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LEFÚJTÁK A MAGYAR FELIRATOKAT TÖBB SZÉKELYFÖLDI TELEPÜLÉS HELYSÉGNÉVTÁBLÁJÁN

Újév-befeketítő magyarellenesség

Egyértelmű célzás. A rongálók csak a magyar feliratokat fújták le festékszóróval

Máréfalva polgármestere szerint a tettesek előre kitervelt 
munkát végeztek

Fekete festékszóróval fújták le 
a magyar feliratot több udvar-
helyszéki, illetve egy Maros 
megyei település helységnév-
tábláján. Az egyik érintett 
község vezetője szerint egyér-
telműen etnikai indíttatású 
rongálás történt.

 » SZÉCHELY ISTVÁN

E gyelőre ismeretlen elkövetők 
Székelyudvarhelyen, Máréfal-
ván és Székelyszentléleken is 

befestették a helységnévtáblák egy 
részét tegnapra virradóra. Mivel ki-
zárólag a települések magyar elne-
vezését fújták be fekete festékkel, 
nemzetiségi vonatkozása is van a 
cselekménynek: magyarellenes pro-
vokációról lehet szó.

Székelyudvarhelyen a város Csík-
szereda felőli kijáratánál a telepü-
lés végét jelző táblát festették le, 
Máréfalva Csíkszereda felőli végé-
ben a település kezdetét jelző táblát, 
Székelyszentlélek Székelyudvarhely 
felőli határában pedig mindkét hely-
ségnévtáblán befestették a magyar 
feliratot. A székelyudvarhelyi he-
lyi rendőrség tegnap reggel kapott 
bejelentést a cselekményről, már 
dolgoznak az elkövetők azonosítá-
sán – nyilatkozta érdeklődésünkre 
László Szabolcs. Az egység vezetője 
elmondta, a város kijáratainál térfi -

gyelő kamerák működnek, de a felvé-
telek tartalmáról érdemben még nem 
tud nyilatkozni. Mivel a város terüle-
tén történt az eset, a helyi rendőrség 
foglalkozik az üggyel. Tegnap még 
nem volt egyértelmű, hogy milyen 
jogi besorolást kap a tett: ha rongá-
lás gyanújával indul eljárás, akkor át 
kell adniuk az ügyet az állami rend-
őrségnek, ha kihágásnak minősül, 
akkor a helyi rendőrség mindenkép-
pen megbírságolja az elkövetőket – 
közölte László Szabolcs.

„ Mindnyájunkra nézve sértő”
Máréfalva polgármestere, Kovács 
Imre saját Facebook-oldalán is rea-
gált a cselekményre vasárnap déle-
lőtt. A bejegyzésben felhívta a fi gyel-
met arra, hogy kizárólag a magyar 
feliratot festette le az elkövető. „Az 
eset ismét arra emlékeztet minket, 
hogy az ország, amelyben élünk, nem 
védi kellőképpen a kisebbségben 
élők jogait, ezzel is ellehetetlenítve 
a békés együttélést, etnikai feszült-
séget keltve. A rongálás mindnyá-
junkra nézve sértő, hiszen ezeknek 
a kétnyelvű tábláknak szimbolikus 
jelentőségük van: annak a bizonyí-
tékai, hogy minden ember egyenlő 
tagja a közösségnek, nemzetiségétől 
függetlenül” – írja bejegyzésében.

Volt helyismeretük
az elkövetőknek
Kovács Imre a Székelyhon meg-
keresésére elmondta, véleménye 

szerint az elkövetőknek van he-
lyismeretük, gyakran megfordul-
nak Udvarhelyszéken és előze-
tes terepszemlét is végezhettek, 
ugyanis Máréfalván éppen azon 
a helységnévtáblán festették le 
a magyar feliratot, amely kívül 
került a térfi gyelő kamera látóte-
rén. Ott csatlakozik a település 
Máréfalvi patak nevű részére ve-
zető út a főúthoz, ezért a kamerát 
úgy helyezték el, hogy rálásson a 
kereszteződésre, ennek nyomán 
pedig a helységnévtábla kikerült 
a látóteréből. Ennek ellenére visz-
szanézik a felvételeket, hátha a 
képsorok alapján mégis sikerül az 
elkövetők nyomára akadni, és ma 
feljelentést is tesznek a rendőrsé-
gen. „Ez nagyon kitervelt munka 
volt” – értékelt Kovács Imre.

Mivel a lefestett táblák a 13A jel-
zésű országút mentén vannak el-
helyezve, a településjelzések hely-
reállításában az Országos Útügyi 
Vállalat megyei kirendeltsége az 
illetékes. A vállalat gyorsan reagált 
az esetre: tegnap délelőtt a lefestett 
máréfalvi és székelyudvarhelyi táb-
lákat is eltávolították, nem sokkal 
10 óra után már csak a festékszóró-
val befújt székelyszentléleki táblák 
voltak a helyükön.

Az RMDSZ hivatalos Facebook-ol-
dalán közölte, feljelentést tettek a 
rendőrségen az udvarhelyszéki ron-
gálások ügyében. Közben tegnap 
délután kiderült, hogy a Maros me-
gyei Makfalvához tartozó Hármas-
falu magyar helységnévtábláját is 
lefújták. A település alig több mint 
60 kilométerre fekszik Székelyud-
varhelytől, szintén a 13A jelzésű or-
szágút mentén.

 » Kovács 
Imre szerint az 
elkövetőknek 
van helyisme-
retük, gyakran 
megfordulnak 
Udvarhelyszé-
ken és előzetes 
terepszemlét is 
végezhettek.
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 » RÖVIDEN

Cáfolták a debreceni repülőtűzről
szóló román híradásokat
Nem volt tűz a Wizzair W6 7867-es 
számú, Debrecenből Párizs-Beau-
vais-ra közlekedő járatán, csupán 
a porladt jégtelenítő folyadék 
kelthette füst benyomását – közölte 
a Wizzair az MTI-vel szombaton 
este. A légitársaság tájékoztatása 
szerint a személyzet az ilyenkor 
szokásos protokollt követve az első 
ajtók csúszdáin evakuálta az uta-
sokat; a járatot vasárnap reggelre 
ütemezték át. A történtekről román 
portálok írtak elsőként és közöl-
tek egy utas által készített videót, 
amelyen az látható, hogy az utasok 
a Wizz Air Airbus A320-as első 
ajtóin, vészcsúszdákon keresztül 
hagyják el a repülőgép fedélzetét. 
A Baiamare24.ro nagybányai portál 
Szatmár és Máramaros megyei 
utasok beszámolóira hivatkozva 
arról írt, hogy kigyulladt a repü-
lőgép segédhajtóműve. A Wizz Air 
azonban ezt cáfolta, leszögezve: 
a társaság gépét azt követően ürí-
tették ki a debreceni repülőtéren, 
hogy a földi kiszolgáló személyzet 
és a reptéri tűzoltóság lehetséges 
tüzet jelentett a repülőgép hátsó 
részén. Miután minden utas bizton-
ságosan elhagyta a fedélzetet, a 
reptéri tűzoltóság és a karbantartó 
személyzet alaposan átvizsgálta a 
gépet, és megerősítette, hogy nem 
történt tűzeset, csupán a porladt 
jégtelenítő folyadék kelthette füst 
benyomását a függőleges vezérsí-
kot megvilágító lámpa fényében. 
A debreceni repülőtér korábban azt 
közölte, hogy a gépet azért ürítet-
ték ki, mert a segédhajtóművénél 
indulás előtt tűz keletkezett. A re-
pülőgépen 180 utas tartózkodott.

Erdélyi pályázati tájékoztató
körúton a BGA Zrt.
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 
pályázati tájékoztató körutat 
szervez Erdélyben leányvállalata, 
a BGA Pro Transilvania vezetőinek 
segítségével. A találkozókon az 
érdeklődők megismerhetik a buda-
pesti Nemzetpolitikai Államtitkár-
ság programjaihoz kapcsolódó, a 
BGA lebonyolításában meghirdetett 
pályázati programokat, a pályázás 
és az elszámolás folyamatát a NIR 
rendszeren keresztül. A többnapos 
pályázati tájékoztató körút első 
helyszínei és időpontjai: január 
7. kedd, 11 óra, Gyergyószentmik-
lós, Salamon Ernő Gimnázium, 
Gyilkostó sugárút 3–5. sz., valamint 
ugyanaznap 17 órakor a székelyud-
varhelyi Egyetemi Központban, 
Kőkereszt tér 7. szám, 32-es terem.




