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Érvényes marad Dabis kitiltása
A bukaresti táblabíróság jogerő-
sen elutasította Dabis Attilának, 
a Székely Nemzeti Tanács külügyi 
megbízottjának kérését, hogy sem-
misítsék meg a Romániából való 
kitiltását elrendelő tavalyi határo-
zatot. A bírák a panaszos kifogásait 
és a panasz érdemi részét egyaránt 
megalapozatlannak találták és el-
utasították. A döntés ellen nincsen 
fellebbezési lehetőség. A román 
határrendészek tavaly márciusban 
az Ártánd–Bors-határátkelőhelyen 
akadályozták meg az SZNT magyar 
állampolgárságú külügyi megbí-
zottja Romániába való belépését.

ÉRVÉNYTELENÍTETTE A BÍRÓSÁG A MAGYARELLENESSÉGÉRŐL ELHÍRESÜLT BLOGGER, DAN TANASĂ KERESETÉT

Nem bírságolják meg Borboly Csabát

Megfelelési kényszer. A székely zászló eltávolítására vonatkozó ítélet végrehajtását kérte számon az egyesület a megyei tanácson

Nem járt sikerrel a Dan Tanasă 
vezette Méltóságért Európában 
Polgári Egyesület (ADEC) kere-
sete, hogy a bíróság kötelezze 
bírság kifi zetésére a Hargita 
Megyei Tanács elnökét, amiért 
nem hajtotta végre a székely 
zászlónak a megyeházáról való 
eltávolításáról szóló végzést.
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B írósági eljárást kezdeménye-
zett február végén a magyar-
ellenes feljelentéseiről elhíre-

sült blogger, Dan Tanasă által veze-
tett Méltóságért Európában Polgári 
Egyesület (ADEC) Hargita Megye 
Tanácsa és annak elnöke, Borboly 
Csaba ellen, mert nem hajtották 
végre a 2016-ban hozott jogerős 
bírósági ítéletet, amely a székely 
zászló eltávolításáról rendelkezett. 
A jogerős ítélet az ADEC által 2015-
ben indított per nyomán született, 
az egyesület akkor azt kérte a bí-
róságtól, hogy kötelezze a megyei 
önkormányzatot a „Székely Nem-
zeti Tanács kék-arany színű, szé-
kely zászlóként is ismert, a megye 
zászlajaként elfogadott lobogójá-
nak” eltávolítására a megyeháza 
bejáratától, az épület tetejéről és a 
nagy gyűlésteremből. A zászlókat 

2017. január elején le is vették, és 
átadták megőrzésre a magyar tör-
ténelmi egyházak képviselőinek. 
Ugyanakkor a márványteremben, 
ahol a megyei tanács üléseit rend-
szeresen tartják, a helyén maradt a 
megyezászló – a megyei tanács el-
nöke akkor azt mondta, ezt a helyi-
séget nem említették meg a bírósági 
végzésben.

Érvénytelenített kereset
Az ADEC most azt kérte a bíróságtól, 
hogy mivel szerintük a kifogásolt 
zászlókat a megyeháza gyűléstermé-
ből és a bejárattól nem távolították el, 
rendeljen el kényszervégrehajtást az 
ügyben. Továbbá a vonatkozó, 2004-
ből származó 554-es törvény értelmé-
ben azt is kérték, hogy kötelezzék a 
megyei önkormányzat elnökét, hogy 
a bruttó minimálbér 20 százalékának 
megfelelő bírság kifi zetésére minden 
nap késlekedésért, valamint azt is 
kérték, hogy rendeljék el késedelmi 
kamat kifi zetését az ítélet végrehaj-
tásának elmulasztása miatt. A pert 
tárgyaló Hargita Megyei Törvényszék 
számára nem volt egyszerű a döntés-
hozatal, az ítélethirdetést korábban 
háromszor is elhalasztották. Végül a 
hétfőn kihirdetett ítélet értelmében 
elfogadták az alperes megyei ta-
nács és annak elnöke által emelt, a 
képviseleti minőség bizonyításának 
hiányára vonatkozó kifogást, és ér-

vénytelenítették a Dan Tanasă által 
az ADEC törvényes képviselőjeként 
benyújtott keresetet. Az elsőfokú 
ítélet a Marosvásárhelyi Ítélőtáblá-
nál megfellebbezhető.

Ellentmondó döntések
Több perben is kifogásolták már az 
érintettek Tanasă képviseleti mi-
nőségének törvényességét, mivel 
az ADEC nem teljesítette az egye-
sületekre és alapítványokra vonat-
kozó törvényes feltételeket. Ezt a 
bíróságok is eltérő módon ítélték 
meg, ezért egymásnak ellentmon-
dó ítéletek születtek. A mostani 
indoklással megegyező okból 
utasította el korábban a Hargita 
Megyei Törvényszék az egyesület 
egy másik, szintén bírságolásra 
vonatkozó keresetét. Az ADEC ak-
kor pénzbírság kiszabását kérte 
Csíkszereda polgármesterére, mert 
szerintük nem hajtott végre mara-
déktalanul egy 2016-ban született 
jogerős bírósági ítéletet, és nem 
cseréltette le az összes, kifogásolt 
nyelvi sorrendű forgalmi és jelző-
táblát úgy, hogy azokon a román 
megnevezések szerepeljenek elöl, 
ne a magyarok. A másodfokú tár-
gyaláson viszont a marosvásárhe-
lyi ítélőtábla az elsőfokú ítéletet 
érvénytelenítette, és az ügycsomót 
visszaküldte újratárgyalásra a Har-
gita Megyei Törvényszékre.

 » A hétfőn 
kihirdetett ítélet 
értelmében 
elfogadták az 
alperes megyei 
tanács és annak 
elnöke által 
emelt, a képvi-
seleti minőség 
bizonyításának 
hiányára vonat-
kozó kifogást, 
és érvénytele-
nítették a Dan 
Tanasă által az 
ADEC törvényes 
képviselőjeként 
benyújtott kere-
setet.
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Kétezer lejes pénzbírsággal súj-
totta Székelykeresztúrt az Orszá-

gos Diszkriminációellenes Tanács 
(CNCD), mert az önkormányzati ha-
vilap csak magyar nyelven jelenik 
meg. Az áprilisban hozott döntésről 
a város polgármestere ellen panaszt 
emelő Dan Tanasă, a Méltóságért 
Európában Polgári Egyesület (ADEC) 
vezetője számolt be blogján. A tanács 
határozata szerint a csak magyarul 
megjelenő Keresztúri Kisváros ön-
kormányzati havilap diszkriminálja 
a magyar nyelvet nem ismerő lakoso-

kat, kiadója pedig egy helyi közigaz-
gatási intézmény, amelynek feladata 
az állampolgárok jogainak védelme. 
Azt is megjegyzik, hogy a bepana-
szolt önkormányzat nem zárkózott 
el a román nyelvű írások közlésétől 
sem, ha erre lett volna igény a lakos-
ság részéről.

A 2000 lej összegű pénzbírságot 
a határozat szerint Székelykeresz-
túr közigazgatási egységre rótták ki, 
ugyanakkor nem kötelezték arra a 
várost, hogy román nyelvű tartalom 
is megjelenjen a lapban. Az ADEC 
nem először tett panaszt a csak ma-
gyar nyelven megjelenő Keresztúri 

Kisváros miatt, 2013-ban feljelenté-
sük nyomán a CNCD szintén megálla-
pította, hogy diszkrimináció történt, 
de nem szabott ki semmilyen bünte-
tést. Következett egy újabb panasz, 
és 2016-ban egy másik határozat, 
amely a hátrányos megkülönböztetés 
miatt fi gyelmeztetésben részesítette a 
lap kiadóját. Székelykeresztúron ke-
vés román nemzetiségű lakos él, a 
2011-es népszámláláskor a város la-
kóinak 92,47 százaléka magyar nem-
zetiségűnek vallotta magát. Kerestük 
Rafai Emil székelykeresztúri polgár-
mestert is az ügy miatt, de telefonhí-
vásainkra nem válaszolt.

Egynyelvű lap miatt bírságolták Székelykeresztúrt

 » A tanács ha-
tározata szerint 
a csak magyarul 
megjelenő Ke-
resztúri Kisváros 
önkormányzati 
havilap diszkri-
minálja a magyar 
nyelvet nem is-
merő lakosokat.
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Oltean Csongor: szegényebb
lenne Kolozsvár az EU nélkül
Az EU-csatlakozásnak köszön-
hetően Kolozsvár az ország egyik 
legdinamikusabban fejlődő városa 
– fogalmazott hétfőn, Kolozsváron 
Oltean Csongor. Az RMDSZ EP-kép-
viselőjelöltje hangsúlyozta: az 
EU-csatlakozásnak köszönhetően 
Kolozsvár az ország egyik legdina-
mikusabban fejlődő városa, szá-
mos uniós forrást hívtak le, illetve 
rengeteg nagyvállalkozás költöz-
tette tevékenységét a településre. 
„Évente közel 10 ezer egyetemista 
végez Kolozsváron, akik helyet 
kérnek a munkaerőpiacon. Így az 
biztosan állítható, hogy a település 
ma másként festene az Európai 
Unió nélkül” – közölte Oltean 
Csongor, aki a Mikó Imre Szakkol-
légium húsz tagjával beszélgetett el 
a nap folyamán az EU-s támogatási 
lehetőségekről, Szőcs Endre egyko-
ri tagként pedig ismertette vele az 
intézményt. „Ez az egyetlen olyan 
szakkollégium Romániában, amely 
alulról szerveződik, amelyet egye-
temisták tartanak fenn, szakmai 
programokat és magát a közössé-
get szervezve meg” – fogalmazott 
a megyei tanácsos, hozzátéve, a 
magyarországi mintára alakult 
intézmény jövőre lesz húsz éves.

Hegedüs Csilla: a családi 
vállalkozások jövőjéről döntünk 
Erdélyi településeink versenyképes-
ségét csak úgy tudjuk biztosítani, 
ha megmaradnak és növekednek az 
uniós támogatások. Kraszna egyik 
legújabb vendéglőjének konyháját 
uniós forrásokból újította fel Bréda 
István tulajdonos. Ma ezt mutatta 
meg Hegedüs Csillának, akivel to-
vábbi lehetőségekről is egyeztettek. 
„Rendkívül fontos, hogy a kis- és 
középvállalkozók is pályázhassa-
nak európai uniós forrásokra, több 
támogatásban részesüljenek, hiszen 
így települések fejlődnek, munka-
helyek jönnek létre, helyi termékek-
nek hoznak létre piacot, ezáltal a 
fi atalok is itthon maradnak, itthon 
tervezik a jövőjüket, hiszen azt 
látják, hogy itt is rengeteg lehetőség 
van. A május 26-i választáson a 
támogatások, fi ataljaink, vállal-
kozóink jövőjéről döntünk! Arról, 
hogy legyen egy olyan erős magyar 
képviselet, amely közösségünk 
érdekeit képviselje Európában!” – 
mondta az EP-képviselőjelölt, akit 
Bogya Anna, a Nőszervezet ifj úsá-
gért felelős alelnöke kísért.




