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KOVÁCS ATTILA

E zelőtt 4-5 évvel  még a szé-
kelyföldi polgármesterek ha-
tározottan kiálltak a Méltó-

ságért Európában Polgári Egyesület 
(ADEC) által kifogásolt Községháza 
feliratokért, vagy az épületekre 
kitűzött székely zászlókért, vállal-
va az évekig húzódó pereskedést 
ezek védelmében. Az egyesület ál-
tal sorozatosan megnyert bírósági 
eljárások után, amelyek nyomán 
szép lassan lekerültek a feliratok, 
eltűntek a zászlók, az elöljárók el-
lenállása megtört, látva azt is, hogy 
nincs törvényes eszközük a folya-
mat megállítására. Ehhez hozzájá-
rult az is, hogy a jogerős bírósági 
ítéletek végrehajtásának késleke-
dése miatt már bírságokat követelt 
az ADEC. Korond polgármestere 
nehezen kerülte el emiatt egy sa-
játságos bírói értelmezés nyomán 
megítélt, mintegy 240 000 lejre be-
csülhető összegű bírság kifi zetését, 
Csíkszereda volt polgármesterének, 
Ráduly Róbert Kálmánnak viszont 
be kellett fi zetnie az államkincstár-
ba egy 75 000 lej összegű bírságot. 
A legutolsó jogerős ítéletet idén 
júniusban hozta a Bukaresti Ítélő-
tábla az egyesület által indított fel-
iratperben, akkor a gyergyóremetei 

községházát megnevező felirat eltá-
volításáról rendelkezett.

Felszólításra cselekedtek
Ilyen bírósági eljárásra viszont már 
csak elvétve van szükség, elég az a 
szabványos szövegű felszólító levél, 
amelyet nagyon sok polgármester 
kapott már az elmúlt években. Ennek 
hatására a települések vezetői csele-
kednek, mert szélmalomharcnak, fe-

leslegesnek tartják a pereskedést. Így 
cselekedtek tavaly Csíkszentmihá-
lyon és Csíkszentkirályon, idén több 
község is ezt tette. Farkaslaka vezetői 
júliusban válaszolták azt az ADEC-
nek, hogy az egy hónappal korábbi 
felszólításnak eleget téve levették a 
Községháza feliratot és a székely zász-
lókat a hivatali épületről, kitűzték a 
két román trikolórt, a Tamási Áron 
Művelődési Ház homlokzatán pedig 
a román felirat van felül, ahogy ezt 

kérték. Fenyéden a Márton Áron Ál-
talános Iskola homlokzatára kitűzött 
székely zászlót vették le, Oklándon 
a polgármesteri hivatal és az orvosi 
rendelő feliratait változtatták meg, 
illetve az elhelyező központ és a Kele-
men Imre Általános Iskola homlokza-
tán levő székely zászlókat távolították 
el. Csíkrákoson, ahol korábban siker-
telenül pereltek a Községháza felirat 
védelmében, az épületre kitűzött szé-
kely zászlóért ezt már nem vállalták, 
a levél nyomán levették.

Segítenek az eljárásban

Árus Zsolt gyergyószentmiklósi ci-
vil jogvédő, a Székely Figyelő Ala-
pítvány elnöke, aki maga is sok 

pert folytat a magyar közösséget ért 
jogsértések miatt, ezt a magatartást 
nem tartja elfogadhatónak. Szerinte 
ha ellenkezés nélkül végrehajtják 
a felszólítást a polgármesterek, ak-
kor nincs jogsértés, nincs per, nem 
tud belépni az alapítvány, amely 
jogerős kedvezőtlen ítélet esetén is 
a strasbourgi európai emberi jogi 
bírósághoz fordulhat ezekben az 
ügyekben. „Nem egy ilyen ügy van 
már Strasbourgban, és várhatóan 
ott már egészen másképp fognak 
hozzáállni, tehát van esély nyerni 
hosszú távon. Amióta az alapítvány 
is beavatkozik ezekbe a perekbe, 
ha veszít is a polgármester, mi el 
tudjuk vinni az ügyeket az emberi 
jogi bíróságra. Ő nem tudná, de ha 
igénybe veszi a segítségünket, 
és hagyja, hogy belépjünk, 
akkor mi tovább visszük, és 
van esélye neki hosszú tá-
von nyerni” – emlékeztetett 
Árus. Megjegyezte, ez azzal 
is jár, hogy ezeket mind fel 
lehet mutatni a nemzetkö-
zi közvéleménynek, hogy lám, 
Romániában miképpen nem tartják 
be a törvényeket, hogy Románia 
mennyire nem jogállam. „Ha első 
körben eleget tesznek a kérésnek, 
akkor nincsenek esetek, nincs jog-
sértés. Ha kaptak egy felszólítást, és 
átküldik nekünk, megfogalmazzuk 
a válaszlevelet, csak el kell küldjék. 
Ha beperelik őket, megfogalmaz-
zuk a válasziratot, képviseljük őket 
a bíróságon – nem okoz ez nekik 
gondot, se időtöltést” – sorolta az 
alapítvány elnöke, hozzátéve, nem 
mondhatunk le önként a jogaink-
ról. Az alapítvány angol nyelvű tá-
jékoztatásait, amelyeket különböző 
országok nagykövetségeinek, nem-
zetközi szervezeteknek és a sajtónak 
is elküldenek, a szekler-monitor.sic.
hu honlapon teszik közzé.

Fejet hajtottak Tanasă előtt?
A polgármesterek már nem perelnek, elég nekik egy felszólítás

A települések vezetői cseleke dnek, mert szélmalom -
harcnak, feleslegesnek tartják a pereskedést

▸  KORÁBBI FELVÉTEL: GECSE NOÉMI

A gyergyóditrói községközpont 
közelében levő 10 tömbház kör-

nyezetét teszi rendbe a helyi önkor-
mányzat. Az út alapozásával már el-
készült a kivitelező, a napokban egy 
fedett sánc kialakítása kezdődött el, 
amely majd levezeti a környékről ide 
gyűlő esővizet. Amint ez is elkészül, 

elkezdik a járdaszegélyek el-
helyezését, járdák, parkolók 
kiépítését, az út aszfaltozá-
sát; ugyanakkor az épületek 
mellett zöldövezeteket is 
létrehoznak – sorolta Pus-
kás Elemér polgármester. A 

közel egymillió lejes beru-
házáshoz felerészben a megyei tanács 
adta a pénzt, másik feléhez a G10 Le-
ader társulás pályázata révén jutott 
az önkormányzat. A tömbházak és 
az országút közti részt már korábban 
megszépítették és ebben az ott lakók 

is részt vettek, a kis zöld szigeteket 
pedig ők gondozzák, tartják rendben. 
A polgármester elmondta, régi szándé-
kuk a tömbházak külső hőszigetelése, 
ami nyilván az arculatukat is szebbé 
tenné. A kormányhoz benyújtott tervet 
műszaki szempontból megfelelőnek is 

találták, de fi nanszírozást nem kaptak 
rá, ugyanis a tömbház-hőszigetelési 
program évek óta nem terjed ki közsé-
gek lakóépületeire. Tervben van a föld-
gáz bevezetése is, ugyanis Ditróban 
távfűtés hiányában fával oldják meg a 
tömbházakban a fűtést. (Gergely Imre)

Térrendezés a gyergyóditrói tömbházak körül
A legforgalmasabb mezei utak ja-

vítását kezdték el Gyergyóalfalu-
ban.  „2012-ben volt már egy nagyobb 
horderejű mezei útjavítás a községben. 
Akkor a főbb, az úgynevezett gerinc 
mezőgazdasági utakat hoztuk rendbe, 
most pedig a legforgalmasabb utakat 
javítjuk fel” – ismertette Bege László 
Balázs önkormányzati képviselő, ko-
rábbi alpolgármester. „Elkészül egy  
híd is a Maroson, amely össze fogja 
kötni egy újabb mellékúton Gyergyó-
alfalut Borzonttal” – tette hozzá Bege. 
Ez a szakasz az alfalvi Vágóhíd utcai 
kijárattól a borzonti Kápolna útig tart 
majd, így a helyi gazdáknak nem kell 
a főúton közlekedjenek mezőgazdasági 
gépeikkel. Rendbe hozzák továbbá a 
meteorológiai állomás felé vezető Budai 
utat, a Fenek útját Délővel összekötő út-
szakaszt, az Üzemek részt, valamint a 
Dombalj néven ismert, a Maros mellett 

Gyergyócsomafalva irányába haladó 
részt. A munkálatok idejére nincsenek 
teljesen lezárva az említett utak, csak 
korlátozva van a közlekedés azokon a 
helyszíneken, ahol éppen dolgoznak. 
A javítást európai uniós pályázatból fi -
nanszírozzák, a beruházás összértéke 
1,2 millió euró. A munkát egy helyi út-
építő cég végzi.(Hegyi Zsuzsánna)

Le is aszfaltozzák a tömbházak 
körüli utat Ditróban

▾  F O T Ó :  G E R G E L Y  I M R E

Mezőgazdasági utakat javítanak 

▴  FOTÓ: HEGYI  ZSUZSÁNNA

• Dan Tanasănak eredményes persorozata után ma már csak egy levelet kell küldenie, 
és a székelyföldi polgármesterek többsége eltávolítja a székely zászlókat, leveszi a 
Községháza feliratot a hivatali épületekről. Árus Zsolt civil jogvédő, a Székely Figyelő 
Alapítvány elnöke szerint az általuk biztosított jogi segítséggel fel kellene vállalni a 
pereket, mert a jogsértések csak így kerülhetnek az Emberi Jogok Európai Bírósága elé.




