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Per tárgyává vált a kovásznai 
művelődési ház falára kihe-
lyezett plakett is, amelyen a 
magyar szöveg a román fölött 
szerepel. A törvényszéken azon-
ban elfogadták a polgármester 
védekezését.

 » BÍRÓ BLANKA

P recedensértékű is lehet a ko-
vásznai művelődési ház falán 
található plakettre vonatkozó 

bírósági döntés, ha az alapfokú íté-
letet jogerőre emeli a fellebbviteli 
bíróság. A Dan Tanasă által bejegy-
zett Méltóságért Európában Polgári 
Egyesület (ADEC) azért perelte be 
Kovászna polgármesterét, mert a 
művelődési ház falán kihelyezett, 
Széchenyi Istvánt ábrázoló, a kéz-
divásárhelyi Vetró András szobrász-
művész által készített bronz dom-
bormű feliratán a román szöveg a 
magyar alatt van. Gyerő József, Ko-
vászna város polgármestere lapunk-
nak elmondta, a Kovászna megyei 
törvényszéken elfogadták védeke-
zését, és alapfokon elutasították az 
ADEC beadványát, amelyben a dom-
bormű eltávolítását kérték.

Az egyesület a brassói táblabíróság 
határozataira hivatkozott, miszerint 
az alkotmány kimondja, hogy a ro-
mán a hivatalos nyelv, és ezért köz-
tereken, közhivatalokfalán a román 
felirat kell hogy legyen az első. „Én a 
2004/500-as törvényre hivatkoztam, 
amely kimondja, hogy a köztereken, 
közintézményeken az idegen nyelvű, 

például a magyar feliratot méretben, 
betűtípusban, színben hasonló román 
fordításnak kell kísérnie. Ennek eleget 
tettünk” – részletezte Gyerő József. 
Arra is rámutatott, hogy logikai törés, 
ha az eredeti magyar idézet a román 
fordítás alá kerül, hiszen úgy tűnne, 
mint a „fordítás fordítása”. Az ADEC 
azonnal megfellebbezte az alapfokon 
hozott döntést, ám a polgármester 
abban bízik, hogy a fellebbviteli bí-
róság is elfogadja érveit, és ezzel akár 
precedenst is teremthet, hiszen eddig 
„megfeledkeztek vagy nem akartak 
tudni” a 2004/500-as törvényről.

A kovásznai domborművet 2010-
ben Halasy-Nagy Endre budapes-
ti újságíró, kutató adományozta a 
városnak, azzal a kéréssel, hogy a 
Kőrösi Csoma Sándor-szobor közelé-
ben kapjon helyet. A testület tavaly 
szavazta meg a kihelyezését, melléje 
az önkormányzat két plakettet ké-
szíttetett, amelyen magyarul és ro-
mánul szerepel leírás Széchenyiről, 
és egy idézet tőle: „Egy szegény árva 
magyar, pénz és taps nélkül, de el-
szánt kitartó hazafi ságtól lelkesítve 
– Kőrösi Csoma Sándor – bölcsőjét 
kereste a magyarnak”.

 » B. K. B.

Napirendjére tűzte a bukaresti 
parlament emberi jogi bizott-

sága a terrorizmus vádjával elítélt 
Beke István és Szőcs Zoltán ügyét, 
a keddi meghallgatáson részt vet-
tek a családtagok, valamint a vád-
lottak ügyvédei is. Kulcsár-Terza 
József képviselő, a testület tagja 
lapunknak elmondta, nehezen 
tudta meggyőzni a román politi-
kusokat a megbeszélés fontossá-
gáról, azonban ragaszkodott eh-
hez, szerinte ugyanis nemcsak két 
ártatlan ember életéről, hanem a 
magyar közösség megbélyegzésé-

ről van szó. A polgári párti (MPP) 
politikus azt tartja a meghallga-
tás legfontosabb mozzanatának, 
hogy a Beke család ügyvédje ki-
fejtette: mondvacsinált ügyről van 
szó, amit titkosszolgálatok kreál-
tak, a Hatvannégy Vármegye Ifj ú-
sági Mozgalom (HVIM) két aktivis-
táját bizonyítékok nélkül ítélték 
el. „Hatásos volt, hogy mindezt a 
román parlament bizottságában 
egy román ember mondta ki” – 
szögezte le a politikus.

Az ülésen Benkő Erika arról 
beszélt, hogy a magyar közösség 
visszautasítja a „székely terro-
rizmusról” szóló diskurzust. Az 

RMDSZ parlamenti képviselője 
az emberi jogi bizottság ülésén 
hangsúlyozta: a magyar közösség 
számára a Beke–Szőcs-ügy hamis 
és fabrikált, tekintve, hogy teljes-
séggel hiányoznak a feltételezett 
terroristák elleni konkrét bizonyí-
tékok. Benkő szerint a magyarok 
politikai eszköznek tekintik az 
ügyet, amit az állami erőszak-
szervek a közösség egésze ellen 
használtak fel, egyfajta prece-
densteremtési próbálkozásként, 
holott a romániai magyarság fo-
lyamatosan békés úton, demok-
ratikus módszerekkel élt és él po-
litikai célkitűzései megvalósítása 

érdekében. Kulcsár-Terza József 
szerint a bizottság tagjai megértő-
nek bizonyultak, és arra vonatko-
zó tanácsokat fogalmaztak meg, 
miként lehet enyhíteni a fogvatar-
tottak helyzetén. Daniel Vasile, a 
roma kisebbség parlamenti kép-
viselője például a meghallgatás 
végén úgy vélekedett, az elítélte-
ket megfosztották a tisztességes 
eljáráshoz való jogtól.

Az emberi jogi bizottság keddi 
ülésén eldöntötték, hogy átirattal 
keresik meg a nép ügyvédjét és az 
Emberi Jogok Intézetét az üggyel 
kapcsolatban, továbbá a testület 
elítéltekkel és fogvatartottakkal 

foglalkozó albizottsága felkeresi 
a csíkszeredai börtön parancsno-
kát, és a helyszínen tájékozódik 
a fogvatartottak életkörülménye-
iről. Kulcsár-Terza József szerint 
a bizottság ülésén készült jegy-
zőkönyv segítheti a védelem jogi 
képviselőit a fellebbezés, illetve a 
strasbourgi emberjogi bírósághoz 
benyújtott óvás során. A képvise-
lő hangsúlyozta, bonyolult ügyről 
van szó, hiszen emberi sorsok 
forognak kockán, éppen ezért jó 
dolog, hogy a Beke és Szőcs csa-
lád tagjai, valamint a fogvatar-
tottak ügyvédei kifejthetik állás-
pontjukat.
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Béremelés 
vagy elvándorlás?

Tavaly több mint százhúsz ezerrel, megközelítőleg 
egy Nagybánya méretű város lakosságával csökkent 
Románia népessége. Az ENSZ adatai szerint az ország 
2007-es európai uniós csatlakozása óta 3,4 millió ro-
mán állampolgár, a lakosság 17 százaléka hagyta el 
az országot bő egy évtized alatt. Az elvándorlási arány 
dinamikáját vizsgálva világszinten egyedül Szíriában 
rosszabb az emigrációs helyzet a románnál. A kiván-
dorlók többsége 25 és 45 év közötti, gyermekvállalási 
szempontból a legjobb korosztályba tartozó személy. 
Ennyi információ is bőven elég annak megállapításá-
hoz, hogy Romániában nem az autópályák hiánya, az 
általánosan rossz infrastruktúra, a hiányos egészség-
ügyi vagy oktatási rendszer vagy a korrupció jelenti a 
legnagyobb gondot, hanem a demográfi ai válsághely-
zet, a megállíthatatlannak tűnő elvándorlás. Az emig-
ráció első számú oka egy ideig a munkalehetőség hiá-
nya volt, mára pedig egyértelműen az alacsony fi zetés. 
Sokan dohognak sok mindenért idehaza, tudjuk jól. 
Egy igazi beszélgetés nem is indulhat panaszáradat 
nélkül. De azt, aki azt a cseppet sem könnyű döntést 
hozza, hogy hátrahagyja szülőföldjét, az országot, 
ahol családja, barátai élnek, alapvetően a jobb meg-
élhetés vágya hajtja. Prózaian fogalmazva:  magasabb 
fi zetésért megy külföldre dolgozni. Így aztán szinte az 
emberiesség elleni bűn kategóriájába tartozik, ha a 
mindenkori bukaresti kormánynak nem az a mindent 
háttérbe szorító prioritása, hogy Romániában nőjenek 
a bérek.

A minden gazdasági alapot nélkülöző pénznyomta-
tásra való hivatkozás, amellyel most egyesek a mini-
málbér emelését bírálják, hiteltelen. Senki semmiféle 
konkrét érvvel nem tudja alátámasztani, hogy az Eu-
rópai Unió egyik legdinamikusabban növekvő gazda-
sága miért ne biztosíthatná a magasabb fi zetéseket. 
„Pénzügyi szakemberek” – akik mellesleg a béreme-
lésben ellenérdekelt multinacionális cégeknek dol-
goznak – válsággal riogatnak a tulajdonosaik szája íze 
szerint szerkesztett hírtelevíziós műsorokban, „üzleti 
körök” pedig a külföldi vállalatok távozását sejtetik. 
Hamis, jól körülírható motivációból megfogalmazott 
vádak ezek, amelyek számos célt szolgálnak, de kö-
zük sincs a bérből és fi zetésből élők millióinak érde-
keihez. A költségvetési hiány vagy az infl áció – az EU 
államaiban is természetesnek számító – átmeneti nö-
vekedése nem lehet indok a minimálbér-emelés ellen.

Magyarországon az elmúlt években felére csökkent 
az országból elvándorló orvosok száma, ami közvetlen 
összefüggésben áll a fi zetésemelésekkel. A folyamat 
nálunk is hasonló lehet az egészségügyben történt 
bérnövekedések után. Szeptemberben összességé-
ben 13,1 százalékkal volt nagyobb a nettó átlagfi zetés 
Romániában a tavalyi kilencedik hónaphoz mérten. 
A legnagyobb fi zetéseket az információtechnológiai 
ágazatban jegyezték, ami akár azt is jelezheti, hogy az 
állami szférában történt emeléseknek pozitív hatásuk 
van a piaci alapon működő munkáltatókra is.

Hurráoptimizmusra nincs ok, de a béremelés elleni 
önsorsrontó károgókat érdemes legalábbis erős fenn-
tartásokkal kezelni.
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Újfent nem adott igazat Tanasáéknak a Hargita megyei törvényszék

A Hargita megyei törvényszék újabb perben döntött úgy, hogy a Méltóságért Európában Polgári Egyesület alaptalanul 
kérte Csíkszereda polgármesterének megbírságolását. A csíkszeredai városháza homlokzatán, illetve a városi művelő-
dési ház közelében elhelyezett székely- és városzászlók, valamint a Városháza felirat eltávolításának késlekedése miatt 
kezdeményezett három közigazgatási bírósági eljárást a Dan Tanasă vezette egyesület még idén februárban. Azt kérték, 
hogy Csíkszereda polgármesterét, Ráduly Róbert Kálmánt kötelezzék a bruttó minimálbér 20 százalékának megfelelő 
bírság kifi zetésére minden nap késlekedésért az eltávolításról rendelkező jogerős bírósági ítéletek végrehajtásának 
elmulasztása miatt. A vitatott zászlókat és a feliratot azóta levették, a perek azonban folytatódtak. Az egyik perben az 
ADEC számára született kedvező jogerős ítélet, a Hargita megyei törvényszék döntését a marosvásárhelyi ítélőtábla 
is helybenhagyta. Az ítélet 75 130 lejes bírság kifi zetésére kötelezi Ráduly Róbert Kálmánt. Két másik perben viszont 
az egyesület kérését elutasították, első alkalommal júniusban, a második ilyen elsőfokú ítéletet kedden hirdették ki. 
Ez utóbbi a Városháza felirat eltávolításának késlekedése miatt indult, és a törvényszék hasonló döntést hozott, mint 
öt hónappal ezelőtt, alaptalannak ítélve az ADEC kérését. A korábbi perben a városvezető úgy érvelt, hogy a 2004-ből 
származó 554-es törvény értelmében egy közigazgatási bírósági ítéletet akkor kell végrehajtani, ha az egy közigazgatási 
határozat érvénytelenítésére vagy módosítására vonatkozik, a zászlók eltávolítása pedig nem az. (Kovács Attila)

A kovásznai plakett ügye a magyar érdekeknek kedvező precedenst teremthet

Terítékre került a román parlamentben a terrorper elítéltjeinek ügye
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