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Újabb pert veszített  Tanasă
A parkolási táblákért nem bírságolnak
• Hiába próbálta meg-
bírságoltatni Csíksze-
reda polgármesterét
a Dan Tanasă vezette
egyesület amiatt, hogy
szerinte nem hajtották
végre a forgalmi táblák
nyelvi sorrendjére vo-
natkozó bírósági ítéle-
tet. Nem járt sikerrel,
keresetét jogerősen
elutasították.

KOVÁCS ATTILA

Miután korábban egyszer 
már elérte, hogy jelentős 
összegre bírságolják, a Mél-

tóságért Európában Polgári Egyesü-
let (ADEC) hiába igyekezett, nem 
tudott ismét fogást találni Csíksze-

reda polgármesterén. A szé-
kely zászlók és Községháza 
feliratok elleni persoroza-
táról ismert blogger, Dan 
Tanasă vezette szervezet 

2018 májusában kérte a Har-
gita Megyei Törvényszéktől, hogy 
kötelezze Ráduly Róbert Kálmánt 
az országos bruttó minimálbér 20 
százalékának megfelelő összeg, 
illetve ennek késedelmi kamatai 
kifizetésére minden nap késleke-
désért, mert szerinte a polgármes-

ter nem hajtott végre maradéktala-
nul egy 2017-ben született jogerős 
bírósági ítéletet. Az említett vég-
zés szerint Csíkszeredában az ösz-
szes olyan forgalmi táblán, ame-
lyeken a magyar megnevezések 
szerepeltek elöl, a románok pedig 
utánuk, meg kellett változtatni 
a nyelvi sorrendet. Ezt az ítéletet 
végrehajtották, a kifogásolt táblá-
kat újakra cserélték.

Leragasztott feliratok

Az ADEC ezzel nem elégedett meg, 
úgy gondolták, hogy a fi zetős par-
kolási övezetet jelző táblák jó alapot 
szolgáltatnak majd egy újabb pénz-
bírságra. Azokon a táblákon ugyan-
is továbbra is a magyar felirat volt 
elöl. A per kezdetén a polgármesteri 
hivatal a kifogásolt feliratokat lera-
gasztatta, ezek most sem láthatók. 

A Hargita Megyei Törvényszék a 
bírságolásra vonatkozó keresetet 
indokolatlannak minősítve eluta-
sította, az egyesület fellebbezett, 
és részsikert érte el, mert az ítélő-
tábla újratárgyalásra visszaküldte 
az ügycsomót Csíkszeredába. Nem 
történt változás, tavaly a Hargita 

Megyei Törvényszék újabb, az előb-
bihez hasonló döntést hozott, el-
utasítva az ADEC keresetét. Tanasă 
egyesülete ismét az ítélőtáblához 
fellebbezett, és noha kétszer is elha-
lasztották az ítélethirdetést, kedden 
végül ott is elutasították, megala-
pozatlannak minősítve a folyamod-
ványt. Az ítélet jogerős.

Saját bevételt is szeretnének

A bírósági ítéletek végrehajtása el-
mulasztásának indokával több pert 
is indított korábban az egyesület, 
amely nemcsak az államkincstár, 
hanem saját maga számára is igyek-
szik bevételeket biztosítani az eset-
leges nagy összegű bírságokkal – a 
kért késedelmi kamatok ugyanis az 
ADEC számláját gyarapítanák. Ed-
dig Ráduly Róbert Kálmán csíksze-
redai polgármestert ítélte jogerősen 
75 000 lejes pénzbírság kifi zetésére 
a bíróság, mert késéssel hajtot-
ta végre a Városi Művelődési Ház 
közelében elhelyezett székely- és 
városzászlók eltávolításáról ren-
delkező jogerős bírósági végzést. 
Az elöljáró ki is fi zette az összeget. 
A korondi Községháza felirat ügyé-
ben, miután az ítélőtábla sajátosan 
értelmezte a Községháza felirat eltá-
volítására vonatkozó bírósági vég-
zés végrehajtásának helyzetét, szin-
tén bírságot helyeztek kilátásba, 
de az összeg meghatározása érde-
kében indított bírósági eljárás még 
nem zárult le. Ebben az esetben, ha 
bírságot kell fi zetni, az ADEC is je-
lentős összeghez juthat.

A parkolási övezetet jelző 
táblák. Egyik nyelven sem 
olvashatók a feliratok

▴ F O T Ó :  G Á B O S  A L B I N

Cs
ík

sz
ék

tiltás
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L assan, de biztosan a székely-
földi városokban is teret hó-

dítanak az elektromos hajtányok, 
Marosvásárhelyen például egyre 
többen ezzel közlekednek. Eddig 
nem volt szabályozva, hogy milyen 
körülmények között használhatók, 
de most a kormány sürgősségi ren-
delettel pótolta a joghézagot.

A rendelet értelmében az órán-
ként legalább 6 és legfeljebb 25 ki-
lométeres sebesség elérésére képes, 
elektromos motor által meghajtott 
két-, illetve háromkerekű járművek-
kel ezentúl tilos járdán közlekedni. 
Amennyiben a településen van-
nak kerékpárutak, akkor azokon, 
ha viszont nincsenek, az úton kell 

ezekkel haladni. Az utak esetében 
azonban csak ott használhatók ezek 
a járművek, ahol a megengedett 
sebesség nem több az óránkénti 50 
kilométernél. 14 éven aluliak nem 
használhatnak elektromos rollert, 
16 éves korig pedig az ezzel közleke-
dők kötelesek védősisakot viselni. 
Jó tudni továbbá, hogy az elektro-
mos rollerek használói is kötelesek 
betartani a közlekedési szabályo-
kat. Ha a rolleren nincs, akkor lám-
pát kell szereltetni rá, hogy sötéte-
dés után is biztonsággal lehessen 
közlekedni vele. A belügyminiszter 

szerint 2016–2019 között országszer-
te megnőtt az elektromos hajtányt 
használók száma, és az ezzel köz-
lekedők 192 baleset okozói, illetve 
szenvedő alanyai voltak. A rollere-
zők közül egy személy életét vesz-
tette, míg 37-en súlyos, 156-an pedig 
könnyebb sérüléseket szenvedtek.

A Maros Megyei Rendőr-főkapi-
tányság sajtószóvivője, Emanuela 
Fărcaș a Székelyhon érdeklődésé-

re elmondta, Marosvásárhelyen az 
elmúlt évben nem volt különösebb 
gond az elektromos hajtány-
nyal közlekedőkkel, egyet-
len ilyen baleset sem volt. 
Ennek ellenére örvende-
nek, hogy szabályozták a 
rollerek használatát, mivel 
így számon lehet kérni azokat, akik 
esetleg járdán használják vagy nem 
tartják be a közlekedési szabályokat.

Elektromos rollerek: szabályozták a használatukat
Disznótor 
Szentegyházán
Harmadik alkalommal szervezik 
meg február 8-án, szombaton 
a Szentegyházi Disznótort a 
Mártonffi János Általános Iskola 
melletti sportpályán. A program 
7 órakor a csapatok bemutatásá-
val, disznóöléssel kezdődik, ké-
sőbb a feldolgozást mutatják be, 
a csapatok munkáját, igényes-
ségét szakmai zsűri követi. Ezt 
követi a disznótoros kóstolás, 
vásár, majd az elkészített ételek 
bemutatása és az értékelés.

Góbé Farsang
Február 10-én, hétfőn 17.30 
órától a Hargita Nemzeti 
Székely Népi Együttes Góbé 
Farsang című előadását mutat-
ja be Csíkszeredában, a Városi 
Művelődési Házban. Jegyek 
a bilete.ro oldalon, a Csíki 
Mozi jegypénztárában, illetve 
az előadás előtt egy órával 
a Városi Művelődési Házban 
válthatók.

• RÖVIDEN

• Ezentúl tilos járdán közlekedni az elektromos hajtá-
nyokkal, a 16 éven aluliak pedig kötelesek védősisakot
használni, ha ilyennel „száguldoznak”. A rendőrség
sajtószóvivője szerint fontos volt keretek közé szorítani
az elektromos rollerek használatát.

Amikor még nem volt tilos. 
Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke is 
rollerezett a járdán 
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