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ERDÉLYI MAGYAR KÖZÉLETI NAPILAP

A bukaresti törvényszék alap-
fokú ítélete szerint a román 
megnevezésnek a magyar fölött 
kell szerepelnie a csíkszeredai 
utcanévtáblákon. Így a bíróság 
– precedenst teremtve – egy 
olyan nyelvi sorrendet állapított 
meg az utcanévtáblákat illető-
en, amelyre eddig semmilyen 
jogszabály nem vonatkozott.

 » KOVÁCS ATTILA

A Méltóságért Európában Polgári 
Egyesület (ADEC) elérte, hogy 
bírósági ítélettel megváltoztas-

sák a csíkszeredai utcanévtáblák nyel-
vi sorrendjét. A bukaresti törvényszék 
az általuk indított perben elfogadta a 
szervezet érveit, és a javukra döntött. 
A Dan Tanasă blogger vezette ADEC 
azt akarta elérni, hogy a csíkszere-
dai utcanévtáblák mindegyikén elöl 
szerepeljen a román megnevezés és 
utána a magyar – ez a nyelvi sorrend 
ugyanis jelenleg nagyrészt fordítva 
van. Nem ez volt az első próbálkozá-
suk: néhány éve, 2013-ban Hargita 
megye prefektusához is beadvány-
nyal fordultak azért, hogy kötelezze a 
polgármesteri hivatalt erre a lépésre. 
Noha a felszólítás akkor megtörtént, 
a táblák maradtak, a kormányhivatal 
pedig nem perelt emiatt. Két év múl-
va ismét számonkérte a helyzetet az 
ADEC: akkor a prefektus azt közölte, 
hogy a rendőrséghez fordult, a ható-

ságok pedig határidőt adtak a tábla-
cserére, ami végül elmaradt. Végül 
tavaly decemberben kezdeményezett 
bírósági eljárást az egyesület, miután 
felszólították a városházát az általuk 
szorgalmazott nyelvi sorrend alkal-
mazására az utcanévtáblákon.

Precedensértékű ítélet
Az ADEC által benyújtott keresetlevél 
az alkotmánynak arra a pontjára is 
hivatkozik, mely szerint az országban 
a román a hivatalos nyelv, de a 2001. 
évi 215-ös számú helyi közigazgatási 
törvényre, illetve a 2011. évi 1206-os 
kormányhatározatra is. Megjegyzik 
ugyanakkor, hogy mivel az utcanév-
táblák nyelvi sorrendjére egyetlen 
jogszabály sem tér ki – az említett elő-
írások a településnevekre, forgalmi 
táblákra, középületek megnevezései-
re vonatkoznak –, a bíróságtól várják 
el, hogy állapítsa meg ezt a nyelvi sor-

rendet az említett jogszabályok ren-
delkezéseinek szellemében. Ezúttal 
nem Csíkszeredában született meg az 
elsőfokú ítélet, hanem Bukarestben – 
a tavaly decemberben indított per tár-
gyalását ugyanis a fővárosi törvény-
székre helyezték át még áprilisban. 
Erre azért volt szükség, mert a Hargita 
megyei törvényszéken Csíkszereda 
polgármestere kifogást emelt, mond-
ván, hogy ez a bíróság területileg nem 
kizárólagosan illetékes döntést hozni 
ebben a perben. A kifogást elfogad-
ták, a bukaresti törvényszék pedig 
már az első tárgyaláson elutasította a 
város érveit, és a felperesnek kedvező 
ítéletet hozott, elrendelve az összes 
olyan utcanévtábla cseréjét, amelye-
ken a magyar megnevezés szerepel 
elöl. Helyettük olyan táblákat kell 
kifüggeszteni a városban, amelyeken 
az utcák nevének román változata a 
magyar név fölött helyezkedik el.

ÚJABB PERT NYERT DAN TANASĂ SZERVEZETE: FEL KELL CSERÉLNI A NYELVI SORRENDET CSÍKSZEREDÁBAN 

Fölülre kerül a román név az utcanévtáblákon is

Kirakósdi. A bíróság szerint az utcák magyar elnevezése nem szerepelhet a román előtt
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Ezzel az előzmény nélküli döntés-
sel ugyanakkor a bíróság az ADEC 
szándékának megfelelően egy olyan 
nyelvi sorrendet is megállapított az 
utcanévtáblákat illetően, amelyre 
eddig semmilyen jogszabály nem 
vonatkozott. Az ítélet így már jogi 
szabályozásként, hivatkozási alap-
ként is felhasználható a későbbi, 
hasonló vitás vagy peres ügyekben 
– ahogy ezt korábban a Tanasă ve-
zette egyesület meg is tette. Az ítélet 
nem jogerős, a fellebbezés tárgyalá-
sa a bukaresti ítélőtábla hatásköré-
be tartozik.

Kényszerítő lépések
Füleki Zoltán csíkszeredai alpolgár-
mester kérdésünkre úgy értékelte, 
vannak helyzetek, amikor a nemze-
ti kisebbségeket úgy kezeli az állam, 
hogy büszkék legyenek az államra, 
és kidomborítsák, hogy a külön-
bözőség az ország javát szolgálja. 
,,Nálunk ökölharcot vív a nemzeti 
kisebbséggel a mindenkori román 
állam, hogy belénk fojtsa a szót, 
és arra próbál rákényszeríteni: úgy 
legyünk jó román állampolgárok, 
hogy ne is foglalkozzunk a nemze-
tiségünkkel. Ez rossz hatással van 
az egész román társadalomra” – 
vélekedett, hozzátéve, hogy az el-
következő perektől sem vár semmi 
jót, mert szerinte más bíróságokon 
is ugyanez a szemléletmód érvénye-
sül. Az elsőfokú ítélet ellen egyéb-
ként fellebbezést nyújtanak be, és 
minden jogi lehetőséget kihasznál-
nak az utcanévtáblák védelmében.

 » Füleki Zoltán 
csíkszeredai 
alpolgármester 
az elkövetkező 
perektől sem 
vár semmi jót, 
mert szerinte 
más bíróságo-
kon is ugyanez 
a szemléletmód 
érvényesül.

 » KRÓNIKA

Büntető feljelentést tesz a főügyész-
nél az Erdélyi Magyar Néppárt 

(EMNP) a bukaresti kormány ellen, 
amely – megítélése szerint a román 
alkotmányt megszegve – többedszer 
tett az elmúlt időszakban olyan beje-
lentést, hogy Románia kész befogadni 
bevándorlók csoportjait. Ezt Csomor-
tányi István, a párt elnöke jelentette be 
egy tegnap tartott kolozsvári sajtótájé-
koztatón. A pártelnök a román alkot-
mány Románia területére vonatkozó 
3. cikkelyének 4. bekezdését idézte, 
amely szerint „a román állam terüle-
tére idegen népességek nem telepíthe-
tők vagy kolonizálhatók”.

Csomortányi az MTI szerint megem-
lítette: Románia a térségben először 
már 1992-ben belefoglalta az alaptör-
vényébe ezt a kitételt, ennek ellenére 
folyamatosan megjelennek a nyilvá-
nos térben olyan nyilatkozatok, ame-
lyek szerint Románia kész migránso-
kat befogadni. Emlékeztetett rá, hogy 
augusztus során 17 észak-afrikai be-
vándorló befogadásáról jelentek meg 
hírek a nyilvánosságban.

A pártelnök szerint senki nem 
gondolja komolyan, hogy Románia 
a bevándorlók célországa lenne, de 
azt sérelmezte, hogy az ország veze-
tése szembemegy az alkotmánnyal, 
szembemegy az ország érdekével, 
Közép-Európa érdekével, és azért, 

hogy tetszést keltsen a nyugat-európai 
kancelláriákban, kiszolgálja azokat a 
politikai érdekeket, amelyek felgyor-
sítanák a migrációt. Hozzátette: a bu-
karesti kormányzatnak nincs erkölcsi 
alapja, hogy véleményt mondjon eb-
ben a kérdésben, hiszen az ország az 
elmúlt 50-60 évben 800 ezer német, 
400 ezer zsidó, 400 ezer magyar és 
több millió román etnikumú polgárát 
bocsátotta ki. Ezzel Szíria után Romá-
nia a második legnagyobb kibocsátó 
ország.

Csomortányi arra kérte a sajtótájé-
koztatón a bukaresti parlamentben 
levő magyar képviselőket, hogy segít-
sék sikerre jutni a Dăncilă-kormány el-
leni bizalmatlansági indítványt. Hang-

súlyozta, hogy az erdélyi magyarság 
soha nem támogatta a Romániát 2016 
óta kormányzó Szociáldemokrata 
Párt–Liberálisok és Demokraták Szö-
vetsége-koalíciót, csak az RMDSZ par-
tizánakciója volt az a szerződés, amely 
alapján májusig parlamenti támoga-
tást nyújtott a koalíciónak. Úgy vélte: 
emiatt az elhibázott támogatás miatt 
a magyarság egy újfajta magyarelle-
nesség célkeresztjébe került. Csomor-
tányi úgy vélte, nincs valós törekvés 
az ellenzéken belül a kormány meg-
buktatására, ezért megtörténhet, hogy 
a Dăncilă-kormány még hosszú ideig 
hatalmon marad. A pártelnök az előre 
hozott választásokat tartotta a kívána-
tos megoldásnak. 

Büntető feljelentést tesz az EMNP a „migránsbefogadás” miatt

 » A pártelnök a 
román alkotmány 
Románia terüle-
tére vonatkozó 
3. cikkelyének 4. 
bekezdését idéz-
te, amely szerint 
„a román állam 
területére idegen 
népességek nem 
telepíthetők 
vagy kolonizál-
hatók”.




