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ERDÉLYI MAGYAR KÖZÉLETI NAPILAP

 » KRÓNIKA

A vajdasági magyarok helyzetéről, 
Kárpát-medencei autonómiatörek-

vésekről és az őshonos kisebbségek jo-
gairól szóló európai polgári kezdemé-
nyezésről volt szó a Kárpát-medencei 
Magyar Képviselők Fóruma (KMKF) 
regionális önkormányzati munkacso-
portjának tegnapi budapesti ülésén 
– mondta el a munkacsoport fi deszes 
társelnöke az ülés utáni sajtótájékoz-
tatón. Az MTI-n az olvasható, Zsig-
mond Barna Pál közölte, a vajdasági 

magyarok helyzetéről Hajnal Jenő, 
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 
számolt be, és ismertette a szervezet 
tavaly ősszel megválasztott új vezető-
ségének terveit is. Hajnal Jenő elmon-
dása szerint az utóbbi időben javult a 
vajdasági magyarok helyzete, Szerbia 
tehát jó példa arra, hogy ha sikerül 
rendezni két ország között a kapcso-
latokat, akkor az az ottani magyar 
közösségnek mennyire jó. A munka-
csoport társelnökének beszámolója 
szerint Szili Katalin miniszterelnöki 
megbízott vezette fel a Kárpát-me-

dencei autonómiatörekvésekről szóló 
napirendi pontot, ezen belül is Kár-
pátaljáról és Erdélyről esett a legtöbb 
szó, mivel Ukrajnában és Romániában 
a szerzett jogokat is visszaveszi a hata-
lom. A tanács szerint az autonómia 
biztosíthatná hosszú távon az otta-
ni magyarok megmaradását – tette 
hozzá. Végül beszéltek az őshonos 
kisebbségek jogairól szóló európai 
polgári kezdeményezésről is, ebben 
a témában Vincze Loránt, az Euró-
pai Nemzetiségek Föderatív Uniója 
(FUEN) elnöke és Izsák Balázs, a 

Székely Nemzeti Tanács (SZNT) el-
nöke tartott előadást – mondta el 
Zsigmond Barna Pál. Ezzel kapcso-
latban megjegyezte, közelednek az 
európai parlamenti választások, és 
fontos, hogy minél nagyobb szám-
ban vegyenek részt azon a magyarok 
köztük az állampolgársággal rendel-
kező határon túli magyarok annak 
érdekében, hogy a brüsszeli vezetés 
megváltozzék, és ne csak a migránsok-
kal foglalkozzék, hanem az őshonos 
kisebbségekkel, így a határon túli ma-
gyarokkal is.

Az erdélyi magyarok helyzetéről is tárgyaltak Budapesten

 » Kárpátaljáról 
és Erdélyről esett 
a legtöbb szó, 
mivel Ukrajnában 
és Romániában a 
szerzett jogokat 
is visszaveszi a 
hatalom. 

Árus Zsolt gyergyószentmiklósi 
jogvédő a kormányfőhöz, majd 
a bírósághoz fordult a szemé-
lyi igazolványok többnyelvű 
felirata ügyében – pontosan 
úgy, mint ahogy a magyarelle-
nes feljelentéseiről elhíresült 
Dan Tanasă szokott sikeresen 
eljárni.

 » GERGELY IMRE

A személyi igazolványok jelenlegi 
formájukban alkotmányelle-
nesek, ha a romániai közintéz-

mények csak akkor használhatnak 
többnyelvű feliratokat, amennyiben 
azokon elsőként a román nyelvű 
szöveg szerepel – jelentette ki teg-
napi sajtótájékoztatóján Árus Zsolt. 
A gyergyószentmiklósi civil jogvédő 
emiatt panaszt tett a kormány ellen 
– az a célja, hogy bebizonyítsa: nem 
pártatlan a hazai igazságszolgáltatás.

 Dan Tanasă után szabadon
Árus Zsolt jelezte, az ötletet a felje-
lentéseiről elhíresült Dan Tanasă 
adta, aki az általa vezetett Méltósá-
gért Európában Polgári Egyesület 
(ADEC) nevében számos pert indított 
székelyföldi közintézmények ellen, 
arra hivatkozva, hogy Romániában 
az állam hivatalos nyelve a román. 
Tanasă köztudottan azt akarja el-
érni, hogy a bíróságok kötelezzék a 
közintézményeket: többnyelvű fel-
iratok esetében felül legyen a román 
és alatta a más nyelvű megnevezés. 
Nemrég a gyergyószentmiklósi szín-
ház és művelődési központ feliratai 
is szemet szúrtak Tanasának, ezért 

felszólította a polgármestert, hogy 
helyezze át azokat; majd miután 
azt a választ kapta, hogy kérésének 
nincs jogi alapja, pert indított, amit 
első fokon meg is nyert.

Ez az ítélet késztette Árus Zsoltot 
és a Székely Figyelő Alapítványt arra, 
hogy teszteljék az igazságszolgáltatás 
pártatlanságát. Az ADEC felszólítá-
sának mintájára felszólítást küldtek 
a miniszterelnöknek, arra kérve Vio-
rica Dăncilát, hogy kezdeményezzen 
kormányhatározatot a személyi iga-
zolványok megváltoztatására, mivel 
azokon a francia és angol szövegek 
nem a román alatt vannak. Szó sze-
rint másolták le az ADEC által elősze-

retettel használt felszólítást, csak a 
címzett és a konkrét kérés más.

Bírósági panasz 
a kormány ellen
Mivel a kormányfő nem válaszolt a 
törvény által megszabott harminc 
napon belül, a Székely Figyelő Ala-
pítvány panaszt tett a közigazgatási 
bíróságon, azt kérve, hogy kötelez-
ze a kormányt a kérés teljesítésére. 
A keresetet is (az eset leírását, a jogi 
érvelést stb.) lényegében szóról szó-
ra az ADEC beadványáról másolták. 
S hogy az egybeesés még tökélete-
sebb legyen, Árus Zsolt sem mellé-
kelte hozzá azt az igazolást, amit az 

ÁRUS ZSOLT A SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYOK TÖBBNYELVŰ FELIRATÁVAL TESZTELI A ROMÁNIAI IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁST 

Próbára teszik a bíróságok pártatlanságát

Visszaigazolást várnak. Tanasă érveiből kiindulva a román személyazonosító okmány is alkotmányellenes a többnyelvű feliratok sorrendje miatt

ADEC sem szokott csatolni – azt az 
iratot, amelyből kiderül, hogy a ke-
resetet aláíró személy az egyesület 
törvényes képviselője, és amelynek 
hiányában a keresetet hivatalból 
el kellene utasítani. Emellett pedig 
mivel az ADEC is a joggyakorlatra 
szokott hivatkozni, csatolták azt az 
ítéletet, amelyben Gyergyószent-
miklós önkormányzatát szólítja 
fel a bíróság a színház épületén 
lévő feliratok sorrendjének meg-
változtatására. „A Hargita megyei 
törvényszék ítélete bizonyíték lesz 
arra, hogy mennyire pártatlan Ro-
mániában az igazságszolgáltatás” 
– mondta Árus Zsolt.

 » Árus Zsolt 
jelezte, az ötletet 
a feljelentéseiről 
elhíresült Dan 
Tanasă adta, aki 
az általa vezetett 
Méltóságért Eu-
rópában Polgári 
Egyesület (ADEC) 
nevében számos 
pert indított szé-
kelyföldi közin-
tézmények ellen. 




