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H I R D E T É S

A BÍRÓSÁG SZERINT NEM USZÍTOTT A MAGYAROK ELLEN MIHAI TÎRNOVEANU ÉS EGYESÜLETE

Érinthetetlen a Nemzet Útja
Nem tekintik magyar-
ellenes uszításnak a Mihai 
Tîrnoveanu közösségi olda-
lán megjelent bejegyzéseket 
a hazai fórumok. A Nemzet 
Útja (Calea Neamului) egye-
sület elnöke ellen a Székely 
Figyelő Alapítvány által 
benyújtott panaszt nemcsak 
az Országos Diszkriminá-
cióellenes Tanács, hanem a 
bíróság is elutasította.

 » KOVÁCS ATTILA

„L epattant” Mihai Tîr-
noveanuról a Székely 
Figyelő Alapítvány. Az 

Árus Zsolt gyergyószentmiklósi 
civil jogvédő vezette szervezet 
tavaly júliusban tett panaszt az 
Országos Diszkriminációellenes 
Tanácsnál a Nemzet Útja (Calea 
Neamului) román nacionalis-
ta egyesület vezetője ellen. Az 
úzvölgyi katonatemető tavaly 
júniusi elfoglalásához tömeget 
toborzó szervezet elnöke ko-
rábban közösségi oldalán több 
olyan bejegyzést közölt, amely a 
panasz szerint etnikai és vallási 
gyűlöletet keltett, és a magyar 

közösség elleni uszításnak mi-
nősíthető. A példaként említett 
14 bejegyzés között volt Mihai 
Eminescu Egyensúly (Echilib-
rul) címmel 1870-ben megjelent 
publicisztikája is, amelyben a 
román költő többek között Euró-
pa legzüllöttebb, szégyellni való 
nyelvű, az emberiség fejlődé-
séhez hozzá nem járuló népes-

ségként emlegeti a magyarokat. 
A diszkriminációellenes tanács 
tavaly augusztusban azzal a 
formai indokkal utasította el a 
panaszt, hogy a Székely Figye-
lő Alapítványnak nincs illeté-
kessége a sértett fél nevében 
eljárni. Árus Zsolt szerint eb-
ben szerepet játszhatott az is, 
hogy Tîrnoveanu és az őt nép-

szerűsítő sajtótermékek több 
mint száz főt mozgósítottak, 
akik Bukarestben az intézmény 
székhelyén tüntettek, támo-
gatásukról biztosítva a nacio-
nalista egyesület vezetőjét. Az 
elutasítás után Árus bírósághoz 
fordult, de keresetét nemrég a 
marosvásárhelyi ítélőtábla is el-
utasította. ,,Marosvásárhelyen 
olyan mozgósítás volt, amilyet 
én még nem láttam, tele volt 
csendőrrel a bíróság épülete 
és ennek környéke, mert oda is 
elhívta híveit, hogy jöjjenek és 
támogassák” – idézte fel a Szé-
kely Figyelő Alapítvány elnö-
ke. Ezúttal kevesebb támogató 
jelent meg, mint Bukarestben, 
viszont nagy volt a hatósági ké-
szültség, hogy megelőzzék az 
esetleges rendzavarást. Mivel az 
ítélőtábla döntése alapfokúnak 
számít, megfellebbezhető, ezt 
viszont a Legfelsőbb Ítélő- és 
Semmítőszéken kell megtenni, 
ahol nagyon hosszú az átfutá-
si idő, akár két év is eltelhet, 
amíg döntenek. Árus Zsolt 
kérdésünkre úgy nyilatkozott, 
minden bizonnyal fellebbezni 
fog, de először szeretné látni az 
ítélőtábla elutasító határozatá-
nak indoklását, amely még ezu-
tán készül el.

 Mihai Tîrnoveanu visszatérő látogatója az úzvölgyi katonatemetőnek

Nemzeti régiók: 
még néhány nap

November 7-én lejár a nemzeti 
régiók európai uniós védel-

méért zajló aláírásgyűjtési akció 
– hangzott el az M1 aktuális csa-
torna szombat esti műsorában. 
Pesty László, a Székely Nemzeti 
Tanács által indított európai pol-
gári kezdeményezés kampányfő-
nöke elmondta, négy országban 
további aláírásokra van szükség, 
de szerinte november 7-ig ösz-
szejöhet ezekben is a szükséges 
mennyiség. Hozzátette, két héttel 
ezelőtt Spanyolországban nőtt 
a támogatók száma, és még egy 
„biztos befutó” van: Horvátor-
szág.  Ugyanakkor Észtország-
ban, Lettországban, Litvániában, 
Szlovéniában és Belgiumban is 
meglehet a szükséges aláírás. El-
mondta azt is, az egymillió alá-
írás csak Erdélyben és Magyar-
országon már összejött, de nem 
egyszerű feladat a további orszá-
gokban is támogatókat szerezni. 
Az aláírásgyűjtés tavaly május 
7-én indult; a koronavírus-jár-
ványra tekintettel hat hónappal, 
november 7-ig meghosszabbítot-
ták az aláírásgyűjtési időszakot. 
A polgári kezdeményezést a 27 
uniós tagország közül legalább 
hétből származó, legkevesebb 
1 millió uniós polgárnak kell 
aláírásával támogatnia. A hét 
tagállam mindegyikében össze 
kell gyűjteni az adott országra 
vonatkozó minimálisan szüksé-
ges számú aláírást. (Krónika)
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