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A bukaresti ítélőtábla jogerős 
ítélete szerint a csíkszeredai 
utcanévtáblák mindegyikét úgy 
kell kifüggeszteni, hogy felül 
szerepeljen a román megneve-
zés, és alatta a magyar. A döntés 
a Méltóságért Európában Polgári 
Egyesület (ADEC) által indított 
per nyomán született.

 » KOVÁCS ATTILA

H osszú évekbe telt, de végül el-
érte a magyarellenes feljelen-
téseivel elhíresült Dan Tanasă 

blogger vezette Méltóságért Európá-
ban Polgári Egyesület (ADEC), hogy 
a csíkszeredai utcanévtáblák nyelvi 
sorrendjének megváltoztatására kö-
telezzék a várost – jelenleg ugyanis 
a táblákon a magyar megnevezés 
van elöl. Annak ellenére sikerült ez 
az ADEC-nek, hogy ezt a nyelvi sor-
rendet semmilyen törvény nem sza-
bályozza. A bíróság viszont mind az 
elsőfokú, mind pedig a másodfokú 
ítéletében ezt megtette, ezáltal olyan 
precedenst teremtve, amelyre bár-
milyen hasonló ügyben hivatkozni 
lehet – ahogy ezt korábban a Tanasă 
vezette egyesület meg is tette. Az 
ADEC által benyújtott keresetlevél az 
alkotmánynak arra a pontjára hivat-

kozott, amely 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. Az említett 
jogszabályokban szereplő előírások 
a településnevekre, forgalmi táblák-
ra, középületek megnevezéseire vo-
natkoznak, az utcanévtáblákra nem.

Az egyesület már 2013-ban elin-
dította a folyamatot, akkor Hargita 
megye prefektusához beadvánnyal 
fordultak, arra kérve, hogy kötelezze 
a polgármesteri hivatalt a nyelvi sor-
rend megváltoztatására. Noha a fel-
szólítás akkor megtörtént, a táblák 
maradtak, a kormányhivatal pedig 
nem perelt emiatt. 2015-ben az ADEC 

JOGERŐS BÍRÓSÁGI ÍTÉLET ALAPJÁN KI KELL CSERÉLNI A CSÍKSZEREDAI UTCANÉVTÁBLÁKAT

Előbb a román és csak azután a magyar

Helycserés támadás. Minden esetben a román utcanévnek kell elöl szerepelnie Csíkszeredában
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ismét számon kérte a helyzetet, ak-
kor a prefektus a rendőrséghez for-
dult, a hatóságok pedig határidőt 
adtak a táblacserére, ami végül el-
maradt. Az egyesület 2018-ban in-
dított pert az általa fontosnak tar-
tott nyelvi sorrend miatt, amelyet 
első fokon tavaly szeptemberben 
nyert meg a bukaresti törvényszé-
ken, mivel a tárgyalást oda helyez-
ték át. Következett a város által be-
nyújtott fellebbezés, amelyet most 
utasított el a bukaresti ítélőtábla. 
A jogerőssé vált ítélet szerint az ösz-
szes olyan utcanévtáblát, amelye-
ken a magyar megnevezés szere-
pel elöl, le kell cserélni, helyettük 
olyan táblákat kell kifüggeszteni, 
amelyeken az utcák nevének ro-
mán változata a magyar név fölött 
helyezkedik el. 

Kérdésünkre Ráduly Róbert Kál-
mán polgármester azt mondta, 
mint minden esetben, most is meg 
kell várni a bírósági végzés írásbe-
li közlését és indoklását, mert an-
nak ismeretében lehet pontosan 
tudni, hogy mit kell tennie a vá-
rosnak. Hozzátette, mint minden 
jogerős bírósági ítéletet, ezt is vég-
re fogják hajtani, mivel jogkövető 
polgárokként úgy viselkednek, 
ahogy jogállamban illik, annak 
ellenére, hogy szerinte Románia 
nem jogállamként működik.

 » A polgármes-
ter azt mondta, 
úgy viselkednek, 
ahogy jogállam-
ban illik, annak 
ellenére, hogy 
Románia nem 
jogállamként 
működik.

 » SZÉCHELY ISTVÁN

Bűnügyi keresetet nyújtott be a 
környezetvédelmi tárca vezetője 

és egyik államtitkára ellen a Legfel-
sőbb Semmítő- és Ítélőszékhez (leg-
felsőbb bíróság) tartozó ügyészségre 
a 44 udvarhelyszéki közbirtokossá-
got tömörítő Zetelaki Területtulajdo-
nosi Társulás. Az indok: a hatályos 
törvény ellenére nem hagyta jóvá a 
szakminisztérium a prevenciós célú 
medvekilövési kvótát, amellyel or-
vosolható lenne a medvevadászat 
2016-os teljes betiltása óta fokozódó 
„medveprobléma” – tájékoztatott 
Benke József, a társulás elnöke és 
egyben a Zetelaka és Társai Vadász-
társaság igazgatója. A területtulajdo-
nosi társulás ugyancsak a törvények 
betartásának az elmulasztása miatt 
tavaly pert indított a minisztérium 

ellen – azt elvesztették, de a döntést 
megfellebbezték –, ezúttal viszont 
fajsúlyosabb ügyre számít, mert el-
mondása szerint a környékről és az 
ország más részeiből is csatlakozná-
nak a kezdeményezéshez területtu-
lajdonosi társulások.

Benke József szerint prevenciós 
kilövési kvóta hiányában egyre csak 
fokozódnak a medvegondok, ez már 
az idei évre is érvényes. Hétfőn 24 
óra alatt öt vagy hat Ro-Alert riasz-
tást adtak ki csak Hargita megyében 
a településeken látott medvék miatt, 
és a jelenség még ennél is gyakoribb 
lenne, ha a sok eső miatt nem lenne 
bőséges a természetben a vad táp-
lálékául szolgáló zöld biomassza – 
magyarázta az igazgató. Hozzáfűzte 
viszont, hogy ennek dacára már szá-
mos vadkár történt: csak az általuk 
kezelt vadászterületeken hat tehenet 

pusztítottak el a medvék május köze-
pe, vagyis a szarvasmarhák legelteté-
se óta. De olyan is történt már, hogy 
egy gazda lekaszálta a lucernát és 
behordta a kertjébe, mert az esőzések 
miatt nem hagyhatta kint száradni – 
éjszaka „egy egész állatkertet” von-
zott oda a friss sarjú.

A pénzben mérhető károk mellett 
vannak nem kevésbé fontos, érték-
ben viszont kifejezhetetlen problé-
mák is az elszaporodott medveál-
lomány miatt. Benke József szerint 
kijelenthető, hogy már egy kirándu-
lás is veszélyessé vált, az emberek 
–  fi atal városi kisgyerekes családok 
vagy idős vidéki gazdák, esetleg 
gombászok, természetjárók – nem 
mernek kimenni az erdőre, mezőre. 
Mintha a hatvannapos bezártság, 
majd a korlátozásokkal teli lazítás 
után Hargita megyében meghosz-

szabbították volna a kijárásra vo-
natkozó intézkedéseket – vélekedett 
a vadgazdálkodási szakember, aki 
szerint érezhetően nő a feszültség a 
területtulajdonosok, a vadásztársa-
ságok és a vidéki lakosság körében is 
a medvetámadások miatt.

A helyzet megoldásának az elodá-
zása és a vonatkozó törvények be nem 
tartása már nem egyszerű mulasztás, 
annál sokkal súlyosabb – mutatott rá 
a társulás elnöke, aki szerint egyes 
civil szervezetek anyagi célú haszon-
szerzési szándéka áll a medvevadá-
szati tiltás fenntartására irányuló lob-
bi mögött. Mint mondta, két éve még 
ő maga sem hitt az eff éle összeeskü-
vés-elméletekben, de ez mára megvál-
tozott, az ökoimperializmusról, illetve 
a jelenség romániai jelenlétéről írt is 
egy értekezést, és közzétette a vadász-
társaság honlapján.

Bűnügyi keresetet indítottak medveproblémák miatt

 » A helyzet 
megoldásának 
az elodázása 
és a vonatkozó 
törvények be 
nem tartása már 
nem egyszerű 
mulasztás, annál 
sokkal súlyosabb 
– mutatott rá a 
zetelaki társulás 
elnöke.




