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Befeketített  magyar nyelv
Fekete festékkel fújták le az udvarhelyszéki települések magyar elnevezését

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

Egyelőre ismeretlen elköve-
tők Székelyudvarhelyen, 
Máréfalván és Székelyszent-

léleken is befestették a helység-
névtáblák egy részét szombatról 
vasárnapra virradóra. Mivel kizá-
rólag a települések magyar elne-
vezését fújták be fekete festékkel, 
feltételezhetően nemzetiségi vo-
natkozása is van a cselekménynek, 
magyarellenes provokációról lehet 
szó. Székelyudvarhelyen a város 
Csíkszereda felőli kijáratánál a te-
lepülés végét jelző táblát festették 
le, Máréfalva Csíkszereda felőli 
végében a település kezdetét jelző 

táblát, Székelyszentlélek Széke-
lyudvarhely felőli határában pedig 
mindkét helységnévtáblán befes-
tették a magyar feliratot.

Rendőrségi bejelentés

A Székelyudvarhelyi Helyi Ren-
dőrség vasárnap reggel kapott 
bejelentést a cselekményről, már 
dolgoznak az elkövetők beazono-
sításán – nyilatkozta érdeklődé-
sünkre László Szabolcs, az egység 
vezetője. Elmondta, a város kijára-
tainál térfigyelő kamerák működ-
nek, de a felvételek tartalmáról ér-
demben még nem tud nyilatkozni. 
Mivel a város területén történt az 
eset, a helyi rendőrség foglalkozik 
az üggyel, az még nem egyértel-

mű, hogy milyen jogi besorolást 
kap a tett: ha rongálás gyanújával 
indul eljárás, akkor át kell adniuk 
az ügyet az állami rendőrségnek, 
ha kihágásnak minősül, akkor a 
helyi rendőrség mindenképpen 
megbírságolja az elkövetőket – kö-
zölte László Szabolcs.

Máréfalva polgármestere, Ko-
vács Imre saját Facebook-oldalán 
is reagált a cselekményre vasárnap 
délelőtt. A bejegyzésben felhívta 
a fi gyelmet arra, hogy kizárólag a 
magyar feliratot festette le az elkö-
vető. „Az eset ismét arra emlékeztet 
minket, hogy az ország, amelyben 
élünk nem védi kellőképpen a ki-
sebbségben élők jogait, ezzel is el-
lehetetlenítve a békés együttélést, 
etnikai feszültséget keltve. A ron-
gálás mindnyájunkra nézve sértő, 
hiszen ezeknek a kétnyelvű táblák-
nak szimbolikus jelentőségük van, 
annak a bizonyítékai, hogy minden 
ember egyenlő tagja a közösségnek, 
nemzetiségétől függetlenül” – írja 
bejegyzésében.

A kamera nem láthatta

Lapunk megkeresésére Kovács Imre 
elmondta, meglátása szerint az elkö-
vetőknek van helyismerete, gyakran 
megfordulnak Udvarhelyszéken és 
előzetes terepszemlét is végezhettek, 
ugyanis Máréfalván éppen azon a 
helységnévtáblán festették le a ma-
gyar feliratot, amely kívül került a 
térfi gyelő kamera látóterén – ott csat-
lakozik a település Máréfalvi patak 
nevű részére vezető út a főútba, ezért 
a kamerát úgy helyezték el, hogy rá-
lásson a kereszteződésre, ezért a hely-
ségnévtábla kikerült a látóteréből. 
Ennek ellenére visszanézik a felvé-
tele, hátha a képsorok alapján mégis 
sikerül az elkövetők nyomára akadni, 
és hétfőn feljelentést is tesznek a ren-
dőrségen. „Ez egy nagyon kitervelt 
munka volt” – fogalmazott a rongá-
lásról Kovács Imre.

Mivel a lefestett táblák a 13A 
jelzésű országút mentén vannak 
elhelyezve, a településjelzések hely-
reállításában az Országos Útügyi 

Hatóság megyei kirendeltsége az il-
letékes. A vállalat gyorsan reagált az 
esetre: vasárnap délelőtt a lefestett 
máréfalvi és székelyudvarhelyi táb-
lákat is eltávolították, nem sokkal 10 
óra után már csak a festékszóróval 
befújt székelyszentléleki táblák vol-
tak még a helyükön.

Maros megyében is

A Makkfalva községhez tartozó 
Hármasfalu bejáratánál is fekete 
festékszóróval festették le ismeret-
lenek a település magyar nyelvű 
megnevezését. Noha az erről szóló 
Facebook-bejegyzésből nem derül 
ki pontosan, hogy a rongálás mikor 
történt, feltételezhetően azt a hely-
ségnévtáblát is a vasárnapra virradó 
éjjel festhették be. Hármasfalu Ma-
ros megyében található, alig több, 
mint 60 kilométerre fekszik Székely-
udvarhelytől, és a rongálások közti 
összefüggésre utalhat az is, hogy a 
falu ugyancsak a 13A jelzésű ország-
út mentén terül el.

Az Országos Útügyi Hatóság gyorsan intézkedett: a 13A jelzésű országútról rövid idő alatt eltávolították a bemázolt helységnévt áblákat ▴ F O T Ó K :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D

Székelyföld

O lyan alkotásokat várnak, me-
lyek a hagyományos népművé-

szetből merítenek, de a XXI. század 
kihívásainak megfelelően illeszked-
nek be környezet-, lakás- és viselet-, 
ajándéktárgy kultúránkba. Különös 
tekintettel várják azokat a tárgya-
kat, funkcionálisan összetartozó 
tárgy-együtteseket (lakókörnyezet, 
gyermekszoba, konyha, étkező, 
szoba berendezése, öltözékek stb.), 
melyek több mester együtt gondolko-
dásával, együttműködésével jöttek 

létre. Pályázni lehet új művekkel, 
a 2015 óta megrendezett országos 
szak ági pályázatokon szerepelt vagy 
díjazott alkotásokkal, valamint népi 
iparművészeti zsűri számmal ellátott 
alkotással is. A KÉZ – MŰ – REMEK 
kiállításon szerepelt alkotásokkal 
nem lehet pályázni!

A pályázat lebonyolítása az ed-
digi gyakorlatnak megfelelően két 
lépcsős: minden alkotó csak egy he-
lyen pályázhat. (E feltétel alól csak a 
2020. évi Hevesi Szőttes Pályázaton, 

Országos Fazekas Pályázat és Kiállí-
táson résztvevők jelentik a kivételt.) 
Erdélyi pályázóknak január 31-ig 
lehet jelentkezni, az adatlapok pon-
tos kitöltése és e-mailen elküldése 
előfeltétel. Adatlap elérhető a www.
kallosalapitvany.ro oldalon. További 
információk a laszlo.eszter@hagyo-
manyokhaza.hu, címen vagy a 0040 
741479350 telefonszámon igényelhe-
tő. Az erdélyi kiállítás tervezett idő-
pontja 2020. április-június, helyszíne 
Marosvásárhely.

Pályázati lehetőség népi mesterek számára
Vetítések a Csíki Moziban
Véglegessé vált a Csíki Mozi januári programja: 6. és 17. között kilenc filmet 
tekinthetnek meg az érdeklődők. A városháza közleménye szerint január 
6-án 18 órától a Megyecsinálók című dokumentumfilm bemutatójával nyit-
ják meg a 2020-as moziévadot. Január 8-a az amerikai filmek napja lesz: 
17 órától a Macskák (Cats) című musicalt vetítik magyar szinkronnal, 19 
órától pedig a nagy sikerű Jokert láthatja a közönség eredeti angol nyelven, 
román felirattal. Január 10-én 17 órai kezdettel ismét vetítik a Valan – az 
angyalok völgye című magyar thrillert (román felirattal), majd 19 órától a 
valós történeten alapuló amerikai–kínai történelmi drámát, a II. világhá-
ború egyik véres ütközetét bemutató Midway című filmdrámát láthatja a 
közönség magyar szinkronnal. Január 15-én 17 órai kezdettel ismét vetítik a 
Jetikölyök című animációs filmet, ezt követően pedig 19 órától a Terminátor: 
sötét végzet című akciófilmet láthatja a közönség eredeti nyelven, román 
felirattal. 17-én 16.30 órától a népszerű Addams Family – A galád család 
című animációs film kerül terítékre magyar szinkronnal, ezt követi 18.30 
órától ismét a Joker. 21 órai kezdettel a Hustlers – a Wall Street pillangói 
című, magyar szinkronnal vetített dráma zárja a vetítések sorát. 

• RÖVIDEN

• Az Emberi Erőforrás Minisztériuma, a Hagyományok Háza és a Népművészeti
Egyesületek Szövetsége a XVII. Országos Népművészeti Kiállításon való részvételre
pályázatot hirdet a tárgyalkotó népművészet, népi kismesterségek alkotói számára.

• Több helységnévtáblán is fekete festékszóróval
fújták le a magyar feliratot Udvarhelyszéken a szom-
batról vasárnapra virradó éjjel. Az egyik érintett tele-
pülés vezetője szerint egyértelműen etnikai indíttatású
rongálás történt.




