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Elutasították Marosvásárhelyen a magyar utcaneveket

Illegális a kétnyelvűség

Törvénytelennek minősítette 
a Maros megyei prefektúra 
a marosvásárhelyi kétnyel-

vű utcanévtáblákra vonatkozó 
mindkét határozatot, amelyeket 
a helyi önkormányzat október vé-
gén fogadott el. A kormányhiva-
tal felszólította a képviselő-tes-
tületet, hogy 30 napon belül von-
ják vissza az RMDSZ és a Szabad 
Emberek Pártja (POL) által be-
nyújtott határozatokat. Hermann 
Mark Christian, a POL tanácso-
sa lapcsaládunknak elmondta: a 
prefektusi hivatal értesítése ha-
sonló azokhoz az indoklásokhoz, 
amelyekkel eddig is elutasították 
a magyarságnak kedvező POL-
kezdeményezéseket. Példaként 
a marosvásárhelyi Római Kato-
likus Teológiai Gimnázium hely-
zetének rendezésére vonatko-
zó, valamint a vásárhelyi iskolák 
belső tereinek kétnyelvűsítésére 
vonatkozó határozatokat hoz-
ta fel. A prefektus ezúttal is ar-
ra hivatkozik, hogy a közigaz-
gatási törvény csak a települé-
sek és a közintézmények ma-
gyar megnevezésének feltünte-
tését írja elő ott, ahol a kisebbség 
aránya meghaladja a 20 száza-
lékot, az utcanévtáblákról azon-
ban nem rendelkezik a jogsza-
bály. Hermann Mark Christian 
arra is rámutatott: a kormány-
hivatal jogászai nevetséges for-
mai kifogásokat is említenek, le-

szögezik ugyanis, hogy az állam 
hivatalos nyelve a román, így a 
hivatalos dokumentumokat ro-
mánul kell megfogalmazni, en-
nek mentén kifogásolják, hogy 
a határozatban magyar utcane-
vek vannak feltüntetve. „De hát 
éppen azért beszélünk kétnyel-
vű utcanévtáblákról, hogy a ro-
mán és a magyar megnevezést 
is fel kelljen tüntetni. Nehéz len-
ne a kétnyelvű megnevezéseket 
csak románul kiírni” – fogalma-
zott. A POL tanácsosa leszögez-
te: nem hajlandóak visszavonni a 
határozatot, készek kiállni érte a 
közigazgatási bíróságon is, sőt ha 
Romániában minden jogi lehető-
séget kimerítenek, a strasbourgi 
Emberi Jogok Európai Bírósá-
gához fordulnak. A prefektus fél 
éven belül kérheti a határozat 
semmissé tételét a közigazgatá-
si bíróságon.

Az RMDSZ által benyújtott, 
szintén az október végi soros ta-
nácsülésen elfogadott határo-
zat a hivatalos utcanévjegyzé-
ket változtatná meg úgy, hogy 
az a magyar megnevezéseket 
is tartalmazza. A prefektúra jo-
gászai a POL határozatánál is 
használt indoklást hozzák fel, 
miszerint a közigazgatási tör-
vény nem vonatkozik az utcane-
vekre, ezért szerintük a szövet-
ség dokumentuma törvénytelen. 
A kormányhivatal ráadásul arra 

is kitér, hogy amennyiben a hi-
vatalos utcanévjegyzék megvál-
tozna, ki kellene cserélni a sze-
mélyazonossági igazolványokat, 
amelyekben viszont nincs elég 
hely a román és a magyar utca-
név feltüntetésére is, hogy a költ-
ségeket már ne is említsék. Azt 
is szóvá tették, hogy a városháza 
jegyzője nem írta alá a határoza-
tot. A jegyzői kézjegy egyébként 
az RMDSZ és a POL határoza-
táról is hiányzik, ezzel kapcso-
latban Hermann Mark Christian 
korábban azt nyilatkozta: volt 
már példa arra, hogy a jegy-
ző nem írt alá egy tervezetet, a 
prefektus ennek ellenére tör-
vényesnek minősítette azt. Kali 
István, az RMDSZ marosvásár-
helyi szervezetének ügyvezető 
elnöke tegnap egyelőre nem kí-
vánta kommentálni a történte-
ket, mára ígért tájékoztatást az 
ügyben. Kali azonban korábban 
éppen azzal magyarázta, miért 
az utcanévjegyzék megváltoz-
tatása az eredményes megoldás 
a kétnyelvűség ügyében, hogy 
ez ellen Lucian Goga prefektus 
nem léphet fel a közigazgatási 
törvényre hivatkozva.

A kormányhivatal egyébként 
igencsak igyekezett a két ha-
tározat visszautasításával, ho-
lott Lucian Goga november köze-
pén még azt nyilatkozta: szemé-
lyesen nem volt alkalma tanul-
mányozni a dokumentumokat, 
így egyelőre arról sem tud nyi-
latkozni, hogy aláírja, vagy sem 
azokat, mindenesetre a törvény 
szerint hat hónapja van rá, hogy 
megvizsgálja ezek törvényessé-
gét, a határidő pedig „még nagyon 
messze van”.

SIMON VIRÁG

A csíksomlyói pünkösdi búcsú 
is a Magyar Értéktár része lett, 
amely ugyanakkor a Magyar nép-
mesék rajzfilmsorozattal, a vert 
csipkével és a gemenci gímszar-
vassal bővült – jelentette be Faze-
kas Sándor földművelésügyi mi-
niszter budapesti sajtótájékoz-
tatóján. A Hungarikum Bizott-
ság keddi döntése értelmében to-
vábbá a hungarikum gyűjtemé-
nyébe került a magyar gulyás-
leves, a pálos rend és a hollóhá-
zi porcelán – írja az MTI. Az in-
doklás szerint a keresztény val-
lásokon átívelő csíksomlyói bú-
csú a magyarság kiemelkedő kö-
zösségi eseményeként a nemzet 
összetartozását fejezi ki, a Ma-
gyar népmesék sorozat népi kul-
turális hagyományokat közvetít, 
a csipkeverés generációk munká-
jának köszönhetően máig meg-
határozó jelentőségű érték, míg 
a gemenci gímszarvas mint a va-
dászati turizmushoz kapcsoló-
dó idegenforgalmi látványosság 
került be a Magyar Értéktárba. 
A miniszter azt is közölte: a gu-
lyásleves világszerte ismert ma-
gyar ételként jelentős hatást gya-
korol a vendéglátásra és a turiz-
musra, a pálos rend csaknem 
nyolc évszázada meghatározó 
szerepet tölt be a magyar nemzet 
történelmében és kultúrájában, a 
240 éves hollóházi porcelán pe-

dig sokszínű, egyedi forma- és 
dekorvilágának köszönheti az el-
ismerést. Fazekas Sándor hang-
súlyozta, a hungarikum törvény 
alapján a hungarikumok és más 
nemzeti értékek kiemelt álla-
mi figyelemre – szükség esetén 
akár szakmai vagy jogi segítség-

re is – számíthatnak, és pénz-
ügyi támogatásban részesül-
hetnek. A bővítéssel 70-re nőtt a 
hungarikumok és 161-re a Ma-
gyar Értéktárban szereplő érté-
kek száma.

HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Elhalálozás

„Mikor a lelkem roskadozva vittem, csendesen és váratlanul, átölelt az Isten.” 
(Ady Endre)

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó édesapa, nagyapa, dédnagy-
apa, rokon, barát, szomszéd és jó ismerős,

Telman Elek

életének 94., özvegységének 18. évében, 2017. december 5-én, csendesen elhunyt.
Megszűnt dobogni nemes szíve, amellyel úgy szeretett minket. Egész élete önzet-

len, szorgalmas, becsületes és fáradhatatlan, önmagát nem kímélő munkában, 
családjával szembeni gondoskodó és mindig aggódó szeretetben telt el.

Drága halottunk temetése 2017. december 7-én, csütörtök délután 1 órakor lesz 
az unitárius egyház szertartása szerint a belvárosi református ravatalozóból a 

helyi temetőbe. Pihenése legyen csendes, emléke áldott! Részvétnyilvánítás a te-
metés előtt 1 órával. A végtisztességtevőket kérjük, kegyeletüket pár szál virág-

gal róják le. A gyászoló család – Székelyudvarhely

Elcsitul a szív, mely értünk dobogott,
Pihen a kéz, mely értünk dolgozott.

Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni.
Búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett,

Most szívből csak azt kérem tőletek,
Úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket.

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagytata, após, 
rokon és jó szomszéd,

Bende Antal

szerető szíve életének 76., házasságának 50. évében, 2017. december 6-án
megszűnt dobogni. Temetése 2017. december 8-án 13 órától lesz a csomortáni

templomból a helyi temetőbe. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott!
Részvétnyilvánítást a temetés előtt egy órával fogadunk. A gyászoló család

„Olyan csend van így nélküled, hogy szinte hallani,
amit utoljára akartál mondani”

Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy
a drága jó férj, édesapa, nagytata, testvér, após, rokon, szomszéd és jó ismerős,

id. Zoltán Ferenc

életének 71., házasságának 26. évében, 2017. december 5-én váratlanul elhunyt.

Ha emlegettek, köztetek leszek, de fáj, ha látom könnyeteket.
Ha rám gondoltok, mosolyogjatok, emlékem úgy áldás lesz rajtatok.

Drága halottunkat 2017. december 7-én, csütörtök délután 1 órakor helyezzük 
örök nyugalomra a református egyház szertartása szerint, a kányádi ravatalozó-
ból a jásfalvi temetőbe. Pihenése legyen csendes, emléke áldott! Részvétnyilvání-

tás a temetés előtt egy órával. A gyászoló család – Jásfalva

Perdöntő bizonyítékok?
A 19. század elején kimondott 
debreceni ítéletek alapján vizs-
gálja a gyulafehérvári táblabí-
róság, hogy jogosan utasította-e 
el a romániai restitúciós bizott-
ság azt a kérést, hogy szolgál-
tassa vissza a római katolikus 
érsekségnek a gyulafehérvári 
Batthyáneum könyvtárat.

Az MTI beszámolója szerint a 
debreceni ítélet figyelembe véte-
lét Komáromi Attila, az egyház 
jogi képviselője kezdeményezte 
Ileana Darjának, a könyvtár volt 
igazgatójának egy 1997-ben pub-
likált tudományos dolgozatára 
hivatkozva. Ebben a volt igazga-
tó többek között arról értekezett, 
hogy a könyvtáralapító Batthány 
Ignác püspök halála után az örö-
kösei beperelték az egyházat az 
örökségért, de a debreceni bíró-
ságon 1815-ben kimondott ítélet 
az egyház tulajdonjogát erősítet-
te meg.

Komáromi Attila az MTI-nek 
elmondta: egy ilyen ítélet per-
döntő bizonyíték lehetne, hiszen 
a román állam éppen arra hivat-
kozva utasította el a visszaszol-
gáltatást, hogy a püspök a vég-
rendeletében nemcsak az egy-
házat, hanem Erdély provinci-
át is megjelölte örököseként. Az 
egyház nézete szerint az Erdély 
provincia tulajdonképpen az er-
délyi római katolikus egyház-

megyét jelöli. Hozzátette azon-
ban, hogy a perdöntő iratokat is 
a Batthyáneum könyvtárban őr-
zik, ezekhez a tulajdonáért har-
coló egyháznak nincsen hozzá-
férése. Komáromi Attila elmond-
ta: a könyvtár képviselői a ko-
rábbi tárgyaláson egy 1815-ös és 
egy 1922-es debreceni ítélet má-
solatát nyújtották be, de vitatha-
tó, hogy ezek valamelyikére hi-
vatkozott-e a könyvtárigazgató, 
ezek ugyanis gazdasági kérdé-
sekről szólnak, nem pedig örö-
kösödésről.

Aurelian Mocan bíró, a tábla-
bíróság szóvivője az MTI-nek el-
mondta, a tegnapi tárgyaláson a 
táblabíróság elrendelte, hogy a 
latin nyelvű ítéleteket mindkét fél 
szakértői fordítsák le. A bíróság 
arról is határozott, hogy hivata-
los átiratban kérdezik meg a volt 
könyvtárigazgatót, hogy a mos-
tani peranyagba bekerült ítélete-
ket vette-e figyelembe a dolgoza-
ta megírásakor.

Mint ismeretes, a gyulafehér-
vári Batthyáneum a legnagyobb 
értékű ingatlan és gyűjtemény, 
amelyet az erdélyi magyar egy-
házak visszaigényeltek a román 
államtól. A jelenleg folyamatban 
levő elsőfokú peres eljárás 2015 
novemberében indult.

KRÓNIKA

A Magyar Értéktár része lett a búcsú

Az RMDSZ és a POL marosvásárhelyi kétnyelvű 

utcanévtáblákat szabályozó határozatát is tör-

vénytelennek minősítette Maros megye prefek-

tusa. A POL kész akár Strasbourgig is elmenni, 

az RMDSZ egyelőre nem szólalt meg az ügyben.

A csíksomlyói búcsú a nemzet összetartozását fejezi ki
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