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Megállíthatatlan folyaMat

Csíkból indult 
a rovásírásos táblák állításának divatja

Csíkszeredában indult a rovás írá s
os táblák állítása 2003ban, azóta 
a magyarországi települések is át
vették a táblaállítás divatját, vala
mint Kárpátalján is tesznek ki ilyen 
helységnévtáblákat. a Rovás ala
pítvány a hatóságokkal egyeztetve 
egységes rendszert dolgozott ki a 
folyamatra. a dolog olyan jól sike
rült, hogy a helyi önkormányzatok
nak már beleszólásuk sincs abba, 
legyene ilyen tábla a település ha
tárában, írja az index.hu.

Hírösszefoglaló

Az index.hu internetes lap 
beszámol, hogy rovásírásos 
helységnévtáblát avattak teg

nap Hódmezővásárhely határában. 
A város polgármestere, egyben a Fi
desz parlamenti frakciójának veze
tője, Lázár János korábban kitiltotta 
a városból a Magyar Gárdát, eltávo
lította a városból az árpádsávos zász
lókat, és amint kiderült, ezért az in
dex riporterei felhívták, hogy miért 
engedélyezte a táblaállítást – amint 
kiderült, a városvezetés ellenezte az 
akciót, de tehetetlennek bizonyult. 
A táblák elhelyezésének engedélye
zése ugyanis nem városi hatáskör, 
az a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
feladata. Értesüléseik szerint pedig 
a Magyar Közút automatikusan adja 
meg az engedélyeket egy megállapo
dás alapján, amit felettes szervük, a 
Közlekedésfejlesztési Koordinációs 
Központ (KKK) és „a korszerű ro
váshasználattal, illetve a szabványo
sítással” foglalkozó Rovás Alapít
vány kötött.

Ha megállapodást nem is kötött 
a KKK és a Rovás Alapítvány, a két 
szervezet együttműködött a táblaál
lítások szakszerűvé és gördülékennyé 
tételében. Sipos László, az alapítvány 
kuratóriumi elnöke szerint a 2003
ban, Csíkban indult táblaállítások 
2009ig néha ad hoc jelleggel zajlot
tak. Amint az indexnek elmondta, 
ennek eredményeként nem volt egy
séges sem a táblák kinézete, sem az 
engedélyezés folyamata, amit szerinte 
gyakran átitatott a politika, kicsinyes 
viszálykodássá alacsonyítva a szerinte 
nemes célú, közösségteremtő kezde
ményezéseket. Ezért alapítványa,  „a 
terület szakértőivel és hatóságaival 
konzultálva” egységes rendszert ho
zott létre, amely a tervezéstől az en
gedélyezésen át a gyártásig „minden 

részletre kiterjedő, pontos, szabályos 
és gazdaságos ügymenetet biztosít”. 
Azt ugyan Sipos is elismeri, hogy 
a rovásírásos helynévtáblák állítá
sában egy politikai erő, a Jobbik is 
igen aktív, így az egész jelenségnek 
politikai töltete is van, az alapítvány 
célja valójában a politikamentes kul
turális misszió. Szerinte méltatlan, ha 
a táblaállítás, amely „szellemiségében 
és céljaiban felülemelkedik a napi és 
pártpolitikai tevékenységen”, helyi 
hatalmi harcok részévé válik. Ezért 
dolgozták ki az egységes engedélyezé
si rendszert, amely olyan jól sikerült, 
hogy a folyamatban nincs feltétlenül 
szükség a helyi önkormányzatokra , 
a hatóság pedig tényleg szinte auto
matikusan engedélyezi a táblák ki
helyezését. Sipos szerint ugyanakkor 

az alapítvány „kiemelten javasolja a 
közös ügymenetet”, azaz az önkor
mányzatok bevonását, és a táblaállí
tások 1015 százalékát maguk az ön
kormányzatok kezdeményezik.

Mostanra már Magyarországon 
is sok helyen vannak rovásírásos 
helynévtáblák, de már Kárpátalján is 
avattak ilyet. Mivel a Rovás Alapít
vány csak a táblaállítás rendszerének 
fenntartásával foglalkozik, a táblaál
lításokat tőlük függetlenül végzik a 
kezdeményezők, Sipos közlése sze
rint Magyarországon  jelenleg 80 
település közel 200 névtábláját gyár
tották már le, ezek nagy részét már 
fel is avatták. Reményei szerint az 
év végére a magyarországi települé
sek tíz százalékában lesz rovásírásos 
helynévtábla.

Magyarországon is kedveltté vált az ehhez hasonló helységnévtáblák állítása fotó: mihály lászló

az oslói MeRénylettel 
KapCsolatos Kijelentései 

Miatt
Kizáratnák Urbant 

a PD-L-ből 
iulian Urban szenátornak párt
jából való kizárását és a román 
parlamentből való távozását 
sürgeti az európai szocialisták 
parlamenti csoportja, miután a 
törvényhozó az európai Unió ve
zetőit tette felelőssé a norvégiai 
merényletért.

MTI

Hannes Swoboda, az Euró
pai Parlament szocialista 
frakciójának helyettes 

vezetője a hétvégén élesen bírálta 
a román szenátort az RFI rádiónak 
adott nyilatkozatában. Swoboda 
úgy véli, felháborító Urban állás
pontja, és emlékeztetett, hogy az 
osztrák szélsőjobboldali párt már 
kizárta soraiból egyik képviselő
jét hasonló állásfoglalás miatt. 
Swoboda szerint a román Demok
rata Liberális Pártnak (PDL) 
azonnal ki kellene zárnia soraiból a 
törvényhozót, aki a román szenátus 
igazságügyi bizottságának alelnö
ke. Urban internetes naplójában azt 
vetette az EU vezető politikusainak 
szemére, hogy „ráerőltették az eu
rópaiakra a multikulturális eszmét”, 
és nem szálltak szembe az „iszlám 
gyarmatosítással”. Ezáltal pedig 
mintegy elősegítették olyan bűn
cselekmények megvalósulását, mint 
amilyen az Anders Behring Breivik 
által elkövetett robbantás és ámok
futás volt Norvégiában. A 36 éves 
Urban szerint 25 EUtagállamban 
ma azért vannak kormányon jobb
oldali irányultságú pártok, mert a 
lakosság az ő hatalomra juttatásuk
kal tiltakozik a baloldalhoz köthető 
„szociális segélyezés felelőtlen poli
tikája” és a  „nagyszabású, ellenőr
zés nélküli bevándorlás” ellen.

A Romani Criss nevű romániai 
roma jogvédő szervezet is azt kérte 
múlt héten a román kormány fő 
erejét képező PDLtől, hogy zárja 
ki soraiból Urbant, aki „újnáci és 
idegengyűlölő” álláspontot fogal
mazott meg.

A szervezet szerint megenged
hetetlen, hogy a szenátor ment
séget próbál találni a szörnyű ter
rorcselekményre, és „a népek igaz
ságszolgáltatásának” mutatja be a 
történteket.

hírfolyam

> Ötvenfokos meleg. Hőhullám kísé
retében köszöntött be a muzulmán böjti 
hónap, a ramadán Irakban: az 50 Celsius
fok feletti hőmérsékletre tekintettel a Bag
dadban és az ország déli részén dolgozó 
közszolgák rendkívüli szabadnapot kap
tak tegnapra. A rendkívüli meleg miatt az 
Irak középső részén fekvő Dijála kormány
zóságban sem kellett munkába menniük 
az állami alkalmazottaknak. A közelkele
ti országot már egy hete hőhullám sújtja, 

holnapra még magasabbra kúszhat a hő
mérő higanyszála. A rendkívüli meleggel 
az állami áramszolgáltató sem tud lépést 
tartani, a rendszer újra és újra összeomlik, 
a hűtők és a légkondicionáló berendezések 
ezért sokszor csak saját használatú generá
torral tudnak működni. Irak déli részén a 
tavalyi áramkimaradások miatt erőszakba 
torkolló tüntetések törtek ki.

> Halálra ítélik a minszki robbantó-
kat? Halálbüntetés kiszabását is kérheti 
az ügyészség az áprilisi minszki metró

robbantás két gyanúsítottjára – közölte 
tegnap Andrej Sved fehérorosz helyettes 
főügyész. A terrorizmus miatt kiszabható 
legsúlyosabb büntetés a halálbüntetés – 
mondta Andrej Sved újságíróknak arra a 
kérdésre válaszolva, kérie a főügyészség a 
halálbüntetés kiszabását a két vádlottra. 
A fehérorosz igazságszolgáltatás április
ban terrorizmus címén emelt vádat a két 
25 éves gyanúsított, a csak vezetéknevü
kön – Kovaljov és Konovaljov – említett 
vityebszki lakosok ellen. Az 1994 óta 
Alekszandr Lukasenko által irányított 

Fehéroroszország az egyetlen európai or
szág, amely nem tagja az Európa Tanács
nak, és ahol még kiszabható a halálbün
tetés. Az év eleje óta a fehérorosz ható
ságok közlése szerint két halálbüntetést 
hajtottak végre. 

2010ben két embert végeztek ki és 
hármat ítéltek halálra a volt szovjet köz
társaságban az Amnesty International 
nemzetközi jogvédő szervezet szerint. A 
minszki metróban 2011. április 11én el
követett merényletnek 14 halálos áldoza
ta és 200 sebesültje volt.

Ország – világ
politika

Népszerűbb Victor Ponta, mint 
Crin antonescu. a szociálliberális 
szövetség megalakulása óta ez 
az első alkalom, hogy a szoci
áldemokrata politikus nagyobb 
népszerűségi kvótán áll, mint a 
liberális párt vezetője. 

Ponta bizalmi indexe 26,8 szá
zalék, míg Antonescué 25,9 
százalék a tegnap közzétett, 

az IMAS közvéleménykutató in

tézet által végzett felmérés szerint 
a „politikusokba vetett bizalom” fe
jezet kérdéseire adott válaszok alap
ján. A bizalmi index alapján felállí
tott rangsorban a harmadik helyen 
Călin Popescu Tăriceanu volt libe

rális miniszterelnök áll (17,6 szá
zalék), őt Mircea Geoană, a PSD 
volt elnöke követi (17 százalék az 
ötödik helyen a liberális pártban 
politizáló, több másik pártot meg
járt Teodor Meleşcanu áll 14,9 szá

zalékkal. A kormányoldal legjobb 
helyezést elérő képviselője Theodor 
Stolojan, ő a hatodik helyet foglalja 
el az IMAS ranglistáján 11,7 száza
lékkal. Traian Băsescu államfő bi
zalmi indexe is 11,7 százalék.

Vasile Dancu szociológus sze
rint azért lett népszerűbb Ponta, 
mint Antonescu, mert ez utóbbi 
többször „hosszú ideig eltűnik a 
közéletből”, illetve Ponta nagyobb 
pártot képvisel (PSD).
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Ponta megelőzte Antonescut


