Ernő Gimnázi-

um szervezésében november 9-én, 
szombaton délelőtt 9 órától sorra 
kerülő esemény idén Ady Endre em-
léke előtt tiszteleg, ezért választot-
ták mottóul az „Ifj ú szívekben élek s 

mindig tovább” Ady-idézetet. 
A vetélkedő a középiskolá-
ban tanuló, költészet iránt 
érdeklődő, tehetséges vers-
mondó diákoknak szól. A 
döntőbe jutott versenyzők 
két korcsoportban (9–10. 

és 11–12.-esek) mérik össze 
tehetségüket egy-egy kötelező Ady 
Endre-verssel és egy-egy szabadon 
választott lírai művel. A szavala-
tokat egy színészekből, költőkből, 
újságírókból és magyartanárokból 
álló héttagú zsűri bírálja el. Korcso-
portonként 3–3 fődíjat, valamint kö-

zönségdíjat és dicséreteket is kiosz-
tanak. „Céljaink a versmondásban 
való önkifejezés művelése, költőink 
őszi tematikájú lírai gyöngyszeme-
inek népszerűsítése, a művészi igé-
nyességre való nevelés, a tehetséges 
diákok önbizalmának növelése” – 
vallják a szervezők. (Gergely Imre)
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• Nem ért egyet 
azokkal a polgármes-
terekkel, akik úgy 
gondolják, értelmetlen 
felvenni Dan Tanasăval 
a harcot, mert ő úgyis 
mindig nyer – jelenti ki 
Árus Zsolt. A jogvéde-
lemmel foglalkozó Szé-
kely Figyelő alapítvány 
illetékese szerint egy 
ilyen lépésnek igen 
negatívak lennének a 
következményei. 

Venczel Józsefre emlékeztek a szakközépiskolások
Egykori szülőháza helyén 
koszorúzták meg Venczel József 
emlékplakettjét
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Harmincadszor szavalnak

Köszönetet mondanak
A 30. Őszi szavalóverseny 
támogatók hozzájárulásainak 
köszönhetően jöhet létre. Támo-
gatók: Hargita Megye Tanácsa, 
Karácsony János Alapítvány, 
Communitas Alapítvány, Ro-
mániai Magyar Pedagógusok 
Szövetsége. (x)
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TIFF-karaván Csíkszeredában
A Transilvania Nemzetközi Filmfesztivál (TIFF) utazó mozijának 
állomáshelyei között idén is szerepel Csíkszereda. A Csíki Moziban 
november 13-14. között négy alkotást lehet majd megtekinteni. 
November 13-án 18 órától a Mo kerül bemutatásra, majd 20.30 órától 
a Parking című film következik. Az első film esetében a TIFF-karaván 
szervezői meghívták a vetítésre Dana Rogoz főszereplőt, illetve Radu 
Dragomir filmrendezőt. November 14-én 18 órától az Arest, illetve 
20.30 órától a La Gomera című filmeket vetítik. Az Arest bemutatójára 
is külön meghívott érkezik, méghozzá Iulian Postelnicu a film egyik 
főszereplője személyében. Minden vetítésre a jegyek már kaphatóak 
a bilete.ro oldalon, illetve a Csíki Mozi jegypénztárában.

Ady-est a Csíki Moziban
Csíkszeredába látogat Földes „Hobo” László A föltámadás szomo-
rúsága című Ady-estjével. A november 15-én, pénteken 17 órakor 
kezdődő fellépés helyszíne a Csíki Mozi. Az előadóesten harmincegy 
Ady-költemény hangzik el, ebből tíz megzenésített versként, mások 
zenei aláfestéssel, és lesznek ,,önmagukban” megszólalók is. Az 
összeállításban helyet kap a Poéta és publikum című, máig érvényes 
publicisztika is. Az előadást Vidnyánszky Attila rendezte, a zenei alá-
festést Fekete-Kovács Kornélnak köszönhetjük. Jegyeket vásárolhat-
nak a Csíki Mozi jegypénztárában munkanapokon 9–18 óra között, 
illetve online a bilete.ro weboldalon.

• RÖVIDEN 

• Harmincadik alkalommal rendezik meg a gyergyó-
szentmiklósi Salamon Ernő Gimnáziumban a középis-
kolások Őszi szavalóversenyét. 




