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Gálfi  Árpádot, Székelyudvarhely 
polgármesterét is megbírságol-
ta Hargita megye prefektusa a 
március 15-én kitűzött magyar 
zászlók miatt. A kormány területi 
képviselője korábban a sepsi-
szentgyörgyi elöljárót sújtotta 
büntetéssel a magyar jelképek 
használatáért.

 » MUNKATÁRSUNKTÓL

S zékelyudvarhely elöljárója sem 
„úszta meg” a magyar nemzeti 
szimbólumok használata miatt 

immár „menetrendszerűnek” tűnő 
szankciót a román hatóságok részéről. 
A Hargita megyei prefektúra a zász-
lótörvény megsértéséért ötezer lejes 
bírságot rótt ki a székely anyaváros 
polgármesterére a március 15-én kitű-
zött magyar lobogók miatt. A bírság-
ról maga a polgármester számolt be 

közösségi oldalán, ahol a bírságolási 
jegyzőkönyv egyes részleteit is meg-
mutatta. Gálfi  Árpád bejegyzésében 
a székelyudvarhelyi ünneplésről és 
a bírságolás hagyományáról beszélt, 
arra utalva, hogy az idei immár a 
harmadik március 15., amikor meg-
bírságolják a magyar jelképek hasz-
nálatáért.

„Számunkra szent a magyar szabad-
ság napjának méltó megünneplése, 
számukra szent az erre kiszabható bír-
ság alkalmazása. Nem tudom, mennyi 
időnek kell eltelnie ahhoz, hogy végre 
a törvény »alkalmazói« is megértsék, 
hogy egy nemzet szimbólumai, jel-
képei, a kokárdák és a három színű 
szalagok nem azonosak egy »idegen« 
ország nemzeti zászlóival, amelyekre 
a törvény hivatkozik. Hagyományőr-
zés terén jól állunk. Mi hagyománya-
inkhoz híven ünnepelünk, ők ha-
gyományaikhoz híven bírságolnak” 
– fogalmazott a polgármester. A koa-
líciós osztozkodás nyomán az USR–

PLUS szerezte meg a Hargita megyei 
prefektusi tisztséget, de a kormány 
nem nevezte még ki a párt jelöltjét. A 
prefektusi teendőket a kinevezéséig 
Marius Țepeluș és Petres Sándor alpre-
fektus látja el.

Mint arról beszámoltunk, korábban 
Antal Árpádra, Sepsiszentgyörgy pol-
gármesterére rótt ki tízezer lejes bír-
ságot Kovászna megye alprefektusa, a 
liberális párti (PNL) Cosmin Boricean. 
A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat arra 
kérte a sepsiszentgyörgyieket, hogy 
jelképes egy lejjel járuljanak hozzá a 
bírság kifi zetéséhez. A román zászló-
törvény azt írja elő, hogy idegen álla-
mok zászlaját csak kivételes alkalmak-
kor, és csak a román zászlóval együtt 
szabad kitűzni. A jogszabály végre-
hajtási utasításait rögzítő kormányha-
tározat ugyanakkor kitér arra is, hogy 
„azok az etnikai kisebbségek, amelyek 
országos szervezettel rendelkeznek, 
rendezvényeiken használhatják a saját 
jelképeiket”.

AZ ANYAVÁROS POLGÁRMESTERÉT IS BÜNTETTE A PREFEKTÚRA A MAGYAR JELKÉP MIATT

Zászlóbírság Székelyudvarhelyen is

 Erdélyi tudósítások 2021. március 22.
hétfő

Szimbólumok 
és ellentmondások

Nehéz, de annál hálásabb feladat lenne csokorba gyűj-
teni, kimutatást vezetni az elmúlt évtizedekben a román 
hatóságok által erdélyi közintézmények, önkormány-
zatok, szervezetek vezetőire, illetve természetes sze-
mélyekre a magyar nemzeti jelképek használata miatt 
kirótt büntetésekről. És persze annál tanulságosabb, 
hiszen egy ilyen statisztika hűen visszaadná, miként 
is viszonyul a román állam a területén élő legnagyobb 
lélekszámú nemzeti kisebbségi közösséghez, annak 
tagjaihoz. Ennek a hozzáállásnak, állam és többség, il-
letve kisebbség viszonyának az újabb példáit idén már-
cius 15-én is elkönyvelhettük, amikor a prefektúrák – a 
bukaresti kormány területi helytartói – több ezer lejes 
pénzbírsággal sújtották két székelyföldi város polgár-
mesterét a magyar zászlók használata miatt. A szolida-
ritás, a nemzeti összezárás ösztöne Sepsiszentgyörgy 
esetében máris beindult, a háromszéki megyeszékhe-
lyen – és persze nem csak ott – gyűjtés vette kezdetét a 
polgármesterre mért büntetés előteremtése érdekében. 
Csakhogy bármennyire is nemes a gesztus, nem a kala-
pozás jelenthet megoldást a hasonló esetekre, az erdé-
lyi magyarság jelképhasználatára!

Egyértelmű, hogy módosításra szorul a hatályos 
román zászlótörvény, amely megszabja, hogy idegen 
államok zászlaját csak kivételes alkalmakkor, csak a 
román trikolórral együtt szabad kitűzni. Fel kell olda-
ni a jogszabály előírása, valamint annak végrehajtási 
utasítása közötti ellentmondást, miszerint „azok az 
etnikai kisebbségek, amelyek országos szervezettel 
rendelkeznek, rendezvényeiken használhatják a saját 
jelképeiket”. Hiszen éppen a prefektúrák által kirótt 
bírságok bizonyítják, mennyire nem használhatják az 
erdélyi magyarok a nemzeti szimbólumaikat, legyen 
szó a szervezeteikről, azokról a települési önkormány-
zatokról, ahol élnek. Ennek az állami szintű túlkapás-
nak, jogfosztásnak a megszüntetéséhez ugyanakkor 
elsősorban mentalitás- és szemléletváltásra lenne 
szükség a bukaresti hatóságok, a többségi társadalom 
részéről. Meg kellene érteniük, hogy a piros-fehér-zöld 
színű zászló, szalag, kokárda a több mint egymilliós 
romániai magyar közösség számára nem egy „ide-
gen állam” jelképe, hanem a sajátja. Még akkor is, ha 
ugyanezek a szimbólumok az összmagyarság nemzeti 
jelképének számítanak, a piros-fehér-zöld lobogó Ma-
gyarország hivatalos állami zászlaja is, ergo a román 
államiság szempontjából idegen országot testesít 
meg. Nem szabad fi gyelmen kívül hagyni ugyanakkor 
azt a körülményt sem, hogy az erdélyi magyarok se 
száz évvel ezelőtt, se most nem szabad akaratukból 
kerültek-élnek idegen állam területén, nem ők tehet-
nek arról, hogy saját jelképeik eltérnek ama ország 
szimbólumaitól, amelynek a területén élnek. A ma-
gyarok nem megtagadni, mellőzni akarják a román 
trikolórt, mindössze szabadon szeretnék használni a 
nemzeti identitásukhoz tartozó szimbólumokat.

Ehhez nyilvánvalóan politikai megegyezésre van 
szükség, amely lehetővé tenné a zászló- és jelképhasz-
nálat több évtizede késlekedő rendezésének parla-
menti elfogadtatását. És akkor az egyértelmű, világos 
törvényi keret esetén nem történhetne meg újra és újra, 
hogy a prefektúrák büntetnek a magyar nemzeti ünne-
peken, a megbírságoltak bírósághoz fordulnak, az igaz-
ságszolgáltatás pedig sokszor egymásnak ellentmondó 
ítéleteket hoz. A háromszéki prefektus kinevezésének 
késlekedése miatt a sepsiszentgyörgyi zászlóhasználat 
esetében ezúttal a román alprefektus írta alá a bírságo-
lási jegyzőkönyvet, ellenben képzeljük csak el, milyen 
kényes és kényelmetlen helyzetbe kerül beiktatása 
után Ráduly István leendő kormánymegbízott, akinek 
adott esetben ugyanígy kellene eljárnia, miközben 
Uzon község RMDSZ-es polgármestereként korábban 
őt is büntette a prefektúra a magyar szimbólumok hasz-
nálata miatt… Mármost ugyanez a rendkívül ellentmon-
dásos helyzet a leendő prefektus alakulatát is sújtja, 
elvégre skizofrén állapotról árulkodik, hogy a szabad 
jelképhasználatért síkra szálló RMDSZ több mint három 
hónapja ugyanannak a bukaresti hatalomnak a részese, 
amely éppenséggel bünteti a magyar szimbólumokat. 
Mármost ezt az ellentmondást mindenképpen fel kell 
oldani valahogy, a legmegnyugtatóbb megoldást pedig 
mégis csak a törvénymódosítás jelentené – a kormány-
ból való kilépés helyett.
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Nekik idegen. Többek között eme zászló miatt büntetett a prefektúra Székelyudvarhely esetében

 » KRÓNIKA

Tőkés László szerint a román demok-
ratikus állam már csak adófi zető és 

országépítő magyar polgárai iránti tisz-
teletből és megbecsülésből is tartozik 
azzal, hogy igazságot tegyen Marosvá-
sárhely fekete márciusa ügyében, to-
vábbá szabadon bocsássa a székely ter-
rorperben elítélt „politikai foglyokat”, 
Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt. Az Erdé-
lyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) el-
nöke a marosvásárhelyi fekete március 
31. évfordulóján kibocsátott nyilatkoza-
tában élesen kifogásolja, hogy a „köz-
vetlen politikai befolyás alatt működő 
román igazságszolgáltatás továbbra is 
obstruálja” az egykori ellenforradal-
mi események kivizsgálását, valamint 
az ezen ügyekben joggal elvárható 
igazság- és jóvátételt. „A forradalom 
idején elkövetett tömeggyilkosságok, 
valamint az 1990 júniusában lezajlott 
bukaresti bányászjárás ügye a vádeme-
lés megtörténte után újból elakadni lát-
szik, a marosvásárhelyi »parasztjárás« 
ügyében azonban még a kivizsgálás-
nak sem adtak helyt, sőt a román na-

cionalista politikai érdekekkel cinkos 
összhangban az Emberi Jogok Európai 
Bírósága (EJEB) sem volt hajlandó na-
pirendjére tűzni az égbekiáltó etnikai 
agressziót” – állapítja meg Tőkés Lász-
ló. A volt európai parlamenti képviselő 
kirívó ellentmondásnak tartja, hogy 
miközben a székely terrorperben terro-
rizmus vádjával elítélt Beke István és 
Szőcs Zoltán börtönben ül, az RMDSZ 
képviselői és tisztségviselői bukaresti 
bársonyszékeikben foglalnak helyet. 
Tőkés kedvező körülménynek tartja 
ugyanakkor, hogy az RMDSZ – egye-
lőre – nélkülözhetetlen kormánytag-
sága esélyt nyújt a magyarügyek és 
követelések rendezésére. „Mindezt 
fi gyelembe véve, kedvező alkupozíci-
ójának tudatában, az RMDSZ-nek ha-
tározott lépéseket kellene tennie a ma-
rosvásárhelyi fekete március ügyének 
megoldása, valamint székely politikai 
foglyaink felmentése és szabadon bo-
csátása érdekében” – hangsúlyozza a 
volt református püspök. Tőkés szerint 
itt a kellő alkalom, hogy a romániai 
magyarság jogfosztását, illetve jogel-
lenes sérelmeit a román igazságszol-

gáltatás az európai együttműködési és 
ellenőrzési mechanizmus (CVM) kere-
tében megszüntesse, illetve orvosolja.

Az elszámoltatást hiányolja a fe-
kete március évfordulóján Kelemen 
Hunor is. A román kormányban mi-
niszterelnök-helyettesi tisztséget be-
töltő RMDSZ-elnök közösségi oldalán 
posztolt bejegyzésében közölte: 31 éve 
nem feledjük a vásárhelyi véres napo-
kat, és ugyanennyi ideje várunk arra 
is, hogy a román igazságszolgáltatás 
kimondja, kinek az utasítására törtek 
rá a magyar közösségre, és kik a fe-
lelősek. „A mai napon emlékezzünk 
azokra, akik életüket veszítették, és 
azokra is, akik súlyosan megsérültek 
a szörnyű eseményeken. De nézzünk a 
jövő felé is a mai napon, hiszen hosszú 
idő után először érezhetjük úgy, hogy 
az a hely, amelyet frontvárosnak ne-
veztünk, a megbékélés, közösségeink 
közös jövőjének városa lehet. Tavaly 
győztek a vásárhelyiek, magyarok, ro-
mánok, más közösségek egyaránt, és 
új lapot nyitottak. Soha többé fekete 
márciust!” – szerepel az RMDSZ-elnök 
bejegyzésében.

Fekete március: hol az igazság- és jóvátétel?




