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Letöltendő börtönbüntetésre ítél-
te első fokon a székelyudvarhelyi 
bíróság azt a bákói férfi t, aki 
tavaly január elején több Hargita 
megyei település helységnévtáb-
láját fekete festékszóróval fújta 
le. Az elkövetőt rongálás miatt 
marasztalták el, a gyűlöletre uszí-
tás kimaradt a vádiratból, noha 
a benyújtott feljelentések alapján 
ezt is vizsgálta az ügyészség.

 » KOVÁCS ATTILA 

L etöltendő  szabadságvesztésre 
ítélték azt a Bákó megyei férfi t, 
aki tavaly év elején, még a vi-

lágjárvány megjelenése előtt több 
Hargita, illetve egy Maros megyei te-
lepülés helységnévtábláinak magyar 
nyelvű feliratait fekete színű festék-
szóróval fújta le. Az akkor még isme-
retlen személy Székelyudvarhelyen, 
Máréfalván, Székelyszentléleken 
és Csíkszeredában is „festegetett”, 
akárcsak a Makfalvához tartozó Hár-
masfaluban. Kilétére hamar fény 
derült, mert a székelyudvarhelyi he-
lyi rendőrség a térfi gyelő kamerák 
felvételeinek elemzése során az el-

követő autóját rendszámmal együtt 
beazonosította, és ezt a bizonyítékot 
átadta a Hargita Megyei Rendőr-fő-
kapitányság illetékeseinek. A 30 éves 
bákói I. G. Ionuțot előállították, meg-
találták nála a festékszórót, tettét be 
is ismerte.

A nyilvánvaló rongálás mellett, 
amelyet a férfi  az Országos Közúti 
Infrastruktúrát Kezelő Országos Tár-
saság (CNAIR) kárára követett el – az 
országos útügyi vállalatnak kellett 
leszereltetnie és megtisztítania a 
táblákat – az ügyben diszkrimináci-
óra és gyűlöletre uszítás gyanújával 
is vizsgálódott az ügyészség, mert 
ilyen feljelentést is iktattak. Utób-
bi bűncselekmény gyanúját végül a 
székelyudvarhelyi ügyészség nem 
találta megalapozottnak, és az el-
készült vádiratban nem is szerepelt. 
A Székelyudvarhelyi Bíróság pedig 
a Székely Figyelő Alapítványnak az 
ügyészi döntés felülvizsgálatát kérő 
beadványát is elutasította, előtte 
az alapítvány hasonló elutasítással 
szembesült az ügyészség részéről. 
A főügyész azt írta az Árus Zsolt ve-
zette jogvédő szervezet panaszára 
válaszolva, hogy megállapították, 
az elkövetőt a táblafestéskor nem a 
magyarok elleni gyűlölet vagy elő-
ítélet vezérelte, hanem egy reakció 

volt egy korábbi konfl iktusra né-
hány személlyel. Ugyanakkor tettét 
nem követték gyűlöletre, erőszakra, 
diszkriminációra uszító felhívások a 
magyar nemzeti kisebbség ellen – áll 
a székelyudvarhelyi főügyész indok-
lásában.

A bíróság elutasító ítéletének ma-
gyarázata szerint a gyűlöletre vagy 
diszkriminációra uszítás bűncse-
lekménye feltételezi azon csoport 
jelenlétét, amely ellen az ellenséges-
kedés, uszítás, gyűlöletkeltés irányul 
– ez pedig nem valósult meg ebben 
az esetben. A Székely Figyelő Alapít-
vány ebben az ügyben is a Strasbour-
gi Emberi Jogi Bírósághoz fordult, a 
panaszt bejegyezték.

Maradt tehát a rongálás miatt in-
dult büntetőper, ezzel kapcsolatban 
az elkövető azonosításakor a rendőr-
ség azt mondta, hogy kétéves börtön-
büntetést kockáztat. Nem lett ennyi. 
Miután kétszer is elhalasztották az 
ítélethirdetést a korábban külföldön 
is többszörösen büntetett, börtönvi-
selt férfi  perében, szerdán a bíróság 
hat hónap letöltendő szabadságvesz-
tésre ítélte őt. Egyúttal kötelezte 1899 
lej értékű kártérítés kifi zetésére az or-
szágos útügyi hatóság számára is. Az 
ítélet nem jogerős, a Hargita megyei 
törvényszéken megfellebbezhető.
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Állati Unió

Vidéki forrásaink szerint előbb megkönnyebbült sóhaj, 
majd kitörő, kotkodácsolás, csipogás, hápogás, gágogás 
és bőgés kakofóniájából összeálló örömujjongás fogadta az 
érintett tojótyúkok, fürjek, nyulak, sertések, ludak, kacsák 
és borjak részéről az Európai Bizottság szerdai bejelentését, 
miszerint a testületet olyannyira megérintette az End the 
Cage Age elnevezésű állatvédő polgári kezdeményezés – 
amelynek célja a haszonállatok ketrecben tartásának betil-
tása –, hogy jogalkotási folyamatot kezdeményez a gyakor-
lat betiltása érdekében. Persze a brüsszeli testület a maga 
komótos, bürokratikus tempójában halad, így aztán a közle-
mény szerint 2023-ig áll majd elő a jogszabály javaslatával, 
amely fokozatosan korlátozná, majd betiltaná a tenyészál-
latok ketrecben tartását. A viccet félretéve: alapvetően per-
sze önmagával a hangzatos nevű, magyarul Vessetek véget 
a ketreckorszaknak! elnevezésű kezdeményezéssel nem is 
lenne sok problémánk. Amely elindítói most joggal jubilál-
nak, hiszen a polgári kezdeményezés intézményének beve-
zetése óta – amelynek lényege, hogy az EU állampolgárai is 
javaslatokat tehetnek uniós szintű jogszabályok kidolgozá-
sára, ha ehhez elegendő számú tagállamból legalább egy-
millió támogató aláírást összegyűjtenek – ez az első olyan 
javaslat, amely esetében az EB úgy döntött: felvállalja azt, 
és elkezdi a jogalkotási folyamatot.

Ugyanakkor az Európai Bizottsággal kapcsolatban annál 
több ellenérzésünk támadt. A jeles testület ugyanis az állat-
barát kezdeményezéssel ellentétben korábban egyáltalán 
nem viszonyult empatikusan az őshonos nemzeti kisebbsé-
gek jogainak uniós szintű szavatolását előirányzó Minority 
SafePack elnevezésű kezdeményezéshez: a jórészt magyar 
projektet egyszerűen lesöpörte az asztalról, arra hivatkozva, 
hogy a kisebbségi ügyek szabályozása nem Brüsszel hatás-
köre. Ennek fényében a mostani döntés igencsak rossz szín-
ben tünteti fel a Bizottságot. Azt sugallja ugyanis, hogy az 
uniós fórumok számára fontosabb egy szopós malac jólléte 
egy emberéhez képest. Hogy mindent megtenne azért, hogy 
egy szomorú szemű bocit kimentsen a rácsok mögül, de a 
kisujját se mozdítja annak érdekében, hogy például két, 
petárdabirtoklás miatt letartóztatott, majd egy, az önren-
delkezést követelő erdélyi magyar közösség megfélemlítése 
céljával megrendezett koncepciós perben terrorizmus ab-
szurd vádjával elítélt székely férfi  végre kiszabadulhasson a 
börtönből. Persze normális kultúrember az állatkínzás min-
den formájától viszolyog, de azért nem ártana prioritáslistát 
felállítani: a rácsok mögé kényszerített nyuszik előtt talán 
mégsem ártana az emberekkel, konkrétan pedig a jogaik-
ban korlátozott őshonos nemzeti közösségek helyzetének 
megnyugtató rendezésével foglalkozni.

Tudjuk ugyanakkor jól, mi áll a brüsszeli illetékesek dön-
tésének hátterében. Miközben ugyanis a mostani döntés 
jó alkalmat ad arra, hogy az egyre inkább egyes, magukat 
„zöldnek” tituláló, szélsőséges, szektás dogmákat hirdető 
radikális csoportok fogságába eső zöld gondolat jegyében 
jóemberkedjenek egy kicsit – persze az érintett gazdákra, 
akikre a döntés várhatóan súlyos anyagi terheket ró, ismét 
csak nem gondol jóformán senki –, a nemzeti kisebbségek 
ügye már macerásabb. Elvégre ebben a témában konfron-
tálódni kéne azon tagállamokkal, amelyek amúgy önmagu-
kat minden kisebbség barátjának és toleranciabajnoknak 
hirdetve egy-két-három évszázada azon ügyködnek, hogy 
eltüntessék, asszimilálják a területükön élő őshonos nem-
zeti közösségeket. A bolyhos nyuszik és aranyos kismalacok 
sorsa nemzetiségtől függetlenül mindenkiben felkelti a rész-
vétet – a saját szülőföldjükön élő elnyomott magyarok, ka-
talánok vagy görögországi muzulmánok, macedónok ügye 
azonban már kényesebb, hiszen régóta tartó konfl iktusok 
rendezését kéne felvállalni, valódi, kényes döntéseket kelle-
ne meghozni. Ami nem olyan egyszerű, mint a ketrecbe zárt 
ludak bátor szabadítójának szerepében tetszelegni. 

Egyébként is, az őshonos kisebbségek tagjai örüljenek, 
hogy olyan Unióban élhetnek, amely bátran kiáll a diszkri-
mináció minden formája ellen – már persze addig, amíg az 
állítólag diszkriminált kisebbség tagjai szivárványos zászlót 
lobogtatnak a saját szűkebb pátriájuk központilag betiltani 
akart zászlaja helyett. Ez is jelzi, hogy az EU intézményrend-
szere, főleg pedig központi irányító szervei sürgős reformra 
szorulnak, hogy valóban az uniós polgárok érdekeit szolgál-
ják. Hogy ne jöhessen el az idő, amikor például egy őshonos 
nagyváradi magyar csak akkor számíthat arra, hogy Brüsszel-
ben érdemben foglalkoznak a jogainak korlátozására vonat-
kozó panaszaival, ha transznemű, szíriai bevándorló gyöke-
rekkel rendelkező angóranyúlként határozza meg magát.
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Börtönre ítélték a táblamázolót

FO
TÓ

: 
BÍ

RÓ
 B

LA
NK

A

Rég várt pillanat. Antal Árpád polgármester és Tamás Sándor tanácselnök Sepsiszentgyörgy lobogójával

 » BÍRÓ BLANKA

Amint a Sepsiszentgyörgy zászlajá-
ról szóló kormányhatározat meg-

jelenik a Hivatalos Közlönyben, a lo-
bogót kitűzik a polgármesteri hivatal 
és az alárendelt intézmények homlok-
zatára – jelentette be csütörtökön An-
tal Árpád polgármester. Felidézte, a 
helyi önkormányzat még 2010. január 
28-án fogadta el a zászlóról szóló ha-
tározatot, azután következett a „cir-
kusz”, prefektusi felszólítások, Dan 
Tanasă által indított per. A brassói 
táblabíróság 2016 júniusában, hat és 
fél év után, kimondta, hogy a város 
nem használhatja a zászlóját. Ezt elő-
re látták, így amikor 2015-ben a par-

lament elfogadta a 141-es törvényt, 
amely kimondja, hogy a megyei és 
a települési önkormányzatoknak le-
het saját zászlajuk, Sepsiszentgyörgy 
elsők között, a jogszabály megjele-
nésének napján, minden procedúrát 
szigorúan betartva fogadta el az új 
határozatot, és elküldték a fejlesztési 
minisztériumba, hogy terjessze a kor-
mány elé.

„A fejlesztési minisztériumban azt 
a határozatot 2015-ben betették egy 
fi ókba, idén januárban vette ki onnan 
Cseke Attila miniszter” – avatott be a 
részletekbe a polgármester. Hozzátet-
te, ez is jó példa arra, hogy hiába van 
jogszabály, ha nem akarják betartat-
ni, kell ehhez az akarat és a jelenlét.

A sajtótájékoztatón jelen levő Ta-
más Sándor, a Kovászna megyei 
közgyűlés elnöke arról számolt be, 
hogy a megyei önkormányzat is el-
készítette saját határozatát még 2015-
ben a saját zászlóról, és elküldték a 
fejlesztési minisztériumba, most arra 
várnak, hogy hat év után azt is hiva-
talosítsák.

Sepsiszentgyörgy zászlaja arany és 
kék sávos, közepén a település címe-
rét ábrázolja. A település címere pajzs 
alakú, rajta kék mezőben a vár és a 
templom, felette arany Nap és ezüst 
Hold. A vár előtt három zöld mező, 
rajta a település védőszentje és név-
adója, a lovon ülő Szent György és a 
sárkány látható.

Hamarosan kitűzhetik Szentgyörgy zászlaját




