
Az elmúlt évekhez hasonlóan idén 
is bírságoltak a prefektusok a 
piros-fehér-zöld lobogók kitűzése 
miatt
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Egyértelműsítenék  a zászlótörvényt
Feloldanák az ellentmondásokat, megelőznék a további bírságolásokat
• Fel kell oldani az el-
lentmondást a zászló-
törvény és annak 
alkalmazási módszer-
tana között, hogy a 
jövőben a prefektusok 
ne bírságolhassák 
meg a polgármeste-
reket, akik március 
15-ére magyar nemze-
ti színekkel díszítik fel 
a településeket, szö-
gezte le Miklós Zoltán 
háromszéki parlamen-
ti képviselő.

B Í R Ó  B L A N K A

K ifejtette, a zászlótörvény 
kimondja, hogy „idegen 
államok zászlaját csak ki-

vételes alkalmakkor, csak a román 
trikolórral együtt szabad kitűzni”. 
A törvény alkalmazási módszer-

tana, a 2001/1157-es számú 
kormányhatározat és annak 
utólagos módosításaiban az 
áll: azok az etnikai kisebbsé-
gek, amelyek országos szer-
vezettel rendelkeznek, ren-
dezvényeiken használhatják 

saját jelképeiket. Világossá 
kell tennünk, hogy a romániai ma-
gyar közösség a piros-fehér-zöld 
színű lobogót, kokárdát, szalagot 
és egyéb díszeket nem egy „idegen 

állam” szimbólumaiként, hanem a 
magyar nemzet saját jelképeiként 
használja – mondta a politikus.

Nincs szó törvénysértésről

Miklós Zoltán egyébként szerdán 
a képviselőház plénumában po-
litikai nyilatkozatban hívta fel a 
fi gyelmet a zászlóbírságokra. Is-
mertette, hogy idén, akárcsak a 
korábbi években, a Kovászna és 
Hargita megyei prefektusok tíz-

ezer, illetve ötezer lejre bírságolták 
meg a sepsiszentgyörgyi és a szé-
kelyudvarhelyi polgármestert, arra 
hivatkozva, hogy megsértették a 
75/1994-es zászlótörvényt, amikor 
a magyar zászló mellé nem tűzték 
ki a románt is. Meglátása szerint 
nincs szó törvénysértésről, éppen 
ellenkezőleg, a kisebbségek védel-
méről szóló keretegyezmény alkal-
mazásáról, hiszen az előírja, hogy 
a nemzeti kisebbségeknek joguk 
van megőrizni identitásuk alapve-

tő elemeit, nevezetesen a vallást, 
a nyelvet, a hagyományokat és a 
kulturális örökséget. A politikai 
nyilatkozatban Miklós Zoltán fel-
hívta a fi gyelmet, hogy Románia az 
egyetlen állam, ahol a sajátos nem-
zeti színeiket ünnepek alkalmával 
megjelenítő magyarokat büntetik. 
„Primitív és romboló gesztus a 
prefektúrák részéről a büntetés, 
amely ellentmond a Románia ál-
lamelnöke és miniszterelnöke ál-
tal idén március 15-e alkalmából 

megfogalmazott üzeneteknek is. 
A prefektusok és alprefektusok 
agresszív viszonyulása jelentősen 
hozzájárult a nacionalista hangok 
felerősödéséhez, ami egy mélyen 
nacionalista politikai párt Romá-
nia parlamentjébe való bejutásá-
ban csúcsosodott ki” – szögezte 
le a háromszéki képviselő szerdai 
politikai nyilatkozatában.

A N T A L  E R I K A

A Maros Megyei Hegyimentő Szol-
gálat jelenleg egy Eminescu 

utcai bérelt ingatlanban működik, 
10 alkalmazottal és 34 önkéntessel. 
Ahogy Kovács Róbert érdeklődé-
sünkre megfogalmazta, már nagyon 
szükségük van egy saját székházra, 
egy jól felszerelet központra. Ez re-
mélhetőleg év végére elkészül, és 
akkor jövő év elején már be is köl-
tözhetnek. Hozzátette, a tervezők a 
megvalósíthatósági tanulmány és 

a tervek készítésekor is folyamato-
san konzultáltak velük, fi gyelembe 
vették a szükségleteiket, igényeiket, 
hogy az új központ teljesen megfelel-
jen a mai elvárásoknak.

Prioritást jelent

A Maros megyei önkormányzat tu-
lajdonában lévő telken, a városköz-
ponthoz közel, a 112-es egységes 
segélyhívó diszpécserszolgálatának 
szomszédságában épül meg egy 500 
négyzetméternyi felületen a megyei 
tűzoltóság kiképzőközpontja, mel-
lette pedig 700 négyzetméteren a 

hegyimentők székháza. Péter Ferenc 
megyeitanács-elnök is megerősítet-
te, hogy számukra is prioritás az új 
központ megépítése. „A megyei ta-
nács 2018-ban 80 000 lejt fordított a 
megvalósíthatósági tanulmány elké-
szítésére, 2019–2020-ban készült el 
a kivitelezési terv, amelyre 200 ezer 
lejt fordítottunk a megyei költségve-

tésből, idén pedig már van egy jóvá-
hagyott 4 millió lejes költségtétel a 
versenytárgyalás megszervezésére – 
részletezte az elnök. Kovács Mihály 
Levente, a Maros Megyei Tanács al-
elnöke szerint is ígéretes időszak elé 
néz a hegyimentő szolgálat, amely-
nek valamennyi projektjét támogat-
ja a fenntartó.

Az új székházban nemcsak az al-
kalmazottak és az önkéntesek, de a 
két mentőkutya is helyet kap. Mint 
Kovács Róbert a Székelyhonnak el-
mondta, Tas, a holland juhász és 
Nero, a labrador nemrég vizsgázott 
a Fogarasi-havasokban, ami 
azt jelenti, hogy elismert, 
hivatásos hegyimentő 
kutyákként tovább végez-
hetik feladataikat. Évente 
15 és 30 közötti bevetésen 
vesznek részt, segítenek a 
keresésben, emberi életeket 
mentenek. Ahhoz, hogy mentőkutya 
minősítésüket megtarthassák, min-
den évben vizsgáznak – tette hozzá 
a hegyimentők vezetője.

Jövőre elkészül a hegyimentők új székháza
• A Maros Megyei Hegyimentő Szolgálat új székhelye 
a 112-es segélyhívószám diszpécserszolgálata melletti 
telken épül fel Marosvásárhelyen. Kovács Róbert, a he-
gyimentők vezetője a Székelyhonnak elmondta, hama-
rosan meghirdetik a munkálatokra a versenytárgyalást, 
és ha minden a tervek szerint halad, jövő év elején már 
be is költözhetnek az új székházukba.

Maros Megyei Hegyimentő Szolgálat: 
Kovács Róbert hegyimentő 
és Tas nevű kutyája

◂  F O T Ó :  H E N N  A T T I L A




