
A magyar, a székely és a községi 
zászlót jogerős bírósági ítélet 
miatt kellett levenni

▾  KORÁBBI FELVÉTEL: GERGELY IMRE

pénzdíjas pályázat
Gy

er
gy

ós
zé

k
2021.  ÁPRILIS 29. ,  CSÜTÖRTÖK8 A K T U Á L I S #per  #pályázat  #hírek

Strasbourgban a zászlóügy
Van esély arra, hogy a levont lobogók ismét helyükre kerüljenek
• Jó helyen vannak 
az üres zászlórudak 
a gyergyóremetei 
községháza előtt, 
mert van esély rá, 
hogy visszakerüljenek 
rájuk az ideiglenesen 
levont zászlók – így 
fogalmaz Árus Zsolt, a 
Székely Figyelő ala-
pítvány vezetője. A 
zászlóügy az Emberi 
Jogok Európai Bírósá-
gán folytatódik.

GERGELY IMRE

A gyergyóremetei községháza 
előtt öt oszlopon öt zászló 
lobogott tizenöt éven át. Ja-

nuártól azonban három oszlop üre-
sen maradt: a magyar és a székely 
zászló, valamint a község lobogójá-
nak levételére végleges bírósági ítélet 
kötelezte az önkormányzatot. A tör-

ténet azonban itt nem zárul le, 
a zászlók kitűzése ellen pert 
indító és jogerősen nyerő Dan 
Tanasă egyesületére még vár 
egy döntés. „A perbe beavat-
kozott a Székely Figyelő is, 
majd látva az ítéletet, panaszt 
tett az Emberi Jogok Európai 

Bíróságán, hiszen az eljárás 
kétségtelenül nem volt tisztességes 
és jogszerű. Olyannyira nem, hogy 
ez már első látásra így tűnt a Bíróság 
illetékeseinek is” – fogalmazott Árus 
Zsolt. Levélben értesítették őt, hogy 
keresetét befogadták, azaz Stras-
bourgban tárgyalni fogják az ügyet.

Jó helyen vannak a rudak

A történet még nem ért véget, jó he-
lyen vannak az üres zászlórudak a 
remetei községháza előtt, mert van 
esély rá, hogy visszakerüljenek 
rájuk az ideiglenesen levont zász-
lók – olvasható a Székely Figyelő 
alapítvány vezetőjének írásában. 
Árus leszögezi, ismét beigazoló-
dott, hogy érdemes kiállni a joga-
ink mellett, vállalni azt is, hogy a 
hazai bíróságokon jogsértő ítélet 
születik, mert az egyrészt újabb bi-
zonyíték arra nézve, hogy Románia 
nem mintaállam, másrészt pedig 
megnyitja az utat egy olyan bíróság 
felé, ahol van esély egy tisztessé-

ges, jogszerű ítéletre. Az alapítvány 
köszönetet mond Gyergyóremete 
polgármesterének és az ügyvéd-
jének az együttműködésért, mert 
a segítségük nélkül ezt a pozitív 
részeredményt nem érhették volna 
el. Beavatkoztak ugyan a perbe, de 
a bíróság következetesen megtaga-
dott minden kommunikációt velük, 
az ügy iratait az alperestől, azaz a 
gyergyóremetei féltől tudták csak 
megszerezni.

Kövessék a példát

Ismételten biztatnak minden pol-
gármestert, hogy kövesség ezt a 
példát, mert így utat lehet nyitni 

az igazság győzelmének. „Nekünk 
mint önkormányzatnak nem lenne 
jogi lehetőségünk tovább lépni, ezt 
csak magánszemélyként lehetett 
kezdeményezni, és köszönöm, hogy 
Árus Zsolték ezt megtették. Mi átad-
tuk számukra a peranyagot, ami 
alapján az Emberi Jogok Bíróságá-
hoz vitték az ügyet. 5–6 év, míg egy 
ilyen procedúra elindul, de lassan 
hátha kialakul. Óriási siker lenne, 
ha ezt nyerésre tudnák vinni” – re-
agált a témában Laczkó Albert Ele-
mér, Gyergyóremete polgármestere. 

A z államtitkár kiemelte: „A cé-
lunk, hogy az elmúlt időszak 

számos nehézsége és kihívása után 
a pozitív dolgokra koncentráljunk 
és bemutassuk a minket körülvevő 
csodákat”. Hozzátette, a nemzeti 
újrakezdés éve keretében meghir-
detett fotópályázat két témára épül: 
a csodás helyek bemutatása mellett 
a pályázók feladata, hogy fotókon 
jelenítsék meg, mit jelent számuk-
ra az újrakezdés. „Célunk, hogy új 
formában kapcsoljuk össze a világ 

különböző pontjain élő magyarokat, 
erősítsük a köztünk lévő kapcso-
latot, és vizuális formában mutas-
suk be együtt a magyarok jelenlegi 
helyzetét, hangulatát és érzéseit” – 
fogalmazott az államtitkár. A felhí-
vásra 2021. április 28-ától május 23-a 
éjfélig lehet jelentkezni a kulhoni-
magyarok.hu oldalon található fel-
hívás szerint. A jelentkezők három 
kategóriában pályázhatnak: fény-
képezőgéppel készült kép kategória 
(két téma); mobiltelefonnal készült 

kép kategória (két téma); ifj úsági 
kategória (két téma). A témák között 
szerepel az újrakezdés, valamint a 
csodás helyek bemutatása, az ifj ú-
sági kategóriában pedig „Tanulni 
kell, szeretni kell” címmel olyan 
fotókkal is lehet jelentkez-
ni, amelyeken a pályázók 
bemutatják otthoni tanu-
lós környezetüket vagy az 
online oktatással kapcso-
latos nehézségeiket, élmé-
nyeiket. Minden kategória 
összes témájában az első 
helyezett 300 ezer, a má-
sodik helyezett 200 ezer, a 
harmadik helyezett pedig 
100 ezer forint nyereményben ré-
szesül, továbbá közönségdíj is lesz, 
amelynek helyezettjei ugyanilyen 
díjazásban részesülnek. A felhívás 
részletei a kulhonimagyarok.hu ol-
dalon olvashatók.

Magyar szemmel címmel indul fotópályázat
• Magyar szemmel című fotópályázatot hirdet a ma-
gyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársá-
ga, amelyre a Kárpát-medencében, az anyaországban 
és a diaszpórában élő magyarok jelentkezését várják 
– jelentette be közösségi oldalán közzétett videójában 
Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpoliti-
káért felelős államtitkára.

A tévéadók is ünneplik a magyar film napját
Egész hétvégén magyar filmek lesznek műsoron a televíziókban április 
30., a magyar film napja alkalmából – közölte az MTI-vel a Nemzeti Filmin-
tézet. Az intézet kezdeményezésére a televíziók és streamingszolgáltatók 
is csatlakoztak a közös ünnepléshez, ennek köszönhetően száznál is több 
magyar filmet láthatnak a nézők a tévében és online. A magyar filmek 
legjobbjai lesznek láthatók péntektől a közmédia csatornái mellett az RTL, 
a TV2, az ATV, a HírTV és az HBO csatornákon is. Magyar filmekkel ünnepel 
a Netflix, az HBO GO és a Cinego is. A kínálatban szerepel egyebek mellett 
a Brazilok, az Argo 2, a Sose halunk meg, A tanú, Jankovics Marcell János 
vitéze, a Meseautó, a Szerelem, a Mágnás Miska, a Mephisto, A tizedes 
meg a többiek és a Drakulics elvtárs is. A magyar film 120. évfordulója 
alkalmából a filmintézet új honlapot indított (filmarchiv.hu/hu/120), ahol 
többek között 120 év / 120 kép címmel érdekességek tekinthetők meg a 
Filmarchívum gazdag gyűjteményéből – olvasható a közleményben.

Festészeti kiállítás
Ma 18 órától festészeti kiállítás nyílik a székelyudvarhelyi múzeum 
névadójának műveiből Csíkszeredában, a Megyeháza Galériában. A tárlat 
anyaga nagyrészt a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum alapgyűjtemé-
nyéből, illetve a Haáz család tulajdonában lévő alkotásokból tevődik ösz-
sze, kiegészítve magánszemélyek gyűjteményében található munkákkal.

• RÖVIDEN 

Oltakozásra 
buzdítanak
Kizárólag a felelős magatartás, 
az oltás és a járvány visszaszo-
rítása érdekében elrendelt in-
tézkedések tiszteletben tartása 
vezethet a korábban megszokott 
mindennapokhoz való vissza-
téréshez – fogalmazott kedden 
kiadott közleményében a Har-
gita Megyei Prefektusi Hivatal. 
Ennek érdekében oltakozásra 
buzdítják a lakosságot, a cégek-
nek pedig azt tanácsolják, ve-
gyék fel a kapcsolatot a Hargita 
Megyei Egészségügyi Igazga-
tósággal, hogy alkalmazottaik 
munkahelyükön kaphassák meg 
a koronavírus elleni védőoltást. 
Emlékeztettek továbbá, hogy a 
megyében összesen 14 oltóköz-
pont működik tíz településen, 
Csíkszeredában, Székelyudvar-
helyen, Gyergyószentmiklóson, 
Maroshévízen, Borszéken, 
Szentegyházán, Székelykeresz-
túron, Balánbányán, Korondon 
és Gyergyóremetén. Tizenegy ol-
tóközpontban a Pfizer-BioNTech 
által kifejlesztett oltóanyaggal 
immunizálnak, egyben a Moder-
na, kettőben pedig az AstraZe-
neca és az Oxfordi Egyetem által 
kifejlesztettel.

Imára hívnak
Böjte Csaba ferences atya közös 
imára hívja a gyergyószárhe-
gyieket, a gazdálkodókat, hogy 
imádkozzanak a jó pásztorokért 
és a legelőkre készülő állato-
kért. „Székelyföld végvárai a he-
gyi legelők. Mindannyiunk fele-
lőssége, hogy az ott szolgálatot 
teljesítő pásztorokra, gazdákra 
megkülönböztetett tisztelettel 
figyeljünk. Munkájukra és a 
havasokra készülő jószágokra 
szeretnénk Isten áldását kérni!” 
– hangsúlyozza. A Gyergyói-me-
dencében a jó pásztorokért a 
tatárdombi szabadtéri oltárnál 
április 30-án 11 órától mutatnak 
be szentmiseáldozatot. 

• RÖVIDEN 




