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ELMARASZTALTA A ROMÁN HATÓSÁGOKAT A STRASBOURGI BÍRÓSÁG 

Zászlóügy: ítélet Tőkés javára 

A strasbourgi bíróság helyt 
adott Tőkés László székely 
zászló ügyében benyújtott 
panaszának, és kártérí-
tésre is kötelezte a román 
hatóságokat. Az egykori 
EP-képviselő hét évvel 
ezelőtt tűzte ki nagyváradi 
irodájára a Székelyföld jel-
képét, amit viszont a hazai 
hatóságok reklámzászló-
nak minősítettek.

 » KRÓNIKA

A z Emberi Jogok Európai 
Bírósága (EJEB) kártérí-
tést ítélt meg Tőkés Lász-

lónak, ugyanis tegnap hozott 
ítélete szerint a székely zászló 
kitűzésének ügyében a román 
hatóságok megsértették az Em-
beri Jogok Európai Egyezmé-
nyének a véleménynyilvánítás 
szabadságáról szóló cikkét. A 
volt európai parlamenti képvi-
selő 2016 júniusában fordult az 
Emberi Jogok Európai Bírósá-
gához a nagyváradi képviselői 
irodájának az erkélyére 2014 

júniusában kitűzött székely 
zászló ügyében foganatosított 
közigazgatási intézkedések mi-
att. A Bihar megyei törvényszék 
2015 novemberében jogerős íté-
letben reklámzászlónak minősí-
tette Székelyföld jelképét. Tőkés 

Lászlót a nagyváradi polgár-
mesteri hivatalnak alárendelt 
helyi rendőrség ezt követően 
felszólította a reklámzászlónak 
minősített székely zászló és par-
tiumi zászló eltávolítására. A rek-
lámzászlónak minősített székely 
zászló ügyében egyébként ellen-
tétes bírósági ítéletek születtek 
a romániai igazságszolgáltatási 
fórumokon. A Bihar megyei tör-
vényszék 2015 novemberében 
jogerős ítéletben minősítette rek-
lámzászlónak a kék-arany lobo-
gót, a Maros megyei törvényszék 

viszont 2016 január végén egy 
hasonló per jogerős ítéletében 
elutasította annak reklámzász-
ló-besorolását.

A strasbourgi székhelyű Eu-
rópa Tanács felügyelete alatt 
működő emberi jogi bíróság 
tegnap közzétett ítéletében 
nem értett egyet Tőkés László 
azon véleményével, miszerint 
a szabad véleménynyilvánítás-
hoz való jogába való hatósági 
beavatkozás minden jogi ala-
pot nélkülözött. Ugyanakkor a 
strasbourgi bíróság helyt adott 
a panaszának, megállapítva, 
hogy a székely zászló eltávo-
lítását elrendelő bíróság nem 
teljes körültekintéssel járt el az 
ügy kivizsgálása folyamán, il-
letve határozatának indoklása 
hiányos. Megállapította az igaz-
ságszolgáltatási fórum azt is, 
hogy a reklámzászlónak minő-
sített jelkép eltávolítását elren-
delő ítélet indokolása túlzottan 
szűkszavú, és nem tartalmaz 
elegendő információt ahhoz, 
hogy megismerhető legyen be-
lőle az eljárás indoka. A jogsér-
tés miatt az emberi jogi bíróság 
anyagi jóvátétel megfi zetésére 
szólította fel Romániát.

Tőkés László 2014-ben tűzte ki a székely zászlót nagyváradi EP-képviselői irodájára

 » BÍRÓ BLANKA

A háromszéki Előpatak hatá-
rában kihelyezett kétnyelvű 

tábla eltávolítását követeli Dan 
Tanasă, holott a település hatá-
rát jelző táblán már csak románul 
van feltüntetve a megnevezés. A 
Szövetség a Románok Egyesülésé-
ért (AUR) parlamenti képviselője 
beadvánnyal fordult a Kovászna 
megyei prefektúrához, a Brassó 
megyei út- és hídügyi igazgatóság-
hoz (DRDP), azonnali intézkedése-
ket, a kétnyelvű tábla eltávolítását 
szorgalmazva. Ráduly István, Ko-
vászna megye prefektusa tegnap 
sajtótájékoztatón számolt be a táb-
la körüli bonyodalmakról, a bead-
ványt küldő politikus nevét viszont 
nem említette. Elmondása szerint 
a petícióra reagálva a kormányhi-
vatal egyik alkalmazottja megfo-
galmazott egy felszólítást Előpatak 
polgármesterének címezve, hogy 
azonnal távolítsa el a kétnyelvű 
táblát. A prefektus ezt nem írta alá, 
vasárnap a helyszínen vizsgáló-
dott és megállapította, hogy csak 
román nyelvű táblák vannak a falu 
határában, így a beadvány, és az 
annak kapcsán megfogalmazott 
felszólítás okafogyott. Hangsú-
lyozta, ha elhamarkodottan küldik 
ki a felszólítást, azzal csak borzol-
ják a kedélyeket, holott neki éppen 
„a társadalmi béke fenntartása a 
feladata”. Arra is kitért, hogy a bel-
ügyminisztérium februári körleve-
lének alapján ellenőrizni fogják, 
hogy az önkormányzatok, intéz-
mények eleget tesznek-e a kétnyel-

vűség biztosítására vonatkozó 
kötelezettségeiknek. Újságírói kér-
désre, hogy a prefektúra miért nem 
kommunikál magyarul is, azt vála-
szolta, még nem állt össze a kabi-
netje, de ezt meg fogják oldani.

Lapunk a Brassó megyei út- és 
hídügyi igazgatósághoz (DRDP) 
fordult, hogy kiderítse, valójában 
mi történt az előpataki kétnyelvű 
táblákkal. Elekes Róbert szóvi-
vő elmondta, a hivatalos román 
nyelvű táblák megkoptak, azokat 
újra kellett festeni. Az alkalma-
zottaik az igazgatóság raktárában 
találtak régről ottmaradt kétnyel-
vű táblákat, és azokat ideiglene-
sen kihelyezték. A múlt hétvégén 
két-három napig volt kétnyelvű 
tábla Előpatak határában, aztán a 
román nyelvű jelzéseket újrafestet-
ték, visszahelyezték – magyarázta 
Elekes Róbert. Ezt a választ adták 
különben Dan Tanasă beadvá-
nyára is. A szóvivő elmondta, az 
útügy csak a hivatalos román nyel-
vű táblák kihelyezéséért felel, a 
kétnyelvű jelzőtáblák kihelyezése 
az önkormányzatok hatáskörébe 
tartozik. A magyarellenes román 
politikus Facebook-oldalán az 
eset kapcsán azt írja: „Az RMDSZ 
elkezdte Erdély elmagyarosítását. 
Egyelőre apró, de tökéletesen tör-
vénytelen lépésekkel. Mint minden 
alkalommal, most is az RMDSZ 
Nagy-Magyarországról álmodó po-
litikusai provokálnak”. Mint rész-
letezi, kihelyezték a kétnyelvű táb-
lákat Előpatak határában, holott a 
településen 10 százalék alatt van a 
magyarok aránya. 

Tanasă tovább kavarja

 » HAJNAL CSILLA

A romániai magyar szülők több-
sége ellenzi a gyermekek óvo-

dai és iskolai gyorstesztelését, több 
mint 55 százalékuk nem tartja 
szükségesnek a tanárok kötelező 
beoltását, illetve elsöprő többsé-
gük ellenzi a gyerekek immunizá-
lását koronavírus ellen – derül ki 
a Magyar Szülők Szövetsége által 
kezdeményezett online felmérés 
eredményeiből. Összesen 6446 
szülő válaszolt a különböző on-
line platformokon keresztül feltett 
kérdésekre, a kutatás elemzését a 
Sapientia egyetem szakembereivel 
közösen végezték.

A jelentésből kiderül, hogy a vá-
laszadók többsége anya, és nagy-
jából egyenlő arányban származ-

nak városi és vidéki környezetből. 
A világjárvány miatt a felmérést 
online platformokon keresztül bo-
nyolíthatták le, ezért a válaszolók 
egy része olyan szülő, akinek van 
internet-hozzáférése, és számítógé-

pes munkát végez, így körülbelül a 
válaszadók fele felsőfokú végzett-
séggel rendelkezik. Az ország 17 
megyéjéből érkeztek válaszok – a 
legtöbben Hargita, Kovászna, Ma-
ros és Szatmár megyéből töltötték 

ki. A válaszadók 32,6 százaléka sze-
rint szülői beleegyezéssel tesztelhe-
tik gyerekét az iskolában, 2,9 száza-
lékuk szülői beleegyezés nélkül is 
engedné ezt, 64 százalékuk pedig 
nem ért egyet a gyerekek iskolai 

koronavírus-fertőzésre való tesz-
telésével. A pedagógusok oltására 
vonatkozólag a válaszadók 55,4 
százaléka szerint nem kötelező be-
oltani a tanárokat, és csak 12 száza-
lékuk gondolja úgy, hogy a pedagó-
gusoknak kötelező módon be kell 
adni a vakcinát. 32,5 százalékuk azt 
válaszolta, hogy a közegészségügyi 
hatóságoknak kellene dönteniük 
a tanárok oltási kötelezettségéről. 
A szülőknek feltett három kérdés 
közül a gyermekek beoltására vo-
natkozóra szinte egybehangzó 
válaszok érkeztek: ötből négy szü-
lő nem járulna hozzá gyermeke 
beoltásához. A válaszadók 19,6 
százaléka úgy véli, hogy beoltatná 
gyerekét, 80,4 százalékuk viszont 
nem támogatja a gyerekek immuni-
zálásának gondolatát.

A szülők többsége ellenzi a gyerekek tesztelését és koronavírus elleni oltását

Fizetnek a magyar feliratot ellenzők

A Székelyudvarhelyi Bíróság ítélete értelmében tízezer lej perköltséget 
kell fi zetnie a székelyföldi magyar feliratok ellen pereskedő Méltósá-
gért Európában Polgári Egyesületnek (ADEC) Katona Mihály korondi 
polgármesterrel szemben elvesztett pere után. Az elsőfokú ítélet 
kivonatát tegnap tették közzé, a beperelt egyesület a hivatalos közlés 
utáni 30 napban fellebbezhet ellene. A Dan Tanasă vezette egyesület 
előbb azért perelte be a polgármestert, hogy távolítsa el a Községháza 
feliratot a polgármesteri hivatal homlokzatáról, majd miután ezt a pert 
megnyerte, azért, mert úgy vélte, hogy a polgármester nem hajtotta 
végre a jogerős ítéletet, és nagy összegű késedelmi díj megállapítá-
sát kérte a bíróságtól. Utóbbi pert azonban jogerősen elvesztette. A 
polgármester által elindított per, melyben a tegnap közzétett ítélet 
született, a korábbi perköltségek megtérítéséről szól. (Krónika)

 » A strasbourgi bíró-
ság szerint a székely 
zászló eltávolítását 
elrendelő bíróság nem 
teljes körültekintéssel 
járt el az ügy kivizsgá-
lása folyamán.

Aradon és Nagyváradon is kialakítanak autós oltópontot

Sikeresnek bizonyult az autós oltóközpont hétfői első napja Kolozsváron, közben máris bejelentették, hogy 
Aradon és Nagyváradon is kialakítanak drive-through oltási központot. Lazăr Faur, Arad alpolgármestere 
Facebook-bejegyzésben azt írta, a helyi önkormányzat megkezdte az autós oltópont létrehozását a Real/
Remarkt – Jumbo parkolójában, a poszthoz fotókat is csatolt, amelyeken látható, hogy már a helyszínen van 
egy konténer, és a kordonokat is elhelyezték. A bejelentés szerint itt is Pfi zerrel oltanak majd, és várhatóan 
hamarosan megnyitnak. Nagyváradon az Auchan bevásárlóközpontnak az épülő új sportcsarnok felőli par-
kolójában, a Traian Blajovici utcában egy drive-through oltási központot alakítanak ki, a Nagyvásártéren, az 
ortodox székesegyház és a szakszervezetek művelődési háza közötti parkolóban pedig egy mobil oltópont 
várja majd az oltakozni vágyókat. Utóbbi Ligia Oala, a Bihar megyei prefektus kabinetfőnöke szerint május 
5-én nyithatja meg kapuit, az autós oltópont pedig május 14-én nyit. (Bálint Eszter)
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