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Bírósági úton próbálja elérni 
Dan Tanasă, hogy a román meg-
nevezés kerüljön a magyar elé a 
csíkszeredai utcanévtáblákon, 
miközben Sepsiszentgyörgyön 
éppen ez a változat nem tetszik 
a „hivatásos” feljelentőnek: ott 
a magyar felirat fölé helyezné a 
románt. Füleki Zoltán csíksze-
redai alpolgármester szerint a 
magyar jelképek, feliratok ellen 
irányuló persorozat legfőbb 
célja, hogy ,,megnehezítse az 
életünket, és rosszul érezzük 
magunkat”.

 » KOVÁCS ATTILA

A csíkszeredai utcanévtáblák 
nyelvi sorrendjét szeretné 
meg változtatni a magyarel-

lenes persorozatáról ismert Dan Ta-
na să, aki ezért új bírósági eljárást 
kezdeményezett. A blogger azt ki-
fogásolja, hogy a táblákon az utcák 
magyar megnevezése szerepel elöl, 
és nem a román változat. Nem ez az 
első ilyen akciója a hírhedt blogger-
nek a csíkszeredai utcanévtáblákat 
illetően – először 2013 őszén emelt 
szót, beadványban kérve Hargita me-
gye prefektusát, hogy lépjen fel ezek 
megváltoztatása érdekében. Jean 
Adrian Andrei akkor felszólította a 
polgármesteri hivatalt, hogy az ut-
cák elnevezését a törvény által előírt 
módon tüntessék fel, azaz először a 
román nyelvű megnevezést tartal-

mazzák. A prefektus azt is kilátásba 
helyezte, hogy ha a városháza nem 
cseréli ki a „törvénytelenül kihelye-
zett” táblákat, a kormányhivatal bí-
rósági eljárást kezdeményez emiatt.

Két évvel később ismét napirendre 
került a téma: akkor Tanasă számon-
kérte a prefektuson, mit tett annak 
érdekében, hogy az utcanévtáblák 
„törvényessé” váljanak. Jean Adrian 
Andrei akkor közölte, mivel a pol-
gármesteri hivatal nem tett eleget a 
felszólításnak, a Hargita megyei ren-
dőr-főkapitányságnak jelezte a hely-
zetet, a rendőrség pedig határidőt 
adott a hivatalnak a táblacserére. 
A kifogásolt nyelvi sorrendű táblák 
– amelyek a város címerét, majd az 
utcák magyar, illetve román megne-
vezését tartalmazzák – a helyükön 
maradtak, így Tanasă pert indított.

Törvényekre hivatkoznak
A Hargita megyei törvényszék kérés-
ünkre rendelkezésünkre bocsátotta 

a blogger vezette Méltóságért Euró-
pában Polgári Egyesület (ADEC) által 
megfogalmazott keresetlevél máso-
latát, amelyből kitűnik, hogy tavaly 
novemberben kérték a polgármesteri 
hivataltól a jelenlegi utcanévtáblák 
cseréjét, de ezt a polgármester eluta-
sította. A keresetlevél az alkotmány 
azon pontjára is hivatkozik, misze-
rint az országban a román a hivatalos 
nyelv, de a 2001-ből származó, 215-ös 
számú helyi közigazgatási törvény, 
illetve a 2011-ből származó, 1206-os 
kormányhatározat előírásait is emlí-
ti. Megjegyzi ugyanakkor, hogy mivel 
az utcanévtáblák nyelvi sorrendjére 
egyetlen jogszabály sem tér ki – az 
említett előírások a településnevek-
re, forgalmi táblákra, középületek 
megnevezéseire vonatkoznak –, a 
bíróságtól várja el, hogy állapítsa 
meg a kötelező nyelvi sorrendet az 
említett jogszabályok rendelkezései-
nek szellemében. Egyúttal arra a kéri 
a bíróságot: kötelezze Csíkszereda 
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Dan Tanasă: a román mindenekelőtt és felett

Antihős. Dan Tanasă támadássorozata a csíkszeredai utcanévtáblákat sem kerüli el
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polgármesterét az összes olyan ut-
canévtábla cseréjére, amelyek az 
egyesület szerint nem tartják tisz-
teletben a román nyelv hivatalos 
államnyelvjellegét.

Nincs kiút?
Kérdésünkre Füleki Zoltán csíksze-
redai alpolgármester úgy nyilatko-
zott, megvárják a bíróság döntését 
az ügyben. Úgy értékelte, hogy a 
magyar jelképek, feliratok ellen 
irányuló persorozat legfőbb célja, 
hogy ,,megnehezítse az életünket, 
és rosszul érezzük magunkat”. Hoz-
zátette, nem lát ebből kiutat, mert 
a román politikában „mind a bal-, 
mind a jobboldalon ugyanaz a na-
cionalista retorika működik”, eb-
ben a kérdésben nincs különbség a 
pártok között. Úgy véli, ezen az álla-
poton a Minority SafePack európai 
polgári kezdeményezés segíthet, 
amely elfogadása esetén uniós vé-
dőrendszert biztosíthat az őshonos 
kisebbségeknek.

Amint arról beszámoltunk, Dan 
Tanasă a sepsiszentgyörgyi új ut-
canévtáblák miatt is perre menne. 
Mindezt annak ellenére tenné, hogy 
a román megnevezés a magyar előtt 
szerepel – a blogger ez esetben azt 
követeli, hogy a román felirat a 
magyar fölé kerüljön. Tanasă fel-
szólította Antal Árpád szentgyörgyi 
polgármestert, hogy cserélje le a 
táblákat, ellenkező esetben bíróság-
hoz fordul. Szerinte az adófi zetők 
pénzének pazarlása az új, zomán-
cozott kétnyelvű táblák felszerelése, 
mert ha megnyeri a pert, úgyis le 
kell majd ezeket cserélni.

 » Mivel az 
utcanévtáblák 
feliratainak 
nyelvi sorrendjére 
egyetlen jogsza-
bály sem tér ki 
– az előírások a 
településnevekre, 
forgalmi táblák-
ra, középületek 
megnevezéseire 
vonatkoznak –, 
Dan Tanasă egye-
sülete a bíróság-
tól várja el, hogy 
állapítsa meg a 
kötelező nyelvi 
sorrendet.

 » BÍRÓ BLANKA

Véget kell vetni annak a téves szem-
léletnek, hogy ami Székelyföldön 

az államé, az a románoké, ami pedig 
az önkormányzaté, az a magyaroké – 
szögezte le csütörtöki sajtótájékozta-
tóján Antal Árpád. Sepsiszentgyörgy 
polgármestere annak kapcsán beszélt 
erről, hogy december végén – több-
szöri próbálkozás – után a román 
kormány elfogadta: a városi sport-
központ átkerülhet a román állam 
és a sportminisztérium tulajdonából 
a sepsiszentgyörgyi önkormányzat 
birtokába. A Kovászna, Hargita és 
Maros Megyei Románok Civil Fóruma 
(FCRCHM) viszont azzal fenyegetőzik, 
hogy bíróságon támadja meg a vonat-
kozó határozatot, mert azt szerintük 
„hatalmi visszaéléssel” hozta meg a 
kormány. „Ha az önkormányzat átve-
szi az ingatlant, mindenki jól jár, aki-
nek fontos a város és a sport” – mond-
ta a polgármester. Felidézte, hogy „a 
megélhetési provokátorok” hasonló 
hisztériát keltettek, amikor átvették a 
fi lmszínház épületét: azzal riogattak, 
hogy a román vállalkozót akarják el-
üldözni, nem lesz az épületben sem 
mozi, sem román színház. Azonban 
idővel bebizonyosodott, hogy nem 
volt igazuk. Antal Árpád elmondta, ha 
tényleg megtámadják a kormányha-

tározatot, minden beruházás kocká-
zatot jelent, de ezt vállalják. „Bízunk 
benne, hogy Románia jogállam, és 
egy harmadik fél nem tud megtámad-
ni egy, a kormány és az önkormányzat 
között kötött megállapodást, felül-
kerekedik a józan ész” – mondta az 
elöljáró. Beszámolt arról, hogy a de-
cember végén kiadott, a sportbázis át-
adásáról szóló kormányhatározat már 
megjelent a Hivatalos Közlönyben; a 
napokban aláírják a sportminisztéri-
um képviselőivel az átvételi-átadási 
szerződést, és elindítják a telekköny-
vezési folyamatot. A Municípiumi 
Sport Klub (MSC) alkalmazottai to-
vábbra is a minisztériumnál marad-
nak, ám ezentúl az önkormányzatnak 
is több lehetősége lesz támogatni a 
sportolókat. A stadion, a sportcsarnok 
és a sportszálló mellett közel 5 hektá-
ros területet is kapnak: erre korszerű 
uszodát és a helyi fi atalok által kért 
gördeszkapályát építik meg. Ha elké-
szül az uszoda, kiterjesztik a Beveze-
tés a sportba nevű programot: néhány 
év múlva minden, negyedik osztályt 
elvégző sepsiszentgyörgyi gyerek tud 
majd úszni és korcsolyázni. „Ez nem 
egy etnikai program. Ide jár minden 
gyerek, a prefektusé és az enyém is. 
Ezért jobb mindenkinek, ha a város a 
létesítmény gazdája”– részletezte An-
tal Árpád.

Antal szemléletváltást kér
 » BÁLINT ESZTER

A tőle már megszokott magyarel-
lenes felhangoktól sem mentes 

Facebook-bejegyzésben tudatta csü-
törtökön Marius Pașcan, a Népi Moz-
galom Párt (PMP) képviselője, ko-
rábbi Maros megyei prefektus, hogy 
obszcén feliratokkal „mocskolták be” 
Avram Iancu marosvásárhelyi emlék-
házát, és felszólította a hatóságokat, 
hogy sürgősen azonosítsák a szemé-
lyeket, akik ezt tették. „Botrányos! 
Agyatlan provokátorok merészelték 
bemocskolni Marosvásárhely egyik 
reprezentatív épületének, az Avram 
Iancu-emlékháznak a homlokzatát 
azon az utcán, amely a hegyek kirá-
lyának, a románok nemzeti hősének 
(hír)nevét viseli. A megszentségte-
lenítő feliratban triviális összefüg-
gésben megjelenik Horea, Cloșca és 
Crișan mártírok, az 1785-ös paraszt-
mozgalmak és a parasztlázadás szim-
bólumainak neve is. A mocsok pedig 
azzal a jókívánsággal zajlik, hogy 
Éljen Magyarország (mindez román 
nyelven – szerk. megj.)” – írta a ma-
gyarellenességéről elhíresült ellen-
zéki politikus. Megjegyezte egyúttal, 
hogy volt már egy hasonló eset Ma-
rosvásárhelyen, amelynek nyomán 
a rendőrség azonosított egy magyar 
nemzetiségű gyanúsítottat, ám el-

mondása szerint nem tudni, mi tör-
tént később, mivel a hatóságok nem 
adtak ki hivatalos tájékoztatást.

„Felszólítom az illetékes rendvé-
delmi hatóságokat, hogy kezdjenek 
sürgősen vizsgálatba az elkövető ki-
létének felderítése érdekében. Ugyan-
akkor tájékoztatom a közvéleményt 
azokról a törvényi intézkedésekről, 
amelyeket elrendeltek az előző eset-
ben. Elfogadhatatlan bűnös szándék-
kal elrejteni a vétkesek nevét és az 
ilyen elítélendő tettek nyomán elren-
delt büntetéseket, hisz nem tesz mást, 
mint hasonló felelőtlen művekre buz-
dít” – tette hozzá Pașcan, aki szerint 
a hatóságok félnek az RMDSZ-től, 
azért nem mernek drasztikusan el-
járni. „Lássuk, ki fél most jobban az 
RMDSZ-től, és kerüli el a törvény meg-
felelő alkalmazását és tiszteletben tar-
tását Marosvásárhelyen? Kinek remeg 
a térde egy tisztségért, amikor a szak-
mai kötelességének kellene eleget 
tennie, hogy biztosítsa a csendet és 
közbiztonságot?! Bátorság, alkalmaz-
zátok határozottan a törvényt. Az első 
leszek, aki megvédelek benneteket, 
és biztos vagyok abban, hogy minden 
felelős marosvásárhelyi, aki békét, jó 
etnikumközi együttélést, egyetértést 
és harmóniát akar, támogatni fog és 
megtapsol” – zárta bejegyzését Mari-
us Pașcan.

A magyarokra fogják a sértő falfi rkát

 » „Botrá-
nyos! Agyatlan 
provokátorok 
merészelték 
bemocskolni 
Marosvásárhely 
egyik reprezen-
tatív épületének, 
az Avram Ian-
cu-emlékháznak 
a homlokzatát 
azon az utcán, 
amely a hegyek 
királyának, a 
románok nemzeti 
hősének (hír-)
nevét viseli” 
– írta a magya-
rellenességéről 
elhíresült Marius 
Pașcan.




