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SZEKERES ATTILA ISTVÁN HERALDIKUS A JELKÉPEK ELISMERTETÉSÉRŐL

Még mindig meg kell
küzdeni a címerhasználatért

Immár nemcsak kérnek, hanem kapnak is új címereket a jelképhasználat 
terén „erősíteni” kívánó erdélyi önkormányzatok. Szekeres Attila István 
mezőmadarasi származású, nemzetközileg elismert erdélyi heraldikust 
arról kérdeztük, minek tudható be a címerek „reneszánsza”, hogyan lesz 
egy-egy kezdeményezésből a kormány által is elfogadott jelkép. Mint kide-
rült, a folyamat rendkívül bonyolult. Főleg a 2010-es illyefalvi „mérföldkő” 
óta, amikor is óriási port kavart a háromszéki település címerének elfoga-
dása, jobban mondva a Székelyföld nevének megjelenítése a román Hiva-
talos Közlönyben.

Folyamatbemutatás. Szekeres Attila István szerint több szinten megmutatkozik a címerek elfogadási procedúrájának problematikussága

Problémás
fertőtlenítőszerek
Egy véletlenszerűen kiválasz-
tott fertőtlenítőszereken végzett 
teszt szerint a romániai piacon 
olyan terméket is forgalmaznak, 
amely nem is tartalmaz a címkén 
feltüntetett fertőtlenítő ható-
anyagot, vagy ha igen, akkor is 
jóval kisebb koncentrációban. Az 
egészségügyi miniszter szerint a 
megoldás a tesztlaboratóriumok 
fejlesztése.  5.»

Alulfi nanszírozták
a kolozsvári metrót?
Csupán a szükséges összeg 
harmadát, 300 millió eurót kap 
az országos helyreállítási terv 
(PNRR) keretében a kolozsvári 
metró grandiózus terve. Emil Boc 
polgármester szerint nincs ok 
aggodalomra, a nagyberuházást 
ugyanis több forrásból fi nanszí-
roznák. 3.»

Nem egyformán
sújtott le a válság
Óriási eltérést látunk az erdélyi 
megyék között, ha azt vesszük 
górcső alá, mennyire sínylette 
meg gazdaságuk a rendkívül ne-
héz tavalyi évet. Miközben a leg-
jobban teljesítő Kolozs megyében 
alig 1,2 százalékkal zsugorodott 
a GDP, addig a lista végén álló 
Arad, Bihar és Szatmár megyé-
ben 8 százalékhoz közelített a 
visszaesés. 4.»

Fesztiválpremier
Csíkszeredában
Első ízben szervezi meg a Csíki 
Játékszín június 8. és 13. között az 
Unscene – Művészeti Egyetemek 
Fesztiválját Csíkszeredában, az 
ország művészeti egyetemeivel 
közösen. A hat nap alatt 19 előa-
dással, esténként fi lmvetítésekkel 
és koncertekkel várják az érdek-
lődőket. A cél, hogy a szemlén a 
művészetis hallgatók bemutatkoz-
hassanak egymásnak és a közön-
ségnek. 9.»

 » Az illyefalvi 
esetnek hosszú 
távú hatásai 
lettek, azóta a 
székelyföldi cí-
merek elismeré-
se akadozik, sok 
terv évek óta, 
akár évtizede po-
rosodik hivatali 
fi ókokban.

A NAP ÍRÁSAIBÓL

Négy magyar tizenévest
gyanúsítanak a sepsiszentgyörgyi
szoborrongálással  3.»

Még fortyog a kristálykása
a székelyföldi Csomád vulkán alatt

12.»

 6–7.

ELŐFIZETÉS: 0726-720517 • KRONIKAONLINE.RO/ELOFIZETES

5
9

4
8

4
9

4
1
1
0

0
4

9
2
11

0
7




