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Tanasă  ismét Gálfi t támadja
A testvértelepülésektől kapott zászlók miatt

K O V Á C S  E S Z T E R

C sütörtökön értesült Szé-
kelyudvarhely főjegyzője 
is arról, hogy a bukaresti 

törvényszék döntést hozott júni-
us 16-án az ADEC által benyújtott 
kereset ügyében, amelyben Ta-
nasă arra kérte a törvényszéket: 
kötelezzék Székelyudvarhely pol-
gármesterét, hogy távolítsa el sa-
ját irodájából és az Orbán Balázs 
tanácsteremből azokat a szimbo-
likus jellegű adományokat, ame-
lyeket a város kapott a testvértele-
pülések képviselőitől ajándékba.

Nem közhelyek

„Mivel több testvértelepülési 
kapcsolata van a városnak, úgy 
döntöttünk, hogy minden olyan 
ajándékot, amely szimbolikus, ki-
állítunk különböző helységekbe, 
olyan helyekre, amelyeket nem 
lehet közhelyeknek minősíteni. 
A hatályos román törvények ér-
telmében ugyanis korlátozottak 
azon helyzetek, amikor más álla-
mok hivatalos zászlóját ki lehet 
tűzni a közterületekre és közin-
tézményekre és a hatóságok által 
akként megnevezett közhelyekre. 

Ellenben a Városháza két említett 
terme nem minősül közhelynek” – 
hangsúlyozta Venczel Attila, Szé-
kelyudvarhely jegyzője. Ahhoz, 
hogy a polgármesteri iroda és a ta-
nácsterem közhellyé minősüljön, 
külön, erre vonatkozó hatósági 
döntés szükségeltetik, magyaráz-
ta az illetékes. „Úgy gondoljuk, 
hogy a Városháza épületében a 
polgármester irodája, valamint az 
önkormányzati testület ülésterme 
nem tekinthető a törvény értelmé-
ben közhelynek, mivel nem állnak 
állandóan a széles nyilvánosság 
rendelkezésére, a hivatali prog-
ramon kívül nem látogathatók” – 
nyomatékosította újfent a jegyző.

Sértő, gyalázatos vádaskodás

A törvényszéki döntés alapját ké-
pező indoklást még nem kapta 
kézhez Székelyudvarhely városve-
zetése, a fellebbezés lehetőségéről 
(amelyre 15 nap áll a polgármester 
rendelkezésére) ezek után dönte-
nek. „Úgy gondoljuk, hogy nem 
elfogadható és diplomatikus Szé-
kelyudvarhely városvezetésének 
részéről, ha eltávolítanánk azokat 
az ajándékokat, amelyeket a város 
kapott. Sőt, tiszteletlenség lenne 
ez azokkal a közösségekkel szem-
ben, amelyekkel kétoldalú nem-

zetközi megállapodást kötöttünk. 
Várjuk tehát az alapfokú ítélet 
kiközlését, ennek függvényében 
döntjük el, hogy a fellebbezési 
jogunkkal fogunk-e élni” – ma-
gyarázta Venczel Attila. A főjegy-
ző ugyanakkor fontosnak tartotta 
hozzáfűzni: minősíthetetlennek 
és mélységesen sértőnek, gyalá-
zatosnak tartják a Tanasă vezette 
egyesület Gálfi  Árpáddal szemben 
felhozott „vádjait”. „Idézem az 
alperest: »Gálfi  Árpád, Szé-
kelyudvarhely polgármes-
tere megrögzöttje az etnikai 
szeparatizmusnak, mert 
támogatja az úgynevezett 
Székelyföld függetlenségét, 
illetve középkori mentalitása 
megnyilvánulásaképpen he-
lyezte el a magyar zászlót a Város-
házán«. A tárgyaláson is kijelen-
tettük, hogy olyannyira sértőnek 
és egy egész közösséggel szembe-
ni tiszteletlenségnek véljük ezeket 
a vádakat, hogy válaszra nem is 
méltatjuk” – adott hangot felhá-
borodásának a jegyző.

Gálfi a jogerős bírósági 
végzéseket tartja be

Az ügyben magát a városvezetőt is 
kerestük: Gálfi  Árpád szavait Ember 
Attila, a polgármesteri hivatal refe-
rense tolmácsolta. „A polgármester 
úr a jogerős és már megfellebbezhe-
tetlen bírósági végzéseket tartja be. 
Ez még nem jogerős. Akkor sem, ha 
Dan Tanasă úr már diadalittasan 
kürtöli világgá a megfellebbezhető 
döntéseket is” – közölte az illeté-
kes. Hozzátette: amikor jogerőre 
emelkedik egy bírósági végzés, 
akkor természetesen Gálfi  Árpád 
törvénytisztelő emberként a döntés 
értelmében fog cselekedni.

A magyarellenességéről híres 
bloggernek szemet szúrt a tanács-
teremben és a polgár mes teri 
irodában lévő magyar zászló
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H I R D E T É S

FELVÉTELI 2020
Alapképzések Tandíj men- 

tes helyek
Tandíjas 
helyek

Helyek 
összesen

Szociális munka 17 18 35
Szociológia 15 20 35
Menedzsment 30 45 75
Kereskedelmi, turisztikai és szolgáltatási 
egységek gazdaságtana 

30 30 60

Bank és pénzügyek 27 23 50
Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája 25 10 35
Német nyelv és irodalom 16 21 37
Angol nyelv és irodalom
Angol nyelv és irodalom – Német nyelv és 
irodalom

25 24 49

Magyar nyelv és irodalom
Magyar nyelv és irodalom – Angol nyelv és 
irodalom

23 24 47

Képzőművészet 23 12 35
Zene 10 10 20
Magánének** 10 10 20
Gépészmérnök* 60 0 60
Vidékfejlesztési agrármérnök* 40 0 40
Mezőgazdasági mérnök* 40 0 40

Mesteri képzések Tandíj men- 
tes helyek

Tandíjas 
helyek

Helyek 
összesen

Fordító tolmács 7 23 30
Többnyelvűség és multikulturalitás

Zeneművészet a jelenkorban

14 16 30

5 15 20
Vizuális kommunikáció 10 20 30
Európai szociálpolitikák 11 19 30
Vállalkozások fejlesztésének 
menedzsmentje

20 20 40
Idegenforgalmi gazdálkodás 10 20 30
*A Debreceni Egyetem kihelyezett szakjai

** A szakot az akkreditációs bizottság jóváhagyását követően indítja az egyetem
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Lezárult a záróvizsga első szakasza
Csütörtök délelőtt több mint tízezer kisebbségi oktatásban részt vevő 

tanuló vizsgázott országszerte anyanyelvből. Ezzel lezárult a képes-

ségvizsga első szakasza, amelynek eredményeit június 22-én teszik 

közzé, és ezen a napon lehet az óvásokat is benyújtani. Magyar nyelv 

és irodalom szakos tanárt kérdeztünk arról, hogy milyennek látja az 

idei tételsort. Szakács-Mátyási Tímea, a marosvásárhelyi Bolyai Farkas 

Gimnázium magyar nyelv és irodalom szakos tanára szerint a tétel 

szerkezete és a feladattípusok is megegyeztek a gyakorlótesztekkel, de 

volt egy olyan kérdés, amelyről több kollégájával együtt úgy gondolják, 

nem biztos, hogy nyolcadikosoknak való. „A kettes tétel kérdését, amely 

a szövegtípusba való besorolást kéri, tanítjuk középiskolában, de nem 

nyolcadikosoknak, ennek ellenére a diákok mosolyogva jöttek ki a vizs-

gáról. A szöveg, amelyet folytatniuk kellett, egy Móricz Zsigmond-szö-

vegrészlet volt, és attól tartottam, nehezen birkóznak meg a történet 

folytatásával, de kreatív megoldásokat találtak” – fogalmazott a tanár. 

Ez volt a nyolcadikosok utolsó vizsgája, az eredményeket hétfőn 14 óráig 

teszik közzé a vizsgaközpontokban, illetve az evaluare.edu.ro webolda-

lon név nélkül, egyéni kódokkal ellátva. A fellebbezések utáni eredmé-

nyeket június 27-én hozzák nyilvánosságra. Június 29-én román nyelv 

és irodalommal kezdődik a vizsgájuk azoknak a nyolcadikosoknak, akik 

az első forduló idején lakhelyi elkülönítésben voltak, vagy akiknél 37,3 

Celsius-foknál magasabb testhőmérsékletet mértek belépéskor. Maros 

megyében 12 nyolcadikos volt házi elkülönítésben a vizsgák idején, 

ezért ők a speciális vizsgafordulóban bizonyíthatnak, Hargita megyében 

nincs ilyen diák. (Hajnal Csilla)

Szünetel a vízszolgáltatás
A Harvíz Rt. tájékoztatja ügyfeleit, hogy hétfőn, június 22-én 9 és 18 óra 

között javítási munkálatok miatt szünetel a vízszolgáltatás a csíkszeredai 

Hunyadi János (29–45. szám), Tető (4–20.) és Csütörtök (23.) utcákban.

Zenés versek a Mikó-várban
A Csíki Játékszín zenés-verses estre várja a közönséget: péntek este 20 

órától a Mikó-várban tartják a Transylvanian Bú Boys zenekar Jack Cole 

dalaiból című koncertjét. Jegyek kezdés előtt egy órával a helyszínen 

válthatók, áruk 30 lej. A koncerten a járvány okozta korlátozások miatt 

legtöbb 150 személy vehet részt.

• RÖVIDEN 

• Exkluzív főcímmel jelentette be saját blogján Dan 
Tanasă, hogy a bukaresti törvényszék helyt adott az 
általa vezetett Méltóságért Európában Polgári Egyesü-
let (ADEC) keresetének, és arra kötelezik Gálfi Árpádot, 
Székelyudvarhely polgármesterét, hogy a Városháza 
belső tereiből távolítsa el a magyar zászlókat. Azokról 
a testvérvárosi ajándékzászlókról van szó, amelyeket 
a városvezető saját irodájában és az Orbán Balázs 
tanácsteremben függesztetett ki.




