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A magyar anyanyelvű polgá-
rok tájékoztatását szolgálják 
a magyar feliratok – ez áll a 
bukaresti táblabíróság ítéleté-
nek indoklásában. Az ítélőtábla 
tavaly jogerősen elutasította a 
magyarellenes kezdeményezése-
iről elhíresült Dan Tanasă által 
vezetett szervezetnek (ADEC) a 
gyergyószentmiklósi városháza 
felirat eltávolítására vonatkozó 
keresetét, most nyilvánossá vált 
az ítélet indoklása is.

 » KOVÁCS ATTILA

A z eddigi gyakorlattól eltérően 
döntött arról a bukaresti ítélő-
tábla tavaly novemberben, 

hogy elutasítja az azóta parlamenti 
képviselővé előlépett Dan Tanasă 
vezette Méltóságért Európában Pol-
gári Egyesületnek (ADEC) a gyer-
gyószentmiklósi városháza felirat 
eltávolítására vonatkozó keresetét. 
A jogerős döntés indoklása nemrég 
vált nyilvánossá, és ebből részlete-
sen kiderülnek az elutasítás okai. 
Árus Zsolt civil jogvédő, a Székely 
Figyelő Alapítvány elnöke, aki har-
madik félként nemcsak ebbe, de sok 
más hasonló perbe is beavatkozott, 
blogján úgy értékelt, ez a döntés 
bezárja a „kiskaput”, amelyen át ed-
dig Tanasă a bíróságokra besurrant. 
Egyúttal javasolja, hogy az indoklást 
(rolii.ro/hotarari/5ff 52690e49009cc-
220000ca) minden hasonló perben 
érdemes felhasználni.

Az ítélőtábla indoklása
A gyergyószentmiklósi városháza 
magyar nyelvű feliratának eltávolítá-
sáért az ADEC először a Hargita me-
gyei törvényszéken kezdeményezett 
bírósági eljárást 2018 augusztusában. 
A bíróság, elfogadva az alperes érveit, 
megállapította, hogy területileg nem 
illetékes döntést hozni az ügyben, 
és átadta az ügycsomót a bukaresti 
törvényszéknek. Ott először vissza 

akarták küldeni, de a Legfelsőbb Íté-
lő- és Semmítőszék úgy határozott, 
hogy ők az illetékesek. Az elsőfokú, 
2019 novemberében kihirdetett ítélet 
helyt adott az ADEC keresetének, el-
utasítva az alperes érveit, hogy a szer-
vezetnek nincs személyes érdekeltsé-
ge a perben. A gyergyószentmiklósi 
polgármester a bukaresti ítélőtáblá-
hoz fellebbezett, amely egy év után 
részben érvénytelenítette az elsőfokú 
döntést, elutasítva az ADEC keresetét. 
Az indoklás szerint személyes érde-
keltségük nem bizonyítható, mivel az 
egyesület alapszabályában szereplő 
egyik alpontnak megfelelően ugyan 
indíthatnak pert azért, hogy kötelez-
zenek hatóságokat és önkormányza-
tokat a törvények betartására, de csak 
akkor, ha az alapszabályban rögzített 
céljaik sérülnek. Ez viszont most nem 
áll fenn. „A bíróság nem lát közvet-

len kapcsolatot a városháza felirat 
eltávolítására vonatkozó kérés és az 
egyesület céljai között, amely Romá-
niát nemzetállamként kívánja láttatni 
a polgárok szoros egysége, a hagyo-
mányok, a kultúra, a történelem, az 
igazságszolgáltatás révén, főként a 
román nemzetiségű állampolgárok 
jogainak tiszteletben tartásáért” – áll 
az indoklásban. A dokumentum a 
Legfelsőbb Ítélő- és Semmítőszék egy 
tavalyi, a közigazgatási bírósági eljá-
rásokat szabályozó törvény egységes 
alkalmazására vonatkozó határoza-
tán alapszik.

Nem sérti a románok jogait
Az ítélőtábla megállapította, a vá-
rosházát megnevező magyar felirat a 
magyar anyanyelvű román állampol-
gárokat tájékoztatja az épület ren-
deltetéséről, és érdektelen a magyar 
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Maradhat a városháza megnevezés
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nyelvet nem beszélő állampolgá-
rok számára. Megjegyzik, az egye-
sület akkor perelhetett volna céljai-
nak megfelelően, és kérhette volna 
a román nemzetiségű állampolgá-
rok jogainak tiszteletben tartását, 
ha az épület homlokzatán csak 
magyar nyelvű felirat lett volna. A 
gyergyószentmiklósi polgármester 
és Árus Zsolt által felhozott érvek-
re a korábbi hasonló ügyekben is 
hivatkoztak a beperelt polgármes-
terek, ám a bíróságok futószalagon 
utasították el ezeket: az ADEC szá-
mára kedvező ítéleteket hoztak. De 
a székely zászlók, illetve a csíksze-
redai utcanévtáblák elleni perek-
ben a bíróságok az egyesület sugal-
latára törvényhozóként léptek fel, 
más államok zászlóira vonatkozó 
jogszabályok alapján döntöttek a 
székely zászlók eltávolításáról.

 » Az ítélőtábla 
megállapította, a 
városházát meg-
nevező magyar 
felirat a magyar 
anyanyelvű 
román állampol-
gárokat tájékoz-
tatja az épület 
rendeltetéséről, 
és érdektelen a 
magyar nyelvet 
nem beszélő 
állampolgárok 
számára.

El kellett távolítani a magyar, a székely és a helyi zászlót Gyergyóremetén

Bírósági ítélet kötelezte a gyergyó-
remetei önkormányzatot a magyar 
és a székely, valamint a helyi lobo-
gó levételére. A községháza előtt öt 
oszlopon öt zászló lobogott tizenöt 
éven át, vasárnap déltől három osz-
lop üresen maradt, miután levonták 
a lobogókat. A bukaresti ítélőtábla 
végleges és visszavonhatatlan 
ítélete kimondta, hogy a község 
főterén a községháza megépülése 
óta ott lengő zászló közül hármat el 
kell távolítani. Laczkó Albert Elemér 
polgármester beszédében rámuta-
tott, sorrendben elöl volt a román 
zászló, jelezve, hogy tisztelik az or-
szágot, majd az Európai Unió zász-
lója, harmadik a piros-fehér-zöld, 
vagyis a magyar nemzeti és egyben 
Magyarország hivatalos zászlója, 
negyedik a székely zászló és ötödik 
a közösség, Gyergyóremete zászlója. 
Úgy gondolták, a lobogók kitűzése szép, kifejező gondolat, ami senkit nem zavarhat. Kiderült azonban, hogy ezzel nem mindenki volt 
így: a magyarellenes megnyilvánulásairól elhíresült Dan Tanasă akkor még blogger (ma már parlamenti képviselő) másfél évvel ezelőtt 
indított pert ellenük, az ügy végigment a romániai igazságszolgáltatás különböző színterein, hogy végül a bukaresti ítélőtábla mondja ki: 
a magyar, a székely és a remetei zászlót el kell távolítani. „Nem értünk egyet az ítélettel, és diszkriminatívnak érezzük a közösségünkkel 
szemben, de az ítéletet végre kell hajtani. Felkészültünk arra is, hogy az épületről a községháza feliratot is el kell hamarosan távolítani, 
hogy a helyi Képes vagyok című lapot románul is ki kell adni, és a község honlapját is románosítani kell” – sorolta Laczkó Albert Elemér, 
aki ezzel utalt arra is, hogy a felsoroltak is zavarják a feljelentőt, és perek zajlanak ezek kapcsán is. (Gergely Imre)

Bírósági ítélet kötelezte a gyergyóremeteieket, hogy eltávolítsák a magyar, a székely és a helyi zászlót 
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Sorin Cîmpeanu tanügyminiszter 
szerint előfordulhat, hogy azok-

nak a diákoknak, akik nem tudtak 
részt venni az online oktatásban, a 
jövő félév során szombatonként kell 
majd bepótolniuk az elmaradt tan-
anyagot. Ez a tanárok egyéni dön-
tésétől függ majd. A különórákért 
külön megfi zetik a pedagógusokat. 
„Minden tanár az általa észlelt le-
maradás mértéke alapján dönt. Ta-
lán elég, ha naponta két-három órát 
szánunk rá” – mondta az oktatási 
miniszter vasárnap este a Digi24 mű-
sorában. Azt is kifejtette, hogy ha-
vonta diákonként legalább 200 lejes 
pluszköltségvetést szánnak az elve-
szett órák bepótlására, de az összeg 
elérheti a havi 500 lejt is. „A 178-as 

sürgősségi rendelet tanulónként 
havi 200 lejes összeget ír elő, és ha-
vonta 500 lejt, ha egy iskolának 1000 
olyan tanulója van, akiknek szüksé-
gük van felzárkóztatásra” –fejtette ki 
a miniszter.

Korábban Sorin Cîmpeanu tanügy-
miniszter bejelentette, hogy a leg-
frissebb jelentések szerint a diákok 
százezrei nem tudtak hozzáférni az 
online oktatáshoz: vagy azért, mert 
nincs hozzáférésük számítógéphez, 
vagy azért, mert nincs internetkap-
csolatuk. Több mint 200 ezer diák 
nem tudott részt venni online ok-
tatásban. „Romániában 7203 isko-
la van, amelyeket fel kell mérni az 
integrált számítógépes rendszeren 
keresztül. Sorin Cîmpeanu azt is ki-
jelentette, hogy a minisztérium „fris-
sített jelentésekre” vár. „Elengedhe-

tetlen, hogy személyes részvétellel 
folytathassuk az iskolát, így tudjuk 
felmérni a lemaradások mértékét. 

Meghatároztuk a felzárkóztatás fi  -
nanszírozásának forrásait is” – kö-
zölte a tárcavezető.

Tanügyminiszter: számolni kell a szombati pótlások lehetőségével

Felmérés: a többség visszatérne az iskolába

Egy friss felmérés szerint a legtöbb szülő (a megkérdezettek 78 százaléka) és tanár (73,1 százalékuk) 
úgy véli, hogy a diákoknak a lehető leghamarabb vissza kell térniük az iskolába. A kutatásban részt 
vevők többsége szerint újra kell gondolni az iskolai tantervet, és felzárkózást célzó intézkedések 
szükségesek. A Mentsétek meg a Gyermekeket (Organizaţia Salvaţi Copiii) elnevezésű szervezet 
december folyamán végzett közvélemény-kutatást a témában. A civil szervezet által végzett online 
felmérésből az derült ki, hogy a diákok 56,8 százaléka támogatja az iskolák újranyitását, és a tanárok 
mindössze 14,2 százaléka gondolja úgy, hogy az oktatásnak online térben kellene maradnia. Amikor 
arról kérdezték a felmérés résztvevőit, hogy milyen feltételeket tartanak a legfontosabbnak az iskolák 
biztonságos újranyitásához, a legtöbben a higiéniai-egészségügyi eszközök meglétét hangsúlyozzák, 
de fontos feltételként emelték ki azt is, hogy az iskolákkal szomszédos területeken ne legyen tömeg, 
torlódás. A megkérdezettek 10,2 százaléka támogatja a tanórák időtartamának meghosszabbítását 
ebben a tanévben. A felmérést december 7. és 30. között végezték 8193 válaszadót bevonva, akik 
közül 5811 diák, 1734 szülő és 648 tanár. (Tóth-Gödri Iringó)




