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Marius Pașcant, a Népi Mozgalom 
Pártjának Maros megyei parla-

menti képviselőjét idén januárban 
jelentette fel a diszkriminációellenes 
tanácsnál a Székely Figyelő Alapít-

vány. Mint az alapítvány veze-
tője, Árus Zsolt elmondta, a 
tanács májusban tárgyalta 
az ügyet, és már immár 
harmadszorra úgy értékel-
te, hogy a Székely Figyelő 
Alapítvány  nem egy jogvé-

dő szervezet, ezért nem ille-
tékes panaszt tenni azok ellen, 

akik magyar közösség ellen uszíta-
nak. De a tudomásukra hozott tények 
ismeretében a hivatalból indítottak 
eljárást Marius Pașcan ellen.

Becsmérlő hozzászólások

A Székely Figyelő Alapítvány azt 
ajánlotta a tanácstagok fi gyelmébe, 
hogy Marius Pașcan közösségi olda-
lán a magyar közösséget becsmér-
lő hozzászólásoknak adott helyet. 
Pașcan oldalán egyebek mellett 
ilyen hozzászólások voltak a tavaly 
szeptemberben közzétett cikk alatt: 
„Szemetek, akik csak lopni akar-
nak, ahelyett, hogy Magyarorszá-
gukra mennének. Az RMDSZ egy 
sovén szervezet és fel kell számolni. 
Te és minden magyar jól vésse ész-
be, hogy ti csak jövevények vagyok 
itt”.  Marius Pașcan védekezésként 
azt hozta fel, hogy a bejegyzéseiben 
a magyar közösség politikusaival és 
azok döntéseivel nem értett egyet, 
ezt tette szóvá és nem vonható fele-
lősségre azért, hogy más személyek 

mit kommentáltak az általa meg-
osztott cikkek, vélemények alatt. A 
diszkriminációellenes tanács tagjai 
azonban úgy értékelték, hogy Mari-
us Pașcan a közösségi oldalán tett 
bejegyezéseivel megkönnyítette a 

magyar közösséget becsmérlő véle-
mények megfogalmazását és köz-
zétételét. Parlamenti képviselőként 
pedig véleményének megosztásával 
gyűlöletre buzdította  olvasóit egy 
célcsoport ellen.

Idén a második bírság

A tanács 5000 lejes pénzbírság kifi-
zetésére kötelezte Marius Pașcant. 
Idén ez már a második alkalom, 
hogy megbírságolják a Maros me-
gyei parlamenti képviselőt, koráb-
ban a Mikó Imre Jogvédő Szolgá-
lat feljelentése nyomán 2000 lejre 
bírságolták egy televíziós adásban  
nyilatkozottak miatt. A műsorban 
Marius Pașcan azt mondta, hogy 
Marosvásárhelyen az iskolák telje-
sen el vannak magyarosodva, ha-
marosan pedig már az orvosnál is 
szükségük lesz fordítóra a román 
anyanyelvűeknek, mivel az intéz-
ményekben csak magyarul beszél-
nek az alkalmazottak. Szerinte a 
magyar közösség hosszú távú célja 
egy olyan generáció felnevelése, 
amely nem tud románul.
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Írásba adott magyar összefogás
Közösen indul a parlamenti választásokon az RMDSZ és az EMSZ
• Írásban is rögzítette 
megegyezését tegnap 
a Romániai Magyar 
Demokrata Szövetség 
(RMDSZ) és az Erdé-
lyi Magyar Szövetség 
(EMSZ). A dokumen-
tumot Kelemen Hunor, 
az RMDSZ elnöke és 
Mezei János, az EMSZ 
társelnöke szignózta.

P A T A K Y  I S T V Á N

A z RMDSZ és az EMSZ közö-
sen indul a december 6-i 
parlamenti választásokon, 

a megállapodás értelmében a kép-
viselőházi RMDSZ-listán két be-
futónak számító helyet kapnak az 
EMSZ-jelöltek. A dokumentum több 
szinten rögzíti az együttműködést.

Erős képviseletet szeretnének

Az önkormányzatokban a felek 
egyebek mellett vállalják, hogy 
konstruktív viszonyt alakítanak ki 
az ellenzékbe került helyi képvi-
selőkkel azokban a közigazgatási 
egységekben, ahol az általuk jelölt 
elöljárók vezetik az önkormány-
zatokat, annak érdekében, hogy 
a politikai alapú konfliktusok ne 
akadályozhassák a település, illet-

ve a közösség fejlődését. „A felek 
megválasztott önkormányzati elöl-
járóikon keresztül megjelenítik és 
képviselik Erdély és annak régiói, 
kiemelten a Székelyföld és a Parti-

um sajátos fejlesztési, gazdasági és 
közigazgatási jogállásának ügyét” 
− fogalmaz továbbá a megállapo-
dás szövege. Kitér arra is, hogy 
közösen a parlament elé terjesz-
tik a székelyföldi autonómia stat-
útum törvénytervezetét, amelyet 
az RMDSZ frakciója egységesen 
képvisel. Továbbá kidolgozzák és a 
parlament elé terjesztik a nemzeti 
jelképeket, valamint az anyanyel-
vünk szabad használatát biztosító 
törvénycsomagot. A megállapodás 

közös fellépést rögzít az „önálló, 
magyar érdekek mentén kialakí-
tott külpolitika” szintjén is. Az 
összehangolt külpolitikai stratégi-
ában kiemelt szerepet kapnak az 
európai polgári kezdeményezések, 
így a Minority SafePack és a nem-
zeti régiók egyenlőségéért indított 
európai polgári kezdeményezés. 
„Ránk, magyarokra jellemző, 
hogy könnyen vitába keveredünk. 
Összeszólalkozunk, egymás orra 
alá dörgöljük a hibáinkat, majd 

a végsőkig kitartunk az igazunk 
mellett. Ám ránk, magyarokra 
jellemző az is, hogy nehéz 
időkben összefogunk. Így 
van ez a politikában is. 
Egy-egy településen vi-
tázunk és versenyezünk, 
de a parlamentben egyet 
akarunk: legyen erős kép-
viselete a magyaroknak” 
− fogalmazott a megállapodást 
követő nyilatkozatában Kelemen 
Hunor RMDSZ-elnök.

Kelemen Hunor, az RMDSZ 
elnöke és Mezei János, az EMSZ 
társelnöke. Írásban is rögzítették 
a két párt közötti megegyezést
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Marius Pașcan képviselő. Hiába magyarázkodott
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• Ötezer lejes pénzbírsággal sújtotta az Országos 
Diszkriminációellenes Tanács Marius Pașcan Maros me-
gyei parlamenti képviselőt, aki közösségi oldalán helyt 
adott a magyar közösséget becsmérlő hozzászólások-
nak. A döntést öt hónapos késéssel közölték ki.

Ötezer lejre bírságolták a parlamenti képviselőt




