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• Miután a Bukaresti 
Ítélőtábla tavaly jogerő-
sen elutasította a Dan 
Tanasă vezette szerve-
zetnek a gyergyószent-
miklósi Városháza felirat 
eltávolítására vonatkozó 
keresetét, nyilvánossá 
vált az ítélet indoklása is, 
amely megállapítja, hogy 
az ADEC-nek nem fűződik 
személyes érdeke magyar 
feliratok eltávolításához. 
Ezek ugyanis a magyar 
anyanyelvű polgárok tájé-
koztatását szolgálják.

KOVÁCS ATTILA

A z eddigi gyakorlattól elté-
rően döntött tavaly novem-
berben arról a Bukaresti 

Ítélőtábla, hogy elutasítja az azóta 
parlamenti képviselővé előlépett 
Dan Tanasă vezette Méltóságért 
Európában Polgári Egyesületnek 
(ADEC) a gyergyószentmiklósi „Vá-
rosháza” felirat eltávolítására vo-
natkozó keresetét. A jogerős döntés 
indoklása nemrég vált nyilvános-
sá, és ebből részletesen kiderül-
nek az elutasítás okai. Árus Zsolt 
civil jogvédő, a Székely Figyelő 
Alapítvány elnöke, aki harmadik 
félként nemcsak ebbe, de sok más 
hasonló perbe is beavatkozott, 
blogján úgy értékelt, ez a döntés 
bezárja azt a kiskaput, amelyen át 
eddig Tanasă a bíróságokra besur-
rant. Egyúttal javasolja, hogy ezt 

az indoklást (http://rolii.ro/hota-
rari/5ff52690e49009cc220000ca) 
minden hasonló perben érdemes 
felhasználni.

Tényszerű megállapítások

De lássuk a részleteket! A gyergyó-
szentmiklósi városházát megneve-
ző magyar nyelvű felirat eltávolí-
tásáért az ADEC először a Hargita 
Megyei Törvényszéken kezdemé-
nyezett bíróság eljárást 2018 au-
gusztusában. A bíróság, elfogadva 
az alperes érveit, megállapította, 
hogy területileg nem illetékes dön-
tést hozni az ügyben, és átadta az 

ügycsomót a Bukaresti Törvény-
széknek. Ott először vissza akarták 
küldeni, de a Legfelsőbb Ítélő- és 
Semmítőszék úgy határozott, hogy 
ők az illetékesek. Az elsőfokú, 2019 
novemberében kihirdetett ítélet 
helyt adott az ADEC keresetének, 
elutasítva az alperes azon érveit, 
hogy a szervezetnek nincs sze-
mélyes érdekeltsége a perben. A 
gyergyószentmiklósi polgármester 
a Bukaresti Ítélőtáblához felleb-
bezett, amely egy év után részben 
érvénytelenítette az elsőfokú dön-
tést, elutasítva az ADEC keresetét. 
Az indoklás szerint személyes ér-
dekeltségük nem bizonyítható, mi-

vel az egyesület alapszabályában 
szereplő egyik alpontnak megfele-
lően ugyan indíthatnak pert azért, 
hogy kötelezzenek hatóságokat 
és önkormányzatokat 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 
Romániát méltó nemzetállamként 
kívánja népszerűsíteni a polgárok 

szoros egysége, a hagyományok, 
a kultúra, a történelem, az igaz-
ságszolgáltatás népszerűsítésével, 
főként a román nemzetiségű ál-
lampolgárok jogainak tiszteletben 
tartása érdekében” – áll az indok-
lásban, amelyet a Legfelsőbb Íté-
lő- és Semmítőszék egy tavalyi, a 
közigazgatási bírósági eljárásokat 
szabályozó törvény egységes alkal-
mazására vonatkozó határozatára 
alapoztak. Az ítélőtábla ugyanak-
kor megállapította, hogy a város-
házát megnevező magyar felirat a 
magyar nyelvű román állampolgá-
rokat tájékoztatja az épület rendel-
tetéséről, és érdektelen a magyar 
nyelvet nem beszélő állampolgárok 
számára. Megjegyzik, az egyesület 
akkor perelhetett volna céljainak 
megfelelően és kérhette volna a 
román nemzetiségű állampolgárok 
jogainak tiszteletben tartását, ha 
az épület homlokzatán csak ma-
gyar nyelvű felirat lett volna.

Korábban nem így volt

A gyergyószentmiklósi polgármes-
ter és a perbe beavatkozó Árus Zsolt 
által felhozott érvekre a korábbi 
hasonló perekben is hivatkoztak a 
beperelt polgármesterek, ám a bí-
róságok futószalagon utasították el 
ezeket és hozták az ADEC számára 
kedvező ítéleteket. De adott eset-
ben, mint a székely zászlók, illetve 
a csíkszeredai utcanévtáblák elleni 
perekben, a bíróságok az egyesület 
sugallatára törvényhozóként léptek 
fel, más államok zászlóira vonat-
kozó jogszabályok alapján döntve 
a székely zászlók eltávolításáról, 
illetve erre vonatkozó törvény hi-
ányában eldöntve azt is, hogy az 
utcanévtáblákon a román megneve-
zést kell felül írni.

Bezárták Tanasă kiskapuját
Nincs érdekeltsége az ADEC-nek magyar feliratok miatt perelni

Csíkszeredában már 2018-ban 
le kellett venni a feliratot
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„Szerencsére nálunk jelenleg nincse-
nek káresetek, hiszen a nagyobb med-

vék téli álmot alszanak, a kiseb-
bek pedig a cserefaerdőkbe 
vonultak el, ahol még min-
dig találnak élelmet” – nyi-
latkozta lapunknak Bencze 
István, a Csíkszeredai Sport-
horgász- és Vadászegyesület 
vezetője. Mint mondta, az 
általuk kihelyezett ételszó-

róknál is ritkán látni vadat, ezért 
reméli, hogy tavaszig már nem okoz-
nak gondot a nagyvadak.

Az erdőben maradnak

Bár a medvék többsége aktív – ta-
lálkozni velük az etetőknél –, mos-
tanában nem érkeztek kárjelen-
tések a Nagy-Küküllő Vadász- és 
Sporthorgász Egyesülethez – je-
lentette ki megkeresésünkkor Măr-
mureanu-Bíró Leonárd, a szervezet 
igazgatója. Ő is úgy véli, hogy a 
tavalyi nagy mennyiségű csere- és 
bükkmakktermésnek köszönhető a 
kedvező helyzet. „Volt elég élelem 
az erdőn, s még most is van, így vél-
hetően nem lesznek gondok néhány 
hónapig” – fogalmazott. Meglátása 
szerint még kora tavasszal sem kell 
a káresetek drasztikus növekedé-

sére számítani, mivel a medvék 
rendszerint füvet legelnek, amint 
az kihajt. Ezzel tisztítják ugyan-
is a szervezetüket a tél lejártával. 
„Ebben az időszakban gyakran 
látni négy-öt nagyvadat is, ahogy 
egyszerre fogyasztják a füvet az 
esztenák helyén” – jegyezte meg. 
Hozzátette, ettől függetlenül idővel 
elkerülhetetlenek lesznek a kárese-
tek, hiszen jelentősen túlszaporo-
dott az állomány.

A szóróknál táplálkoznak

Gábor László, a Gyergyószentmik-
lósi Vadgazdálkodási Egyesület 
vezetője azt tapasztalta, hogy bár a 
bocsozó anyamedvék elrejtőztek, a 

többi példány jelenleg is aktív. „Et-
től függetlenül egyelőre nincsenek 
káresetek, hiszen a takarmányt rég 
betakarították és a háziállatokat is 
elrekesztették, nincsenek tehát az 
erdők közelében. Persze az is tény, 
hogy hiába visszük ki a gabonát a 
többi vad számára az ételszórókhoz, 
annak kilencvenkilenc százalékát 

úgyis a medvék fogyasztják el. Saj-
nos nem jut célba az étel, hiszen sem 
a vaddisznó, sem a szarvas nem mer 
táplálkozni, amikor látja, hogy ott 
vannak a medvék” – fogalmazott a 
szakember. Megjegyezte, szerinte 
tavasztól ismét jelentős problémákat 
fognak okozni a nagyvadak, ame-
lyek száma egyre csak nő.

Aktívak, de nem garázdálkodnak – nem jegyeztek nagyobb medvekárokat eddig
• Noha a medvék jó része nem alszik téli álmot, az 
utóbbi időszakban nem érkeztek kárjelentések a Hargi-
ta megyei vadásztársaságokhoz. A szerencsés helyzet 
vélhetően a bőséges őszi makktermésnek köszönhető.

Nem minden egyed alszik téli álmot. Ilyenkor 
az erdőben táplálkoznak a medvék
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