
Március 15-e Székelyudvarhelyen. 
Hiába történt prefektuscsere Hargita 
megyében, semmi sem változott
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• Antal Lóránt szenátor 3 
havi fizetését ajánlotta fel 
az „Udvarhely felkészül – 
COVID-19” gyűjtéshez!

Március 19-én reggel Antal Lóránt  
ezzel az üzenettel ösztönözte  

politikus társait és a közalkalmazot-
takat Facebook oldalán:  “Ne dumál-
junk, hanem csináljuk!” 

A szenátor kijelentette, hogy 
örömmel értesült az SZKA által in-
dított „Udvarhely felkészül – CO-
VID-19” adománygyűjtésről,  amely-
lyel a Székelyudvarhelyi Kórházat és 
a Polgármesteri Hivatalt szeretnék 
segíteni az adott krízishelyzetben. 
„Gratulálok a kiváló kezdeménye-
zéshez’’ – jelentette be. 

Mindannyiunkat érint az egyre 
jobban terjedő COVID-19 járvány. 
Példátlan egészségügyi kihívás és 
annak érdekében, hogy biztonság-
ban tudhassuk magunkat, segíte-
nünk kell egymásnak.

Az SZKA fogadta volna a 21.000 
lejes támogatást, de elhatárolódott 
attól, hogy online térben, nyilváno-
san népszerűsítsem a kampányu-
kat, mondván, hogy „Tudomásul 
vettük a magyarázatát, mely szerint 
egy jó ügyért szeretett volna kampá-
nyolni, viszont fenntartjuk a jogot, 
hogy mi válasszuk meg azokat a 
közszereplőket, akikkel népszerű-

síteni szeretnénk programjainkat, 
kampányainkat’’. Mivel ösztönző 
videómat  teljesen félreértették és 

más konnotációt adtak neki, egysze-
rűsítettem az ügyet és a támogatást 
direkt a kórháznak utaltam.

„Krízishelyzet van, amikor 
mindent félretéve az összetartás 
az elsődleges feladatunk. Mi po-

litikusok emberek, civilek is va-
gyunk, részei a társadalomnak. 
Pontosan a civil szféra kellene 
megértse, hogy a cégek bajba ke-
rültek, ők most másra kell fordít-
sák forrásaikat. Pont ezért gon-
doltam, hogy  most rajtunk a sor 
politikusokon, közalkalmazotta-
kon, akiknek az elmúlt években 
többszörös fizetésemeléseket esz-
közölt a kormány!”

Antal  3 havi szenátori fi zetésének 
70%-ával (21.000 lej)  támogatta az 
udvarelyi kórházat, és arra ösztönöz-
te  politikus társait és a közalkalma-
zottakat, hogy fogjanak össze és ők 
is támogassák az ügyet. 

„Azok a cégek, akik nehéz hely-
zetbe kerültek a  járvány miatt, azok 
most ne adakozzanak, azok tartalé-
koljanak, és helyezzék biztonságba 
az alkalmazottaikat.

Hamarosan meg kell jelenjenek 
azok a sürgősségi kormányrende-
letek, amin keresztül támogatást 
kapnak a nehéz helyzetben. Azok 
a  vállalkozók, akiknek most job-
ban megy, azok most adakozza-
nak.

A székelyudvarhelyi kórháznak 
szüksége van egészségügyi eszkö-
zökre és felszerelésekre, hogy le-
győzhessük a vírust. Minden nap 
számít, ezért ne dumáljunk, hanem 
csináljuk!” 
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Újabb bírság Gálfi  Árpádnak
A prefektusi hivatal a magyar zászlókat kifogásolta

• Ismét ötezer lejes pénzbírságot rótt ki Szé-
kelyudvarhely polgármesterére Hargita megye 
prefektusa, amiért március 15-i nemzeti ünnep 
tiszteletére kitűzött magyar lobogók mellé nem 
helyeztek ki román zászlókat is.

KOVÁCS ATTILA

A március 15-i ünnepségek 
után már rendszeressé vált 
Gálfi  Árpád megbírságolása 

a prefektusi hivatal részéről, és ezen 
a gyakorlaton a kormányhivatal élén 
történt vezetőcsere sem változta-
tott. 2018 és 2019 után idén is meg-
érkezett az értesítés az ötezer lejes 
pénzbírságról a városvezető részére, 

mivel ezúttal is megjelentek a 
város közterületein a piros-fe-
hér-zöld színű nemzeti jelké-
pek, a románok viszont nem. 
A prefektus ezúttal is azzal 

indokolta a döntést, hogy a 
zászló- és szimbólumhasználatra 
vonatkozó törvény értelmében más 
nemzet zászlaját csupán a román 
zászlóval együtt lehet kifüggeszteni 
közintézményekre és közterületeken, 
és csak hivatalos állami küldöttsé-

gek látogatása, illetve nemzetközi 
ünnepségek és találkozók idején.

Jelképek, nem zászlók

Székelyudvarhely egy részén nagy-
méretű kokárdákat függesztettek a 
lámpaoszlopokra a nemzeti ünnep 
előtt, máshol, így a központban is, 
a magyar állami zászló hivatalos 
méretétől eltérő, jóval hosszabb, ki-
feszített piros-fehér-zöld zászlók is 
voltak kihelyezve. Kérdésünkre Bíró 
Csabától, a polgármester kabinetve-
zetőjétől azt a választ kaptuk, hogy 
Gálfi  Árpád, akárcsak a korábbi 
esetekben, bíróságon fogja kérni a 
bírságról szóló jegyzőkönyv érvény-
telenítését, mert nem tartja azt jog-
szerűnek. A kabinetvezető szerint 
nem más állam zászlói, hanem ma-
gyar nemzeti jelképek voltak kitűz-
ve Székelyudvarhelyen. A probléma 
láthatóan a kifeszített zászlókkal 
van, mivel a prefektusi hivatal azt 

is közölte a helyzetet kifogásoló Dan 
Tanasă bloggerrel, hogy Csíkszereda 
és Gyergyószentmiklós polgármes-
tereit nem bírságolták meg, mert be-
tartották a más államok zászlóinak 
kitűzésére vonatkozó jogszabályok 
előírásait. Csíkszeredában hosszú 
ideje nagyméretű piros-fehér-zöld 
kokárdákat tűznek ki közterületen a 
március 15-i ünnep tiszteletére.

Nem veszített pert

A 2018-ban kirótt bírság érvénytele-
nítése érdekében indított pert tavaly 
májusban jogerősen megnyerte a 
polgármester, miután első fokon a 
Székelyudvarhelyi Bíróság elutasí-
totta a keresetét. A 2019-es pénzbír-
ság elleni fellebbezés tárgyalását 
az elsőfokú bíróság felfüggesztette, 

amíg az ügyben megfogalmazott 
alkotmányossági kifogás tárgyá-
ban döntés születik. Ugyanebből az 
okból függesztették fel egy másik 
pénzbírság érvénytelenítése érdeké-
ben benyújtott kereset tárgyalását is 
– azt 2018 októberében kapta a vá-
rosvezető, amiért az október 23-i ün-
nepségre hasonló módon díszítették 
fel a várost.

F I Z E T E T T  T A R T A L O M

Ne dumáljunk, hanem csináljuk




