
2018.  DECEMBER 21–26.,  PÉNTEK–SZERDA A K T U Á L I S 7#Tanasă   #per   #bíróság

A jelképeket is kitiltják
Zavarja a székely és magyar szimbólumokat

KOVÁCS ATTILA

A per októberben kezdődött, a 
Méltóságért Európában Polgá-
ri Egyesület (ADEC) keresete 

szerint a korábbi, a székely-, magyar- 
és városzászlók bírósági döntés utáni 
eltávolítása nyomán ,,Csíkszereda 
polgármestere egy olyan trükkhöz 
folyamodott, amellyel megpróbál-
ta fi gyelmen kívül hagyni a jogerős 
ítélet által előírt kötelezettségeit, és 
törvénytelenül helyezett el egyes jel-
képeket a román állam egyik közin-
tézményében”. Az ADEC fenntartja, 
hogy ezek a háromszög alakban 
felhúzott molinók valójában orszá-
gok, illetve Romániában jogszerűen 
be nem jegyzett egyesületek zászlói, 
kihelyezésük pedig sérti a törvényt, 

amelynek nemcsak a betűjét, de a 
szellemét is be kell tartani.

Az indoklást várják

A Hargita Megyei Törvényszék 
a napokba hozott elsőfokú íté-
letében elutasította Csíkszereda 
polgármesterének érveit, és arra 
kötelezte, hogy távolítsák el a ta-
nácsteremből a székely és magyar 
zászló színeit, illetve a város lo-
bogójának elemeit tartalmazó ki-
húzható molinókat. Füleki Zoltán 
alpolgármester, aki a per indulá-
sakor korábban kifejtette, kiállí-
tási darabokról van szó, amelyek 
különböző információkat szolgál-
tatnak Székelyföldről, Csíkszere-
da város alapító okiratairól és az 
1956-os magyar forradalom csík-
szeredai és székelyföldi szemé-

lyiségeiről. Egyúttal arra is szá-
mított, hogy a bíróság figyelembe 
veszi a zászlók és ezek közötti 
különbséget, mert ha nem, akkor 
szerinte bármit meg lehet tenni.

Nem így történt. Az alpolgármes-
ter szerint most először meg kell 
várni az elsőfokú ítélet indoklását, 
amelynek tanulmányozása után 
lehet dönteni a fellebbezésről – ezt 
a lépést Füleki mindenképp meg 
akarja tenni. Az egyesület által in-
dított perek következményeként 
Csíkszeredában eddig nemcsak a 
városháza tanácsterméből kellett 
eltávolítani a vitatott zászlókat, 
hanem az épület homlokzatáról és 
a Városi Művelődési Házhoz köze-
li zászlórúdról is le kellett venni a 
székely lobogót és a város zászlaját. 
Ugyanakkor a Városháza feliratot is 
el kellett távolítani a homlokzatról.

A vitatott molinók a csíkszeredai 
városházán. Az ítélet szerint ezek 
is zászlók
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A Dan Tanasă vezette Méltóságért 
Európában Polgári Egyesület 

(ADEC) még 2016-ban kezdemé-
nyezett bírósági eljárást a székely-
keresztúri városházát megnevező 
magyar nyelvű felirat eltávolítása 
érdekében, azzal érvelve, hogy a 
román Primărie helyes magyar for-
dítása Polgármesteri Hivatal, nem 
pedig Városháza, ahogy az épület 
homlokzatán szerepelt. A perben 
2017 februárjában a Hargita Megyei 
Törvényszék hozott elsőfokú ítéle-
tet, elfogadva az egyesület kérését. 
A fellebbezés után sem történt vál-
tozás, az ítélet tavaly novemberben 
jogerőre emelkedett, viszont még en-
nek kihirdetése előtt, októberben a 
városháza homlokzatának felújítása 
során levették a kifogásolt feliratot. 
A helyére pedig a Polgármesteri Hi-
vatal megnevezés került. 

Hiba volt nem bizonyítani

A furcsa fordulat ezután követ-
kezett, mivel az ADEC újabb pert 
indított, kérve a székelykeresztúri 
polgármester megbírságolását a 
jogerős ítélet végrehajtásának el-
mulasztása miatt. A Hargita Megyei 
Törvényszék ezúttal részben adott 
igazat az egyesületnek, amely azt 
kérte, hogy kötelezzék a városveze-
tőt a bruttó minimálbér 20 százalé-
kának megfelelő bírság, illetve ké-
sedelmi kamat kifizetésére minden 
nap késlekedésért – utóbbi igényt 
nem fogadták el. Mivel a felirat le-
vétele megtörtént, a városvezetés 
nem is védekezett a törvényszéken 
– mint később kiderült, ez hiba 
volt. A nemrég tartott fellebbviteli 
tárgyaláson ugyanis a Marosvá-
sárhelyi Ítélőtábla eljárási okokra 
hivatkozva nem vette figyelembe 
a keresztúriak bizonyítékait az íté-
let végrehajtásáról (erre csak első 
fokon van lehetőség), nem érvény-
telenítette az elsőfokú ítéletet, sőt, 
azt a felperes számára kedvezően 
módosította. Így nemcsak a bruttó 
minimálbér 20 százalékának meg-

felelő napi bírság, hanem napi 100 
lej késedelmi kamat kifizetésére 
is kötelezte a polgármestert az íté-
let végrehajtásának elmulasztása 
miatt, minden nap késlekedésért. 
Ezt az ítélet szerint 2017. november 
19-től számolják, amikor jogerőssé 
vált a felirat eltávolítására vonatko-
zó bírósági ítélet.

Nem adják fel

Az ítélőtábla összeget nem neve-
zett meg, ennek megállapítása egy 
külön eljárás tárgya lehet. Rafai 
Emil székelykeresztúri polgármester 
szerint ez a történet iskolapéldája 
annak, hogy működik a romániai 

igazságszolgáltatás. ,,Akár tízezer 
embert, a város lakosságát is be le-
hetne idézni tanúnak arra, hogy az 
ítéletet végrehajtottuk. Az a furcsa, 
hogy ezt mi kell bizonyítsuk, nem 
a felperes kell bizonyítsa azt, hogy 
nem hajtottuk végre” – érvelt a vá-
rosvezető. Mint hozzátette, abban 
bíznak, hogy a következő, a pénz-
bírság összegének és a fizetésre 
vonatkozó pontos időszak megál-
lapítása érdekében induló bírósági 
eljárás során el tudják fogadtatni 
bizonyítékaikat. 

Pénzbírság a polgármesternek

• A bíróság első fokon helyt adott a Dan Tanasă 
vezette egyesület kérésének, amely a csíkszeredai 
városháza tanácstermében elhelyezett, székely és 
magyar jelképeket tartalmazó kihúzható (roll-up) ban-
nerek eltávolítását kérte.

• Jogerős ítélet kötelezi Székelykeresztúr polgármes-
terét pénzbírság fizetésére amiatt, hogy nem hajtotta 
végre a Városháza felirat eltávolítására vonatkozó jog-
erős bírósági döntést. A történet attól igazán abszurd, 
hogy a feliratot már tavaly levették, helyette a Polgár-
mesteri Hivatal megnevezés szerepel a homlokzaton.

Levették a Városháza feliratot, 
mégis a keresztúriak ellen 
döntött a bíróság
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Akár tízezer embert, a 
város lakosságát is be 
lehetne idézni tanúnak 
arra, hogy az ítéletet 
végrehajtottuk.




