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• A Bukaresti Ítélő-
tábla jogerős ítélete 
szerint a csíkszeredai 
utcanévtáblák mind-
egyikét úgy kell kifüg-
geszteni, hogy felül 
szerepeljen a román 
megnevezés és alatta 
a magyar. A döntés a 
Méltóságért Európá-
ban Polgári Egyesület 
(ADEC) által indított 
per nyomán született.

KOVÁCS ATTILA

Hosszú évekbe telt, de végül 
elérte a Dan Tanasă blogger 
vezette szervezet, hogy a 

csíkszeredai utcanévtáblák nyelvi 
sorrendjének megváltozta-
tására kötelezzék a várost – 
jelenleg ugyanis a táblákon 
a magyar megnevezés van 
elöl. Annak ellenére sike-
rült ez az ADEC-nek, hogy 
ezt a nyelvi sorrendet sem-
milyen törvény nem sza-

bályozza. A bíróság viszont 
mind az elsőfokú, mind pedig a 

másodfokú ítéletében ezt megtette, 
ezáltal olyan precedenst teremtve, 
amelyre bármilyen hasonló ügy-
ben hivatkozni lehet – ahogy ezt 
korábban a Tanasă vezette egye-
sület meg is tette. Az ADEC által 
benyújtott keresetlevél az Alkot-
mánynak arra a pontjára hivatko-
zott, amely szerint az országban a 

román a hivatalos nyelv, de a 2001. 
évi 215-ös számú helyi közigazga-
tási törvényre, illetve a 2011. évi 
1206-os kormányhatározatra is. 
Az említett jogszabályokban sze-
replő előírások a településnevek-
re, forgalmi táblákra, középületek 
megnevezéseire vonatkoznak, az 
utcanévtáblákra nem.

Először kértek, majd pereltek

Az egyesület már 2013-ban elindí-
totta a folyamatot, akkor Hargita 
megye prefektusához beadvánnyal 
fordultak, arra kérve, hogy kötelez-
ze a polgármesteri hivatalt a nyelvi 

sorrend megváltoztatására. Noha a 
felszólítás akkor megtörtént, a táb-
lák maradtak, a kormányhivatal 
pedig nem perelt emiatt. 2015-ben 
ismét számonkérte a helyzetet az 
ADEC, akkor a prefektus a rendőr-
séghez fordult, a hatóságok pedig 
határidőt adtak a táblacserére, ami 
végül elmaradt. Az egyesület 2018-
ban indított pert az általa fontosnak 
tartott 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, amelyen a 
magyar megnevezés szerepel elöl, le 
kell cserélni, és helyettük olyan táb-
lákat kell kifüggeszteni, amelyeken 
az utcák nevének román változata a 
magyar név fölött helyezkedik el. 

Kérdésünkre Ráduly Róbert 
Kálmán polgármester azt mondta, 
mint minden esetben, most is meg 
kell várni a bírósági végzés írásbeli 
közlését és indoklását, mert annak 
ismeretében lehet pontosan tudni, 
hogy mit kell tennie a városnak. 
Hozzátette, mint minden jogerős 
bírósági végzést, ezt is végre fogják 
hajtani, mivel jogszabályt köve-
tő polgárokként úgy viselkednek, 
ahogy jogállamban illik, annak 
ellenére, hogy Románia nem jogál-
lamként működik.

Kötelező az utcanévtáblák cseréje
Jogerős bírósági ítélet szerint felül a román megnevezésnek kell lennie

SIMON VIRÁG

Mint korábban beszámoltunk 
róla, május közepén írta alá 

Marosvásárhelyen a kivitelezési 
szerződést a Közúti Infrastruktúrát 
Kezelő Országos Vállalat (CNAIR) és 
a kivitelező Strabag cég képviselője, 
ez utóbbi vállalva, hogy 2021 végéig 

elkészíti a bekötőutat és az 
autópálya első szakaszát. A 
szerződés a 9,2 kilométeres, 
Marosvásárhely–Nyárádtő 
közötti szakaszra vonatko-
zik, ebből 4,7 kilométert a 

Metro áruháztól induló bekö-
tőút tesz ki, és további 4,5 kilométer 
az A3-as autópálya része.

A Strabag múlt héten körlevelet 
küldött a nyomvonal menti telepü-
lések polgármesteri hivatalainak, 
amelyben az áll, hogy a hivatalok-

nak értesíteniük kell a gazdákat: 
legkésőbb július 19-éig gyűjtsék 

be a termőföldekről a terménye-
ket. Az értesítést a marosvásárhe-
lyi, maroskeresztúri, nyárádtői, 
dózsagyörgyi, marosugrai és ke-
relőszentpáli polgármesteri hivata-
lok kapták meg. A levélben az áll, 
hogy a nyomvonalon lévő terüle-
teket már korábban kisajátították, 
jelenleg az állam és a kivitelező 
rendelkezhet felettük, ezért kérik a 
gazdákat, hogy amennyiben lehet, 

szabadítsák fel ezeket. A munká-
latok elkezdése után keletkezett 
esetleges károkért a kivitelező nem 
vonható felelősségre.

Korábban az erdélyi autópálya 
nyomvonala mentén található te-
lepülések polgármestereivel talál-
kozott Mara Togănel, Maros megye 
prefektusa, aki a területek kisajá-
tításáról és az ezekkel kapcsolatos 
kárpótlásokról egyeztetett. Akkor azt 
hangoztatta, hogy „azoknak a Maros 
megyeieknek, akiknek a területükön 
áthalad az autópálya, mielőbb hozzá 
kell jutniuk a kárpótláshoz”. A kár-
pótlások kifi zetésének megkezdé-
sére vonatkozó időpontról azonban 
semmilyen konkrétum nem hang-
zott el akkor. Közben a hét elején 
Marosvásárhelyen a Metro áruház 
szomszédságában már voltak mun-
kagépek, és elkezdődött a terület 
előkészítése. A tervek szerint ott 
egy nagy körforgalmat alakítanak 
ki, lehetőséget teremtve az autó-
pályával összekötő útra való fel- és 
lehajtásra.

Most még elöl van a magyar 
megnevezés, de úgy tűnik, 
hogy már nem sokáig

▴  F O T Ó :  G Á B O S  A L B I N

Autópálya-építés: be kell gyűjteni a terményt a nyomvonalról
• Másfél év áll a Strabag cég rendelkezésére, hogy 
elkészítse a bekötőutat Marosvásárhely és az autópálya 
között, illetve hogy befejezze a pálya első, Marosvásár-
hely–Nyárádtő közötti szakaszát. Marosvásárhelyen már 
nekifogtak a munkálatoknak, a nyomvonalon lévő termő-
földek tulajdonosait pedig nem túl jó hírrel keresték meg.

Ilyen lesz a Metro áruház közelében 
kialakítandó körforgalom

◂  FORRÁS: CNADNR

Elsőáldozás júliusban 
és októberben
A májusra tervezett elsőáldo-
zásokat országszerte, így Gyer-
gyószentmiklóson is el kellett 
halasztani a járvány miatt. Hét-
főn azonban döntés született 
arról, hogy még idén megrende-
zik az elsőáldozást a városban. 
„Találkozót szerveztünk a 
Szent Miklós és a Szent István 
Plébánián is. A Szent István 
Plébánián a szülők több mint 
90 százaléka úgy döntött, hogy 
október második vasárnapján 
legyen az elsőáldozás. A Szent 
Miklós Plébánián nehezebb volt 
határozni, hiszen itt több mint 
hetven gyermek érintett” – is-
mertette Portik-Hegyi Kelemen 
főesperes-plébános. A dátumok 
meghatározásánál figyelembe 
vették az érintett gyermekek 
szüleinek kérését. A Szent 
Miklós-templomban július 
utolsó vasárnapján és október 
első vasárnapján lesz elsőál-
dozás, a felkészítők már június 
30-án elkezdődnek. Gyermekük 
elsőáldozását illetően a szülők 
tetszés szerint választhatnak a 
két templom és a három dátum 
között. (Barabás Orsolya)

• RÖVIDEN 




