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 Halálosan megfenyegették Tamás Sándort, a Ko-
vásznai Megyei Tanács elnökét.

Egy iași illetőségű román állampolgár a Facebook kö-
zösségi hálózaton azzal fenyegette meg Tamás Sándort, 
hogy amennyiben nem hagy fel Székelyföld autonómiá-
jának követelésével, autóbaleset áldozata lehet.

2014. január 3.

 A Románok Civil Fóruma nevű magyarellenes szer-
vezet a „magyar szélsőséges megnyilvánulások” elleni 
fellépésre szólít fel.

A szervezet felhívással fordulta román pártokhoz, 
hogy azok ne vállaljanak közös kormányzást a Románi-
ai Magyar Demokrata Szövetséggel mindaddig, amíg az 
nem mond le „hungarista követeléseiről”. A fórum azt 
javasolja, hogy törvényi úton szabjanak gátat a magyar 
szélsőségesség jelenségének például azzal, hogy „aka-
dályozzák meg azoknak a szélsőségeseknek a köztiszt-
ségekhez való hozzáférését, akik a tisztségekhez tartozó 
erőforrásokat az egységes és oszthatatlan szuverén ro-
mán nemzetállam aláaknázására fordítják”. 

2014. január 6. 

 Csíkszereda Polgármesteri Hivatala ellen több olyan 
per is folyik, amelyeket a városban elhelyezett kétnyel-
vű közlekedési táblák miatt indítottak azzal az indok-
kal, hogy azokon elöl szerepel a magyar megnevezés, 
utána pedig a román.

Elsőként a rendőrség bírságolt, majd a kormánybizto-
si hivatal is felszólította a polgármesteri hivatalt a táblák 
eltávolítására. Szintén pert helyezett kilátásba a Hargita 
megyei prefektus a csíkszeredai kétnyelvű utcanévtáblák 
miatt, amelyeken szintén a magyar megnevezések szere-
pelnek elöl. 

2014. január 21.

 Dumitru Marinescu, Kovászna megye prefektusa 
arra készül, hogy a román zászló kitűzésére kötelezze 
a magyar pártokat.

A prefektus hamarosan mind a Romániai Magyar 
Demokrata Szövetséget (RMDSZ), mind a Magyar Pol-
gári Pártot (MPP), mind az Erdélyi Magyar Néppártot 

(EMNP) levélben szólítja fel, hogy tegyenek eleget a tör-
vényes előírásoknak, és tűzzék ki székházaikra a román 
nemzeti lobogót. Romániában a Ponta-kormány hatalom-
ra lépése után 2012 nyarán indult zászlóháború a székely-
földi megyékben. A kormány helyi képviseletét ellátó pre-
fektusok a székely és a magyar zászlók közintézményekről 
való eltávolítására szólították fel a polgármestereket, intéz-
ményvezetőket. Amennyiben ez nem történt meg, pereket 
indítottak, bírságokat szabtak ki. A megszorító intézkedé-
sek dacreakciót váltottak ki a Székelyföldön, és nagymér-
tékben hozzájárultak a székely zászló elterjedéséhez.

2014. január 23.

 Eltávolították a székely zászlót a Kovászna megyei 
Uzon község polgármesteri hivataláról azt követően, 
hogy a Brassói Táblabíróság a napokban kikézbesítette 
a lobogó kitűzését törvénytelennek ítélő határozatát.

A Brassói Táblabíróság tavaly szeptemberi, jogerős és 
visszavonhatatlan ítélete szerint az uzoni önkormányzat 
törvénytelenül tűzte ki a székely zászlót a községháza 
homlokzatára. A székely zászló miatt Codrin Munteanu, 
Kovászna megye korábbi prefektusa tett feljelentést. A 
magyarellenes megnyilvánulásairól elhíresült prefektus 
úgy fogalmazott: az uzoni községháza homlokzatára ki-
tűzött lobogó „nem létező entitást szimbolizál”, továbbá 
szerinte a székely zászló „éppen annyira törvénytelen, 
mintha egy futballklub vagy autógyár zászlaját tennék ki 
a községházára, csak azért, mert a polgármester vagy a 
tanács tagjai kedvelik”. A Sepsiszéki Székely Tanács felhá-
borodással vette tudomásul, hogy a polgármesternek még 
a jelentős, több tízezer lejes pénzbírságot is ki kell fizetnie.

2014. január 24.

 Az Adevărul bukaresti napilap Hogyan váltak a 
szélsőségesség terjesztőivé az erdélyi magyar történelmi 
egyházak címmel közölt terjedelmes cikket.

A cikk szerzője szerint erre Tőkés László adta meg az 
alaphangot, aki továbbra is a romániai magyar templo-
mok szószékét használja fel országa befeketítésére, és Er-
dély Romániától való elszakadására uszít. 

2014. január 30.

 Bogdan Diaconu törvénytervezetet szándékszik be-
nyújtani, mely szerint feloszlatnák azokat a politikai 
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szervezeteket, amelyek programja vagy tevékenysége 
megkérdőjelezi a román állam nemzeti és egységes jel-
legét, illetve az ország hivatalos nyelvét. 

Betiltás várna azokra a pártokra is, amelyek „gyaláz-
zák” Romániát vagy szeparatizmusra biztatnak. A parla-
menti képviselő kezdeményezése természetesen elsősor-
ban a magyar politikai szervezetek ellen irányul. 

2014. február 21. 

 Egy hét alatt négy emlékművet gyaláztak meg a 
Hargita megyei Gyergyószentmiklóson.

Olajos folyadékkal öntötték le vasárnap éjszaka Foga-
rasy Mihály és Jakab Antal erdélyi római katolikus püs-
pökök mellszobrát, illetve emléktábláját Gyergyószent-
miklóson. Az eset alig egy héttel azután történt, hogy 
Kossuth Lajos és Fejér Dávid főorvos köztéri szobrait is 
leöntötték ismeretlenek.

2014. február 24. 

 A Bukaresti Steaua–Medgyesi Gaz Metan bajnoki 
labdarúgó mérkőzés során a fővárosi szurkolók ma-
gyarellenes rigmusokat kiabáltak.

„Ki a magyarokkal az országból!” – harsogta hossza-
san a román szurkolótábor. 

2014. március 16. 

 Megbírságolták a március 10-i marosvásárhelyi au-
tonómiatüntetés szervezőit és egyes részvevőit, 11 ki-
hágásért összesen 36 ezer lej értékben szabtak ki bír-
ságot. 

A Székely Szabadság Napja autonómiatüntetés végén 
a részvevők – a polgármester tiltása ellenére – Marosvá-
sárhely főterére vonultak. A csendőrségi szóvivő akkor 
elismerte, hogy jelentősebb incidensek nélkül fejeződött 
be a bejelentett demonstráció, a kisebb összetűzések ab-
ból alakultak ki, hogy a főtérre vonuló tömeg helyenként 
megpróbált az úttesten haladni, ezt pedig a rendfenntar-
tók megakadályozták. A dulakodásról készült videofel-
vételek nyomán azonban a román politikusok a „magyar 
szélsőségesek” példás megbüntetését követelték. Hétfőn 
a román belügyminisztérium közölte: négy magyar ál-
lampolgár – köztük a Jobbik két országgyűlési képviselő-
je – egy évig nem léphet be Romániába.

2014. március 16.

 Jóváhagyta a Vatra Românească Szövetség március 
19-re meghirdetett, a város főterére tervezett tünteté-
sének megszervezését a marosvásárhelyi polgármeste-
ri hivatal illetékes bizottsága. 

A szélsőnacionalista román szervezet az egyik maros-
vásárhelyi napilapban március 15-én közzétett felhívása 
szerint a Romániai Magyar Demokrata Szövetség „aber-
ráns” követelései –közigazgatásbeli magyar nyelvhaszná-
lat, magyar tagozat a marosvásárhelyi orvosi egyetemen, 
a székely jelképek szabad használata – ellen akar tiltakoz-
ni, és azt követeli a miniszterelnöktől, hogy ne nevezzen 
ki RMDSZ-es prefektust a Maros megyei kormányhiva-

tal élére. A tüntetést a Fekete Márciusként emlegetett, 
öt halálos áldozatot követelő 1990-es marosvásárhelyi 
etnikai összecsapások évfordulóján szervezi meg a Vatra 
Românească.

2014. március 17. 

 Traian Băsescu államfő udvariatlan gesztusnak mi-
nősítette, hogy több magyarországi politikus az erdé-
lyi magyarság autonómiatörekvéseinek támogatásáról 
beszélt a március 15-i ünnepségeken. 

A román szervezett bűnözés- és terrorizmusellenes 
ügyészség közölte, hogy az alkotmányos rend elleni cse-
lekmények gyanújával büntetőjogi eljárást indított olyan 
személyek ellen, akik a Jobbikot népszerűsítették Romá-
niában. Băsescu román államelnök a Jobbik vezetőinek 
és tagjainak kitiltását kérte Romániából, a marosvásár-
helyi autonómiatüntetésre hivatkozva.

2014. március 18. 

 Mintegy 250 részvevő jelenlétében zajlott le Ma-
rosvásárhelyen az a demonstráció, amelyet a magyar 
nyelvnek a közigazgatásban való használata és a szé-
kely jelképek kifüggesztése elleni tiltakozásul hirde-
tett meg a Vatra Românească Szövetség az 1990. már-
cius 20-i események évfordulóján. 

A román nemzeti színű sálat és kokárdát viselő tünte-
tők az Avram Iancu-szobor előtti járdán, rendfenntartók 
gyűrűjében, zászlókat lengetve gyülekeztek, és „A román 
nyelv az egyedüli úr” feliratú óriástranszparenst emeltek 
a magasba. A felszólalók a „székelyföldi románok el-
nyomása”, a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerésze-
ti Egyetem magyar tagozatának létrehozása és a Maros 
megyei magyar prefektus kinevezése ellen emeltek szót.

2014. március 20. 

 Piros-sárga-kék festékkel fújták le több Szatmár me-
gyei település helységnévtábláját. 

A Szatmárnémetiből Máramarosszigetre vezető or-
szágút menti községek – Batiz, Gombáspuszta, Sárköz-
újlak és Avasfelsőfalu – helységnévtábláján festékszórók-
kal kizárólag a magyar elnevezést festették le. Az elmúlt 
hetekben gyarapodott a magyar feliratok ellen elkövetett 
vandál tettek száma. Ismeretlenek Kovászna város, illetve 
a Maros megyei Ákosfalva helységnévtábláján is lefestet-
ték a települések magyar nevét. Romániában a 2000-es 
évek elején kezdték el kihelyezni a magyar nyelvű felira-
tot is tartalmazó – két- vagy többnyelvű – helységnév-
táblákat azokon a településeken, ahol az illető kisebbség 
vagy kisebbségek számaránya eléri a 20 százalékot. Az 
intézkedés fogadtatása nem volt felhőtlen, kezdetben 
gyakran előfordult, hogy lefestették a magyar feliratot.

2014. március 20. 

 Ismeretlenek piros-sárga-kékre festették le a kovász-
nai várostábla magyar feliratát, a mellette lévő székely 
kaput és a Kőrösi Csoma Sándor Líceum falának egy 
részét. 
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A kovásznai iskola az elmúlt egy évben több etnikai 
jellegű botrány helyszíne is volt: 2013 márciusában a tri-
kolóros fejpánttal provokáló román diáklány szított fe-
szültséget, míg idén március elején az iskolai egyenruha 
címerének székely jelképei keltettek feszültséget. 

2014. március 20. 

 Az Új Jobboldal szélsőséges nacionalista román 
szervezet magyarellenes tüntetést szervezett Marosvá-
sárhelyen.

A tüntetés részvevői részéről magyarellenes bekiabá-
lások hangzottak el: „Hargita és Kovászna román föld, 
Románia a románoké, aki nem szereti Romániában, 
menjen külföldre!”

2014. március 27.

 A Maros megyei csendőrség 3000 lejes bírságról 
szóló büntető jegyzőkönyvet állított ki Vetró András 
kézdivásárhelyi szobrászművész nevére.

A jegyzőkönyv szerint „március 10-én, Marosvásár-
helyen erőszakra buzdított, kivont karddal hadonászott, 
veszélyeztette a közrendet”, személyazonosságát pedig 
videó-felvételek alapján állapították meg. A kézdivásár-
helyi szobrászművész és tanár ügyvédet fogadott, ugyan-
is elmondása szerint bizonyíthatóan nem volt jelen Ma-
rosvásárhelyen a Székely Szabadság Napján. Véleménye 
szerinte azért került fel a karhatalom feketelistájára, mert 
a hagyományőrző 15. Székely Határőr Gyalogezred sza-
kaszparancsnoka.

2014. március 27. 

 Traian Băsescu államelnök kijelentette, hogy aki au-
tonómiát akar Romániában, az az ország alkotmányá-
ba és a román államba ütközik.

„Az autonómia alkotmányellenes. Nem lehet tárgyal-
ni róla, még akkor sem, ha az Európa Tanács parlamenti 
közgyűlésén történt szavazás után most szelet fogott az 
etnikai alapú autonómia híveinek a vitorlája” – utalt az 
államfő az Európa Tanács (ET) kedden elfogadott ha-
tározatára. A Kalmár Ferenc KDNP-s képviselő által 
készített és a közgyűlés által elfogadott dokumentum 
kiáll a kisebbségi autonómiaformák mellett. Băsescu 
hozzátette: „Románia továbbra is egységes államként 
határozza meg önmagát, és bárki, aki autonómiát akar, a 
román alkotmányba és értelemszerűen a román államba 
ütközik.”

2014. április 14.

 A Román Kulturális Alap által támogatott huszon-
hét kulturális rendezvény között egyetlen magyar jel-
legű sem található. 

Nem nyertek támogatást a Vásárhelyi Forgatag és an-
nak mellékeseményei, a Maros Megyei Múzeum, a nagy-
váradi Szent László Napok, a sepsiszentgyörgyi Lajtha 
László Alapítvány és a Lorántffy Zsuzsanna Kulturális 
Egyesület sem. Hegedüs Csilla, a kulturális minisztéri-
um nemrég kinevezett államtitkára közleményt adott ki, 

amelyben jogosnak véli az érintett pályázók felháboro-
dását. 

2014. április 14.

 Feloszlatná a nemzetgyalázásban vétkesnek talált 
szervezeteket, politikai pártokat Bogdan Diaconu ro-
mán szociáldemokrata képviselő. 

A nacionalista politikus szerint a Romániai Magyar 
Demokrata Szövetség szélsőséges szervezet, és legszíve-
sebben betiltaná. Törvénytervezete szerint nemzetgyalá-
zásnak számítana „minden olyan cselekmény, nyilatko-
zat vagy tett, amely sérti vagy bántja a román népet, a 
román nemzetet, Románia államiságát”, valamint Romá-
nia szimbólumait. Nemzetgyalázó nyilatkozatért „2500 
és 2500 lej közötti” bírságot róna ki, a nemzetgyalázás 
bűncselekményét pedig 6 hónaptól 5 évig terjedő sza-
badságvesztéssel sújtaná. 

 2014. április 12. 

 A Székely Nemzeti Tanács elvárja, hogy a román 
kormány lépjen ki az Európai Unió  bíróságán folyó 
perből, amellyel a nemzeti régiókról szóló polgári kez-
deményezés bejegyzését szeretnék a kezdeményezők 
elérni. 

Románia, Szlovákia és Görögország a polgári kezde-
ményezés bejegyzését elutasító Európai Bizottság olda-
lán, Magyarország pedig a kezdeményezők oldalán kérte 
belépését a luxemburgi perbe. Kelemen Hunor romániai 
miniszterelnök-helyettes, a Romániai Magyar Demokra-
ta Szövetség elnöke szerint a román kormány még 2013-
ban, az RMDSZ kormányra lépése előtt fogadott el me-
morandumot a perbe való belépésről. 

2014. április 12. 

 Megszavazta hétfőn a szenátus azt a törvényterve-
zetet, amely valamennyi romániai várost kötelez arra, 
hogy egyik utcáját a nemzeti ünnep történelmi dátu-
máról, 1918. december elsejéről nevezze el. 

A jogszabály ugyanakkor valamennyi megyeszékhely 
önkormányzatát arra kötelezi, hogy a nemzeti ünnepen 
hivatalos ceremónia keretében emlékezzen meg a „há-
rom román fejedelemség egyesüléséről”. 

2014. április 13.  

 A Hargita és Brassó megye határán, a megyei út 
Petek és Homoródbene közti szakaszán található kijá-
ratnál megrongálták a nemrégiben kicserélt, magyar 
feliratot is tartalmazó, megyehatárt jelző táblát.

Az ismeretlen tettesek céltáblának használták az út-
széli határjelzőt, feltehetőleg sörétes puskával lőttek rá. 

2014. április 25.  

 Darabjaira törték azt a Maroshévízen található 
emléktáblát, amely a Baross Gábor minisztersége alatt 
épített, Erdélyt Moldvával összekötő országútnak állít 
emléket.  

Az 1998 augusztusában felavatott plakettet nem elő-
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ször rongálják meg a Hargita megyei városban, néhány 
éve is kitörtek belőle egy darabot, a tetteseket azonban 
azóta sem sikerült azonosítania a román rendőrségnek.

 2014. április 24. 

 Bírósági döntés szerint Sepsiszentgyörgy polgár-
mestere köteles eltávolítani a központi parkban levő 
székely zászlót.

Egy brassói ítélőszék elutasította azt a fellebbezést, 
amelyet Antal Árpád András, Sepsiszentgyörgy pol-
gármestere nyújtott be egy háromszéki instancia ítélete 
ellen, amely kötelezi a polgármesteri hivatalt, hogy tá-
volítsa el a székely zászlót a Sepsiszentgyörgyi központi 
parkból. 

2014. április 26.

 „Magyarország Romániával szemben ellenséges ál-
lam, az RMDSZ pedig szélsőséges párt, ezért meg kell 
akadályozni, hogy bejusson az Európai Parlamentbe”.

Ezt Bogdan Diaconu, az RMDSZ-szel koalícióban 
kormányzó Szociáldemokrata Párt (PSD) parlamenti 
képviselője jelentette ki, az európai parlamenti választá-
sokra célozva.  

2014. május 7. 

 Számos bukaresti sajtóorgánum tiltakozott amiatt, 
hogy a többségében magyarok lakta Székelyföld nevé-
vel azonos kiadványt is – a Székelyföld folyóiratot – tá-
mogatásban részesítette a román kulturális miniszté-
rium. 

Norica Nicolai liberális EP-képviselő szerint „a Szé-
kelyföld olyan folyóirat, amely teret enged az RMDSZ 
választási anyagainak és üzeneteinek. Minden tisztele-
tem a magyar nemzetiségű román állampolgároké, vi-
szont politikai propagandának tartok minden kísérletet, 
amely az ország határaitól próbál különválasztani régió-
kat. A hasonló üzenetet promoveáló szervezet vagy kiad-
vány egyértelműen túllép a törvényes kereteken, mivel a 
román állam széthullását szorgalmazza” – állapítja meg a 
politikus, akit a Nemzeti Liberális Párt (PNL) listaveze-
tőként indít a május 25-i EP-választásokon.

2014. május 8. 

 A marosvásárhelyi Transilvania repülőtér alkalma-
zottai durván rászóltak a magyarul beszélő utasokra, 
amiért azok nem románul beszéltek. 

2014. május 16.

 Magyarellenes feliratokat festettek a fehéregyházi 
Ispánkúton lévő Petőfi-domborműre. 

Az emlékművet az elmúlt években több alkalommal 
is megrongálták. A múlt évben az emlékmű talapzatára 
rögzített három bronztáblából kettőt kivágtak. 

2014. május 19.

 Băsescut román államfőt zavarja, ahogy a magyarok 
a nemzeti ünnepeiket megülik.

„Elég gyakran járok Kovászna és Hargita megyében: 
az embereknek semmi kedvük a civakodásra, szeparatiz-
musra, elszigetelődésre. Ezt csak egyes politikusok eről-
tetik. Ez engem kevésbé aggaszt, azzal együtt, hogy néha 
zavarni szokott minket az, ahogyan a magyarok nemzeti 
ünnepeiket megülik” – mondta Traian Băsescu.

2014. május 18. 

 Románellenes tevékenységgel vádolta meg az 
RMDSZ-t Bogdan Diaconu, a magyar szervezettel 
koalícióban kormányzó Szociáldemokrata Párt parla-
menti képviselője.

A szélsőséges magyarellenessége miatt hírhedt hon-
atya belső ellenségnek nevezte az RMDSZ-t, egyúttal az-
zal vádolta meg Orbán Viktor magyar miniszterelnököt, 
hogy a határon túli magyar közösségek autonómiatö-
rekvéseinek támogatásával a határok megváltoztatására 
törekszik. Diaconu az RMDSZ-t is és az Erdélyi Magyar 
Néppártot is azzal vádolja, hogy Budapest utasításait 
hajtja végre, utóbbi kapcsán rosszallóan megjegyezve, 
hogy legutóbb a nagyváradi városháza dísztermében tar-
totta meg az autonómiakaraván-rendezvényét.

2014. május 21. 

 A brassói táblabíróság jogerős ítélete értelmében a 
kézdivásárhelyi városháza homlokzatáról és a főtéri 
Gábor Áron-szobor mellől is el kell távolítani a szé-
kely lobogókat, sőt, a polgármestert felszólították, 
hogy a „városháza” feliratot is tüntesse el az épületről. 

A városházára kitűzött székely lobogó miatt Codrin 
Munteanu volt prefektus kezdeményezett közigazgatási 
eljárást, majd utódja, a nemrég leváltott Dumitru Mari-
nescu a tavaly március 15-én kitűzött két főtéri óriászász-
ló miatt indított pert. A Kovászna Megyei Törvényszék 
idén márciusban alapfokon úgy döntött, mindhárom 
zászlót el kell távolítani, sőt a városháza-felirat ügyében 
is a prefektúrának adott igazat. A kézdivásárhelyi önkor-
mányzat megfellebbezte a döntést, az utolsó óvási lehető-
séget kihasználva élt a rendkívüli jogorvoslatot biztosító 
semmisségi panasszal is, de a május 7-ei halasztás után 
14-én a fellebbezést visszautasította a bíróság.

2014. május 22. 

 A soviniszta Ceauşescu-diktatúra gyakorlatát idéző 
szociáldemokrata párti törvényjavaslatot fogadott el 
kedden hallgatólagosan a szenátus.

A tervezet, amely a nemzeti jelképekről szóló tör-
vényt módosítaná, mindennap kötelezővé tenné a román 
himnusz eléneklését az iskolákban. Egyúttal kötelezné a 
közintézményeket, művelődési intézményeket és iskolá-
kat, hogy folyamatosan tűzzék ki a román zászlót. Meg-
tiltaná egyúttal a románon kívül más zászlók kitűzését 
még a magánterületeken is.

2014. május 27.

 A marosvásárhelyi táblabíróság semmisnek nyilvá-
nította a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal által 

http://magyarellenesseg.blogspot.ro/2014/04/birosagi-dontes-szerint.html
http://magyarellenesseg.blogspot.ro/2014/04/birosagi-dontes-szerint.html
http://magyarellenesseg.blogspot.ro/2014/04/birosagi-dontes-szerint.html
http://magyarellenesseg.blogspot.ro/2014/05/basescu-neha-zavar-ahogy-magyarok.html
http://magyarellenesseg.blogspot.ro/2014/05/basescu-neha-zavar-ahogy-magyarok.html
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kibocsátott, Nyírő József nevére szóló temetkezési en-
gedélyt.  

A székely író Spanyolországból hazahozott földi ma-
radványait jelenleg – meg nem erősített információk sze-
rint – Budapesten őrzik. 

2014. május 29. 

 Tíz Hargita és Kovászna megyei román civil szer-
vezet próbálja megakadályozni, hogy Sütő Andrásnak 
szobrot állítsanak Marosvásárhelyen. 

A tíz szervezet ugyanazt a tiltakozó szöveget terjesz-
tette a Maros megyei döntéshozók elé. Peti András al-
polgármester napirend előtti felszólalásában mély felhá-
borodásának adott hangot, hogy olyan, más megyékben 
tevékenykedő román civil szervezetek lépnek fel Sütő 
András szobra ellen, amelyek képviselői nem ismerik 
sem Marosvásárhelyt, sem az írót és műveit. 

2014. május 31.

 A területi autonómia és „mindenféle szakadár törek-
vés” betiltásáról terjesztett törvénytervezetet hétfőn a 
bukaresti parlament elé Bogdan Diaconu, a kormány-
zó Szociáldemokrata Párt parlamenti képviselője. 

A tervezet szerint tilos lenne ezeket az eszméket gyűlé-
seken, rendezvényeken, vitákon, politikai vagy civil kez-
deményezések révén népszerűsíteni. A jogszabály elfoga-
dása esetén tilos lesz olyan zászlókat, egyéb jelképeket, 
plakátokat és feliratokat kifüggeszteni, amelyek területi 
autonómiát vagy bármiféle szakadár törekvést hirdetnek. 
A tiltást megszegő magánszemélyeket a törvény egytől öt 
évig terjedő börtönbüntetéssel sújtaná, az ellene vétő szer-
vezeteket pedig feloszlatná. A képviselő szerint Romániát 
erősödő szakadár törekvések fenyegetik, ezért olyan esz-
közökre van szüksége, amelyek megakadályozzák, hogy 
a területén működő és Magyarország támogatását élvező 
szervezetek a területi autonómia eszméjét terjesszék. Di-
aconu szerint a bukaresti kormánykoalícióban részt vevő 
Romániai Magyar Demokrata Szövetség is Orbán Viktor 
szövetségesévé vált, átvette Budapest „szakadár nézeteit”, 
hiszen törvénytervezetet készül beterjeszteni a területi 
autonómiáról. Szerinte mindez Románia integritását ve-
szélyezteti, törvénytervezetének elfogadása viszont lehe-
tővé tenné ennek a veszélynek az elhárítását. Diaconu egy 
korábbi törvényjavaslatát márciusban nagy többséggel 
fogadta el a román szenátus, amelyben a képviselő olyan 
jogszabályt javasolt, amely megkönnyítené Tőkés László 
román állami kitüntetésének visszavonását arra hivatkoz-
va, hogy az EP-képviselő az ország nemzetállami, egysé-
ges jellegét bíráló kijelentést tett. A jogszabály ügyében a 
képviselőháznak kell majd kimondania a döntő szót.

2014. június 2.

 Cristian Bodea, a Nemzeti Liberális Párt szenátora 
nagyváradi sajtótájékoztatóján magyarellenes kijelen-
téseket tett.

A szenátor kijelentette: „Nem értem, a romániai ma-
gyaroknak miért van hányingerük, ha a román nyelvet 

használják. Azokat pedig, akik nem akarnak megtanulni 
románul, felkérem, hogy költözzenek Magyarországra. 
Az RMDSZ politikusainak pedig évente kétszeri pszi-
chológiai vizsgálatot írnék elő, hogy kezelhessék komp-
lexusaikat, illetve a román nyelv használatával kapcso-
latos frusztrációjukat. Az RMDSZ megengedi magának, 
hogy megsértse a román államot, és visszaéljen a romá-
nok türelmével.”

2014. június 4. 

 Sárga festékkel öntötték le Bethlen Gábor erdélyi 
fejedelem nagyváradi szobrát, és román zászlót akasz-
tottak rá.

A városban nem először fordul elő szoborgyalázás, 
ezelőtt három évvel a Garasos híd emléktáblájáról feszí-
tették le a magyar feliratos bronzplakettet, megrongálták 
Wagner Nándor szobrászművész emléktábláját és Czá-
rán Gyula természetkutató köztéri szobrát is.

2014. június 13.

 Ötszáz lejes büntetési jegyzőkönyvet állítottak ki 
Lungu-Csavar Csaba, a Kézdivásárhely Másképp in-
ternetes portál működtetője nevére a kézdivásárhelyi 
rendőrségen.

Lungu-Csavar Csabát azért büntették meg, mert júni-
us 19-én jelen volt a főtéri parkban, ahol „törvénytelen 
akció végrehajtása céljából csoportot alakítva részt vett 
és támogatta Székelyföld zászlóinak felvonását közte-
rületen, két zászlótartóra, a szükséges engedély nélkül, 
amivel megsértette a jogrendszert és az együttélési elő-
írásokat” – áll a jegyzőkönyvben. A megyei rendőrség il-
letékes tisztje az 1991/31-es törvény megszegéséért idéz-
te be Lungu-Csavart. 

2014. július 9.

 Lekerült hat zászló az RMDSZ erdőszentgyörgyi 
székházáról, amelynek homlokzatára tiltakozáskép-
pen Egy az Isten felirattal ellátott gyászlobogót tűztek 
ki. 

Tavaly a makfalvi templomkertből került le a nemze-
tiszín lobogó, idén februárban a csíkfalvi községházáról 
távolították el a magyar feliratot, most pedig az erdő-
szentgyörgyi Rhédey Claudia térről hiányoznak a zász-
lók. Mintegy másfél éve folyamatosan támadások érik a 
Maros megyei kisváros főterén kihelyezett magyar vo-
natkozású jelképeket. Legutóbb a minden valószínűség 
szerint titkosszolgálati megbízásra ügyködő Dan Tănasă 
tett feljelentést az erdőszentgyörgyi RMDSZ-szervezet 
ellen, ezúttal újabb „hibás táblákat” fedezett fel a vasútál-
lomás környékén egy reklám-, a központban egy turisz-
tikai pannón, a helyi buszmegállókban pedig a tájékozta-
tó táblákon szerepel elöl a magyar felirat. 

2014. július 10. 

 A kolozsvári polgármesteri hivatalfellebbezést nyújt 
be a kétnyelvű, román és magyar helységnévtáblát le-
hetővé tevő bírósági ítélet ellen.
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A hivatal szerint a román törvények nem teszik le-
hetővé Kolozsvár helységnevének magyar nyelven való 
kiírását is, mert a magyar kisebbség a városban nem éri 
el a 20 százalékot.  A hatályos román törvény azokon a 
településeken írja elő kötelező jelleggel a hivatali két-
nyelvűséget, ahol valamely kisebbség a lakosság legalább 
egyötödét teszi ki, de húszszázalékos kisebbségarány 
alatt sem tiltja az anyanyelvű feliratozást.

2014. július 17.

 Mircea Dușă román védelmi miniszter a hadsereg 
legmagasabb kitüntetését adta át vasárnap a Hargita 
megyei Maroshévízen Ioan Selejannak, Székelyföld 
ortodox püspökének. 

A magyar többségű Kovászna és Hargita megye orto-
dox hitű románságának „szellemi vezetője gazdag misz-
sziós tevékenysége és a román hadsereg imázsépítésének 
a támogatása elismeréseként” kapta meg a legmagasabb 
katonai kitüntetést. 

2014. július 20. 

 Fejenként 500 lejes pénzbírsággal sújtotta a Kovász-
na megyei rendőrség a Hatvannégy Vármegye Ifjúsá-
gi Mozgalom nyolc kézdivásárhelyi tagját, aki június 
19-én reggel kitűzte a Gábor Áron-szobor mellé a két 
székely zászlót. 

A nyolc megbírságolt vármegyés közül Szőcs Zoltán, 
Szőcs Csongor és Mike Levente július 21-én fellebbezett, 
és a napokban a többiek is perbe hívják a megyei rend-
őrséget, mivel álláspontjuk szerint nem követtek el bűn-
cselekményt. 

2014. július 24. 

 Magyarország a második legellenszenvesebb ország 
a románok számára Oroszország után – derült ki egy 
közvélemény-kutatásból. 

A megkérdezettek mintegy fele ítélte meg kedvezőtle-
nül Magyarországot. A 2013 márciusában az IRES köz-
vélemény-kutató intézet által végzett hasonló felmérése 
szerint a románok leginkább Magyarországot tekintik 
hazájukkal szemben ellenséges országnak. Akkor a ro-
mánok 41 százaléka tartotta Magyarországot ellenséges 
országnak, a második helyen Oroszország állt, amelyről 
27 százalék nyilatkozott hasonlóan. 

2014. július 31.

 A nagyváradi helyi közrendészet felszólította Tőkés 
László európai parlamenti képviselőt, hogy nagyvára-
di irodájáról távolítsa el a székely zászlót.

A közrendészet felszólítása szerint a székely zászló 
reklámcélokat szolgál, és engedély nélkül helyezték ki. 
(Később, 2015 novemberében a Bihar Megyei Törvény-
szék reklámhordozónak nyilvánította a székely zászlót.)

2014. augusztus 10.

 A nagyváradi szeméttelep válogató munkásai a sze-
lektív hulladéktárolók tartalmát vizsgálva egy halom 

régi, zömmel az egykori magyar világból származó 
okmányra bukkantak egy szeméthalomból. 

Az 1800-as évek végétől egész az 1980-as évekig datált 
iratok között akadtak temetkezési engedélyek, születési 
bizonylatok, orvosi zárójelentések, de mint kiderült, mo-
narchiabeli bírósági jegyzőkönyvek másolatai is a sze-
métdombra kerültek. 

2014. augusztus 12. 

 A csíkkozmási iskolára kifüggesztett székely zász-
lót is kifogásolja a magyarellenes megnyilvánulásairól 
ismert „civil aktivista”, Dan Tănasă. Hargita megye 
prefektusi hivatala átiratban kérte, távolítsák el az in-
tézmény homlokzatáról az arany-kék zászlót.

A székely lobogó eltávolítását a Marosvásárhelyi Ítélő-
tábla 2012. évi 269. számú ítéletére hivatkozva – amely 
szerint Hargita megye zászlajának kifüggesztése tör-
vénytelen – kéri a prefektusi hivatal.

2014. augusztus 13. 

 Marius Popică kormánybiztos felszólította Thiesz 
János kovásznai polgármestert, hogy a városban lévő 
köztéri alkotásokon jelentessék meg román nyelven a 
feliratokat – a hír a notórius magyarellenes jelentgető, 
Dan Tanasă honlapján jelent meg.

A városvezető elmondta, hogy Tanasă feljelentésében 
többek között Ignácz Rózsa, Gazdáné Olosz Ella, Erkel 
Ferenc neve szerepe. 

2014. augusztus 14.
 

 Ismeretlen tettes felmászott a Nyújtód központjá-
ban, a világháborús hősök templomtéren álló emlék-
művének bal oldalán lévő tartórúdjára, és egy éles tár-
ggyal levágta az ott lengő székely zászlót. 

Ez az első alkalom, hogy a Kovászna megyei tele-
pülésen meggyalázták a székely jelképet, amelynek 
maradványai még napok múlva is láthatók voltak. 

2014. augusztus 19. 

 Nacionalista, magyarellenes párt megalapítását je-
lentette be Bogdan Diaconu szociáldemokrata (PSD) 
képviselő.

2014. augusztus 21. 

 A nyelvi jogok tiszteletben tartását kéri számon 
Nagy Zsigmond, Maros megye új alprefektusa a kor-
mányhivatal alárendeltségébe tartozó huszonöt intéz-
ménytől. 

A körlevélben helyzetjelentést kér az intézményen 
belüli jelenlegi állapotokról, illetve felszólítja az illetéke-
seket a 2001/215-ös közigazgatási törvény és a 2004/340-
es, a prefektus intézményére vonatkozó törvény tisztelet-
ben tartására.

2014. augusztus 25. 

 Romániában lépésről lépésre, bírósági úton számol-
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ják fel az ezredfordulón politikai alkuk eredménye-
ként kivívott kisebbségi jogokat. 

A legfrissebb példa erre a Legfelsőbb Bíróság márciusi 
döntése, amely az Active Watch értékelése szerint felülír-
ja a közigazgatási törvény kisebbségi nyelvhasználatra 
vonatkozó előírásait, akárcsak a Románia által 2007-ben 
ratifikált Regionális vagy kisebbségi nyelvek európai 
chartáját.

2014. augusztus 26.

 Reklámzászlónak minősítette a nagyváradi polgár-
mester és főépítész a Tőkés László parlamenti irodájá-
ra kifüggesztett székely zászlót.

A nagyváradi Helyi Rendőrség, Nagyvárad polgár-
mestere és főépítésze nevében szabálysértési jegyző-
könyvet állított ki, amelyben felszólítják Tőkés Lászlót, 
hogy egy héten belül „semmisítse meg” az irodája falán 
lobogó „reklámhordozót”, mivel nem engedélyeztették 
annak kitűzését.

2014. augusztus 26. 

 Szeptember 6-án, Kolozsvár főterén egy 150 méte-
res román zászlót fognak kifeszíteni egy nacionalista 
szervezet kezdeményezésére. 

Az esemény részét képezi a Trikolór Hónapjai nevű 
kezdeményezésnek, amelynek megszervezése a Marosfőn 
12. alkalommal megtartott szabadegyetemen merült fel. 

2014. augusztus 29. 

 Levágták a polgármesteri hivatal munkatársai azt 
a kétnyelvű molinót, amelyet a MOST–ACUM Moz-
galom a szabad nyelvhasználatért nevű szervezet ak-
tivistái helyeztek el Kolozsváron, a sétatéri filagóriá-
ban.

A helyszín nyáron kedvelt házasságkötő hely, a moz-
galom tagjai szerint a házasságot kötő magyar ajkú pá-
roknak ugyanolyan feltételeket kell biztosítani, mint a 
románoknak. 

2014. szeptember 2.  

 Radu Banciu, az egyik román kereskedelmi televí-
zió szélsőségesen nacionalista műsorvezetője a szé-
kelyföldi autonómia románellenes képzetét keltette.

Egy olyan rémdrámát vizionált, amelyben véresen le-
számolnak majd a székely önkormányzatok mindenütt 
jelenvaló fogdmegjei, csendőrei, félkatonai pribékjei 
azokkal, akik megsértik az autonóm székely sovinizmus 
törvényeit és diktatúráját. 

2014. szeptember 8. 

 Az Új Jobboldal nevű szélsőséges román szervezet 
megkapta az engedélyt az október 6-i felvonuláshoz. 

Az aradi 13 vértanú tábornok emlékét gyalázó, a 
Szabadság-szoborról többször ellenségesen nyilatko-
zó, a magyarokat sértegető, jobbára futballdrukker su-
hancokból verbuválódó tömörülés azon a napon akar 
felvonulást tartani az aradi városközpontban, amikor a 

magyarság az 1848–1849-es forradalom és magyar sza-
badságharc véres leverésére emlékezik.

2014. szeptember 23. 

 A szenátus szakbizottságai zöld utat adtak a helyi 
közigazgatási egységek saját zászlóinak elfogadásáról 
és használatáról szóló, a Szociáldemokrata Párt (PSD) 
42 képviselője által benyújtott törvénytervezetnek. 

A tervezet szerint a községek, városok és megyék zász-
lóit kormányhatározattal fogadják el az önkormányzat 
javaslatára. Ott, ahol valamely kisebbség teszi ki a lakos-
ság legalább 20 százalékát, a közigazgatási egység meg-
nevezését az illető kisebbség nyelvén is fel kell tüntetni 
a zászlón. Szakemberek szerint mindez a székely zászlók 
ellen folyó erdélyi hadjárat része.

2014. szeptember 24.  

 Öt Maros megyei település polgármesterét perelte 
be Vasile Oprea, Maros megye prefektusa a székely 
zászló hivatali kitűzése miatt.

Csíkfalva és Gyulakuta elöljárója a prefektus felszó-
lítására eltávolította a zászlót, de a pert ennek ellenére 
nem szüntették be ellenük. Szováta polgármestere még 
nem kapta meg a keresetet, Makfalva és Erdőszentgyörgy 
polgármestere közölte, nem távolítják el a jelképet, és a 
törvényszéken próbálják megvédeni álláspontjukat.

 2014. szeptember 25. 

 A Maros megyei csendőrség ezer lejes bírságot sza-
bott ki mindazoknak a személyeknek, akik szeptem-
ber 16-án villámcsődületen fejezték ki, hogy támogat-
ják Skócia függetlenségét.

A megmozdulás igazoltatott részvevőinek az elmúlt 
napokban kézbesítették a bírságolási jegyzőkönyvet. A 
bírság indoklásában az áll, hogy be nem jelentett gyüle-
kezést szerveztek Marosvásárhely főterén, és részt vettek 
a megmozduláson. A tüntetők Skócia függetlenségét hir-
dető feliratokat tartottak a magasba, és székely, valamint 
skót zászlókat lobogtattak. A csődületet negyedóra után 
feloszlották. A marosvásárhelyi villámcsődületen legalább 
ugyanannyi rendőr és csendőr jelent meg, mint tüntető, és 
a megmozdulás valamennyi részvevőjét igazoltatták. 

2014. szeptember 25.  

 Elhallgatott történelem a kolozsvári állomáson.
A kolozsvári vasútállomáson az állomásvezetőket fel-

soroló emléktáblán hiányzik azoknak a magyar és német 
intézményvezetőknek a neve, akik 1945 előtt igazgatták 
a központi pályaudvart.

2014. szeptember 30. 

 A marosvásárhelyi bíróság eltörölte azt a bírságot, 
amelyet a helyi rendőrség az Erdélyi Magyar Nemzeti 
Tanácsra (EMNT) rótt ki a reklámzászlókra vonatko-
zó törvény alapján. 

A bíróság csak részben fogadta el az EMNT panaszát, 
amelyben a szervezet a bírságolási jegyzőkönyv megsem-
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misítését kérte. Az alapfokon eljáró bíróság a kirótt 30 
ezer lejes büntetést megrovásra enyhítette. Kincses Előd, 
az EMNT ügyvédje elmondta, nem tudnak igazán örven-
deni a bírság eltörlésének, mert a mostani ítélet is rek-
lámzászlónak tekinti a székelység szimbólumát. Az ügy-
véd szerint nem lehet reklámzászlónak tekinteni egy több 
évszázados szimbólumot, és bemutatta a tárgyaláson Szé-
kely Mózes fejedelem 1603-as pecsétjének képét, amelyen 
a székely zászlón is megjelenő szimbólumok szerepelnek.

2014. október 8. 

 Végleges ítéletet hozott a brassói táblabíróság Sepsi-
szentgyörgy városzászlajáról, kimondva, hogy az tör-
vénytelen.

 Antal Árpád polgármester bejelentette, hogy a stras-
bourgi emberi jogi bíróság elé viszik az ügyet. A sepsi-
szentgyörgyi városzászlót 2008-ban fogadta el a helyi 
önkormányzat, Kovászna megye prefektusa pedig meg-
támadta ezt. 

2014. október 8.

 Beperelte a marosvásárhelyi helyi rendőrséget egy 
holland–magyar tolmács, akit múlt év decemberében 
azért bántalmaztak a rendőrség székházában, mert 
nyelvi jogait próbálta érvényesíteni. 

Landman Gábor holland–magyar fordítóként egy hol-
land újságíró számára próbált szerződéses megbízás alap-
ján tolmácsolni az önkormányzatnak alárendelt maros-
vásárhelyi rendőrségen. A városi rendőrség bejáratánál 
azt kérte, biztosítsanak számára magyar nyelvű ügyfél-
szolgálatot. Amikor kérését nem teljesítették, felszólította 
a rendőrséget, hogy tartsák tiszteletben a román alkot-
mány 120. cikkelyét, amely a kisebbségi anyanyelvhasz-
nálat önkormányzatokra vonatkozó kereteit rögzíti.

2014. október 20. 

 A román köztelevízió egyik választási vitaműsorá-
ban – melyben Tánczos Barna szenátor és Gheorghe 
Funar is szerepelt –, miután Tánczos magyarul is kö-
szöntötte a nézőket, Funar kijelentette, ha ő egyszer 
elnök lesz Romániában, nem lehet majd a lovak nyel-
vén megszólalni.

Az RMDSZ-es szenátor Facebook-oldalán azt írta, 
feljelentést tesz az államfőjelölt, a volt kolozsvári polgár-
mester ellen a Diszkriminációellenes Tanácsnál. 

2014. október 23. 

 Beadvánnyal fordult az Országos Diszkriminá-
cióellenes Tanácshoz Szilágyi Zsolt, miután a román 
közszolgálati rádió választási műsorában Gheorghe 
Funar többször is támadta őt és a magyar közösséget. 

Funar egyebek mellett azt állította, hogy az 1956-os 
forradalmat csak a magyarok találták ki Erdély elcsatolá-
sa céljából, de azt is mondta, hogy megválasztása esetén 
megtiltja a románon kívül más nyelv használatát a köz-
szolgálati médiában. 

2014. október 29.

 Ismeretlen elkövetők péntekről szombatra virradó 
éjszaka ismét megrongálták Csíkszereda központjá-
ban, a Szabadság téren felállított nagyméretű székely 
zászlót.

2014. október 26 

 Sepsiszentgyörgyön a más megyékből bevonuló 
szélsőséges román fiatalok ismét a magyar közösség 
elleni harsány tüntetésbe fordították a román nemzeti 
ünnepet. 

A román tömeg a „Kifele a magyarokkal az ország-
ból!” rigmust kiabálta. Az Új Jobboldal szélsőséges ro-
mán nacionalista szervezet távolabbról érkező tagjai már 
vasárnap autóbuszokkal érkeztek a háromszéki megye-
székhelyre. Az Új Jobboldal jelképét és Avram Iancut 
ábrázoló zászlókat lobogtatva vonultak végig a város-
központban, és hangosan skandálták, hogy „Székelyföld 
nem létezik”, „Hargita és Kovászna román föld”, „Kifele 
a magyarokkal az országból!”, „A román nyelv az egyet-
len uralkodó”, és hogy „Románia a románoké”. A Mihai 
Viteazul térre érve kifeszítették a „Magyar szeparatizmus 
ellen” és a „Románia nemzetállam, egységes és oszthatat-
lan” feliratú transzparenseket.

2014. december 1. 
     

 December 1-jén, a román nemzeti ünnepen az anya-
nyelvhasználat jogáért küzdő Kovács Lehel István ma-
rosvásárhelyi önkormányzati képviselő két gépkocsijá-
nak szélvédőjét ismeretlen tettesek betörték.  

A mostani immár a harmadik olyan vandál cselekedet, 
amelynek a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 
adjunktusa és családja esik áldozatául. 2012 szeptembe-
rében a helyi magyar közösség Szent Mihály-napi bálja 
idején lakása ablakát dobták be kővel, 2013 februárjában 
pedig román nemzeti szalaggal átkötött, ürüléket tartal-
mazó zacskót akasztottak a háza kapujára. 

2014. december 1. 

 Rosszindulatúan és alaptalanul bírságolta meg a Ko-
vászna megyei prefektúra Kézdivásárhely önkormány-
zatát amiatt, hogy a város nem volt „megfelelően” fel-
lobogózva a román zászlókkal december elsején. 

2014. december 10. 

 Marius Popică prefektus ötezer lejre bírságolta a 
Magyar Polgári Pártot amiatt, hogy a június 4-én tar-
tott trianoni megemlékezés résztvevői elénekelték a 
magyar himnuszt.

Mintegy 150 ember gyűlt össze Sepsiszentgyörgyön a 
Kovászna megyei prefektus épülete előtt hétfőn, és tilta-
kozott az ellen, hogy a megye prefektusa bírságot szabott 
ki a magyar himnusz eléneklése miatt. A részvevők több-
ször elénekelték a magyar himnuszt. 

2014. december 15.  

 A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyész-
ség hivatalból indított bűnügyi vizsgálatot fenyegetés 

http://futyi.transindex.ro/?cikk=162
http://futyi.transindex.ro/?cikk=162
https://www.facebook.com/tanczosbarna.szenator/posts/352814718213320
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gyanúja miatt az RMDSZ Szövetségi Képviselők Taná-
csán elhangzottak miatt.

A DIICOT közleménye szerint az, hogy Kelemen Hu-
nor, az RMDSZ elnöke a „szülőföld visszaszerzéséről” 
beszélt, valamint arról, hogy „visszaszerezzük a szülőföl-
det tégláról téglára, erdőről erdőre, épületről épületre”, 
valamint az, hogy Antal Árpád sepsiszentgyörgyi pol-
gármester azt üzente Frunda Györgyön keresztül Vic-
tor Ponta miniszterelnöknek, utasítsa Kovászna megye 
prefektusát, hogy az ne provokálja az erdélyi magyaro-
kat, mert ezáltal interetnikus feszültségeket okozhat, tör-
vénybe ütközik.

2014. december 15.

 A csíkszeredai Szabadság téren felállított székely 
zászló ismét vandálok áldozata lett, ismeretlen tette-
sek újból letépték a több méter magas vasrúdon lobo-
gó nemzeti szimbólumot.

A letépett és néhány méterrel odébb eldobott zászlón 
apróbb égési nyomok is felfedezhetők voltak, ami arra 
utalhat, hogy a tettesek megpróbálták felgyújtani azt.

2014. december 16.

 Déván lebontották Barcsay Ákos erdélyi fejdelem 
emlékoszlopát.

2014. december 29-én a dévai polgármesteri hivatal 
utasítására lebontották Barcsay Ákos erdélyi fejdelem 
emlékoszlopát, miután a gyulafehérvári táblabíróság el-
rendelte annak eltávolítását. Az oszlopon Barcsay Ákos 
bronzplakettjén kétnyelvű felirat hirdette Hunyad me-
gye főispánjának, a dévai vár birtokosának emlékét. A 
fejedelem nevéhez nem csupán Erdély címerének meg-
alkotása fűződik, hanem a román oktatás támogatása is. 
Másfél hónappal a felállítását követően egy trikolórral 
felszerelt éhségsztrájkoló férfi a szobor azonnali lebon-
tását követelte. 

2014. december 29.

2015
 Nem hangzott el magyar szó az Európa Ifjúsági Fő-
városa projekt kolozsvári, szilveszter éjszakai nyitánya 
során

A rendezvényen kizárólag román nyelvű szövegek 
hangzottak el, sem angol, sem magyar, sem más nyelvű 
köszöntés nem volt. Emellett a projekt nyitányát jelző lé-
zershow is csak a román trikolór színeiben „pompázott”. 
A polgármester pedig kizárólag románul szólt a megnyi-
tó részvevőihez. 

2015. január 5. 

 Dorin Florea marosvásárhelyi polgármester azt nyi-
latkozta, hogy az egyházak képtelenek megfelelő okta-
tási körülményeket biztosítani a diákoknak, és rossz a 
restitúciós törvény.

„Úgy vélem, hogy a román parlament egyik legna-

gyobb hibája a nemzeti érdekeltségű épületek: iskolák, 
kultúrotthonok visszaszolgáltatása volt. Ezt egy becsüle-
tes kárpótlással kellett volna megoldani, sajnálatos, hogy 
nem ezt tették, s emiatt a tanügyben jelentős gondok 
vannak” – nyilatkozta a polgármester.

2015. január 9. 

 A sepsiszentgyörgyi prefektusi hivatal elé elhelye-
zett Székelyföld-molinó eltávolítását kéri a Romániai 
Magyar Demokrata Szövetség helyi vezetőitől Sebasti-
an Cucu, Kovászna megye prefektusa. 

A prefektus levélben kérte Tamás Sándort, Kovászna 
megye önkormányzatának elnökét és Antal Árpádot, 
Sepsiszentgyörgy polgármesterét, hogy vegyenek részt 
január 24-én a Moldva és Havasalföld egyesülésének év-
fordulójára szervezett ünnepségen, és távolítsák el annak 
helyszínéről a korábban tiltakozásképpen elhelyezett Sic 
– Terra Siculorum feliratú hirdetővásznat.

2015. január 22.

 Százötven méter hosszú piros-sárga-kék lobogóval 
vonultak fel Sepsiszentgyörgyön a Moldva és Havasal-
föld egyesülésének évfordulóját ünneplők. 

Közel háromszáz szélsőséges román fiatal vett részt 
azon a felvonuláson, amelyet az 1859-es, kisegyesülésnek 
nevezett román ünnep alkalmából szerveztek a székely 
városban. Az esemény nem volt provokációktól mentes, 
a felvonulók a SIC-táblát is megpróbálták eltakarni. A 
felvonulás kezdeményezője és egyik szervezője Cosmin 
C., az a román középiskolás fiú, aki piros-sárga-kék zász-
lóval fotózkodott a március 15-ei magyar nemzeti ünne-
pen a megyeszékhelyen.

2015. január 26. 

 Elutasította a nagyváradi bíróság Tőkés László kere-
setét, amelyben az európai parlamenti képviselő a szé-
kely lobogót reklámzászlónak tekintő és annak eltávo-
lítására felszólító rendőrségi jegyzőkönyv semmissé 
nyilvánítását kérte. 

A volt református püspököt tavaly augusztusban szó-
lította fel az önkormányzat rendőrsége, hogy távolítsa el 
EP-irodája erkélyéről a szolidaritásvállalás jeleként ko-
rábban kitűzött székely zászlót, amelyet a hatóság rek-
lámzászlónak minősített. Az Európa Tanács Rasszizmus 
és Intolerancia Elleni Bizottsága (ECRI) Romániáról 
szóló, 2014-es országjelentése egyébként kitér a román 
hatóságoknak a székely jelképeket üldöző magatartásá-
ra, és felszólítja Bukarestet: alkalmazza az egyenlő bánás-
mód elvét a jelképhasználatban.

2015. január 27. 

 A Ploiești Táblabíróság november végi jogerős ítélete 
érvénytelenítette a kommunizmus idején államosított 
Székely Mikó Református Kollégium visszaszolgálta-
tását az egyháznak, és felfüggesztett börtönbüntetést 
szabott ki a visszaszolgáltatást 2002-ben elrendelő 
tisztségviselőkre.

http://itthon.transindex.ro/?cikk=24835
http://itthon.transindex.ro/?cikk=24835
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Az önkormányzat végleges és visszavonhatatlan bíró-
sági végzés alapján jóváhagyta a tanintézet épületének 
átvételét az Erdélyi Református Egyházkerülettől, ily 
módon a reformátusoktól elbitorolt épület a sepsiszent-
györgyi tanács tulajdonába került.

2015. január 29. 

 Jogerősen is kitiltották Szávay Istvánt, Magyaror-
szág jobbikos országgyűlési képviselőjét Romániából.

Az indoklás szerint a Jobbik alelnöke veszélyezteti az 
ország közrendjét és közbiztonságát. Tavaly márciusban 
négy magyar állampolgárt tiltottak ki Romániából, köz-
tük a Jobbik két országgyűlési képviselőjét, Szávay Ist-
vánt és Zagyva György Gyulát, valamint Tyirityán Zsol-
tot, a Betyársereg tagját és Mikola Bélát, az Új Magyar 
Gárda tagját. A döntés szerint egy éven keresztül nem 
léphetnek Románia területére. 

2015. január 31.

 Zavarja a románok fórumát a nemzetközi hírlevél.
Kovászna, Hargita és Maros Megyei Románok Civil 

Fóruma szerint elferdíti a valóságot és hamisan diszkri-
minációt kiált a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat. A ma-
gyarellenes román szervezetet a jogvédő szolgálat angol 
nyelvű nemzetközi hírlevele zavarja, amelyben hetente 
tájékoztatják a romániai és magyarországi nagykövetsé-
gek munkatársait, emberjogi szervezetek és külföldi po-
litikai pártok képviselőit a székelyföldi, erdélyi magyar-
sággal szembeni visszaélésekről, jogtiprásokról.

2015. február 2. 

 A kormányhivatal szemét bántják a magyar szimbó-
lumok, az aradi főgimnáziumba is belekötöttek.

A Cosmin Pribac Arad megyei prefektus kézjegyével 
ellátott iratban a kormányhivatal arra kéri az önkor-
mányzatot, a lehető legrövidebb időn belül tájékoztassa 
őket arról, hogy melyek azok a közterek, ahol a román 
zászló mellett (állandó jelleggel) más nemzetek zászlaja 
is felvonható. Egy másik, Ionuţ Bala városi rendőrkapi-
tány és Valentin Burtă, a közrendészeti osztály vezetője 
által jegyzett leirat arra kéri az önkormányzatot, ma-
gyarázza meg, mit jelképez az a magyar nyelvű oklevél, 
mely bekeretezve függ Bognár Levente aradi alpolgár-
mester irodájának bejáratánál, pontosabban a hivatal 
folyosójának falán. A két hivatalos átiratot Gheorghe 
Falcă aradi polgármester tárta a sajtó elé, mindkét do-
kumentum középpontjában magyar nemzeti érzületet 
sértő utalások szerepelnek. A kifüggesztett okirat az 
Atzél Péternek, Arad szabad királyi város egykori pol-
gármesterének adományozott díszpolgári címről szóló 
oklevele, mely alatt egyébként a román nyelvű fordítás 
is megtalálható.

2015. február 3.  

 Értelmezhetetlennek és indokolatlannak tartja  az 
RMDSZ a Legfelsőbb Bírói Tanács vizsgálódását Ke-
lemen Hunor múlt szombaton elhangzott kijelentései 

miatt, amelyekkel a szövetségi elnök kiállt a börtönre 
ítélt Nagy Zsolt ártatlansága mellett. 

„Nem fogunk hallgatni, amikor valakit igazságtalanul 
börtönbe zárnak, amikor visszaállamosítás történik eb-
ben az országban, akkor sem fogunk hallgatni, amikor 
egy politikusunkon a DNA egy olyan döntést kér szá-
mon, amelynek meghozatalában nem is vett részt. És ak-
kor sem fogunk hallgatni, amikor terrorizmus vádjával 
vizsgálják az RMDSZ politikusát, és még akkor sem fo-
gunk, amikor a himnusz eléneklése vagy a magyar nem-
zeti szimbólumok használata miatt tapasztalunk vissza-
éléseket” – nyilatkozta Kovács Péter, az RMDSZ főtitkára 
a sajtónak. 

2015. február 3. 

 Két hónap elteltével sem kapott választ a Magyar 
Polgári Párt a november 29-i sepsiszentgyörgyi meg-
mozduláson felolvasott és a kormánynak továbbított 
petícióra. 

A gyulafehérvári nyilatkozat betartását követelő do-
kumentumot a rendezvény után iktatták a prefektúrán, a 
törvény előírásai szerint a címzetteknek 30 napon belül 
kellett volna válaszolniuk. 

2015. február 4.  

 Marosvásárhely polgármestere megtiltotta, hogy a 
Székely Nemzeti Tanács (SZNT) március 10-én felvo-
nulást szervezzen a székely vértanúk emlékművétől a 
város főteréig, és tiltakozó megmozdulást tartson a 
prefektusi hivatal előtt.

Izsák Balázs, az SZNT elnöke kijelentette, hogy a 
gyülekezési jogot biztosító román törvény szerint a tilta-
kozó megmozdulások nem engedélykötelesek, a jogsza-
bály csupán bejelentési kötelezettséget ír elő. A Székely 
szabadság napja elnevezésű rendezvényen az SZNT az 
1852-ben felgöngyölített Habsburg-ellenes székely szer-
vezkedés 1854. március 10-én kivégzett három vezetője 
– Török János, Gálfi Mihály és Horváth Károly – maros-
vásárhelyi emlékoszlopánál szervez 2004 óta megemlé-
kezést. A 2013-as és 2014-es rendezvény felvonulással 
és a romániai régiók kialakítására vonatkozó romániai 
kormányzati elképzelések elleni tiltakozással végződött. 
A szervezők becslése szerint mind a 2013-as, mind a 
polgármester által szintén betiltott 2014-es felvonuláson 
tízezrek vettek részt.

2015. február 3.

 A Mikó Imre Jogvédő Szolgálat szerint antidemok-
ratikus, hogy nem lehet népszavazás Székelyföldön.

Demokratikus elvet sért az, hogy a prefektusok akadá-
lyozzák a régiós szintű népszavazások megszervezését, a 
román állam pedig adminisztratív eszközökkel és az al-
kotmányra való hivatkozással lehetetleníti el a regionális 
népszavazás kezdeményezéseit, holott a referendumon 
való konzultáció alapvető demokratikus elv. A Kovász-
na megyei prefektúra annak ellenére akadályozta meg a 
referendum megszervezését Székelyföld önálló fejlesztési 

http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=180554&cim=a_sepiszentgyorgyi_tanacshoz_kerult_a_szekely_miko_kollegium_epulete
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=180554&cim=a_sepiszentgyorgyi_tanacshoz_kerult_a_szekely_miko_kollegium_epulete
http://itthon.transindex.ro/?hir=35783
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=180793&cim=a_kormanyhivatal_szemet_bantjak_a_magyar_szimbolumok_az_aradi_fogimnaziumba_is_belekotottek
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=180793&cim=a_kormanyhivatal_szemet_bantjak_a_magyar_szimbolumok_az_aradi_fogimnaziumba_is_belekotottek
http://erdely.ma/autonomia.php?id=180930&cim=miko_imre_jogvedo_szolgalat_antidemokratikus_hogy_nem_lehet_nepszavazas_szekelyfoldon
http://erdely.ma/autonomia.php?id=180930&cim=miko_imre_jogvedo_szolgalat_antidemokratikus_hogy_nem_lehet_nepszavazas_szekelyfoldon
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régióvá alakításáról, hogy ennek támogatására több mint 
170 ezer támogató aláírást gyűlt össze. Arra is felhívják a 
nemzetközi közvélemény figyelmét, hogy Romániában a 
magyar páciensek és betegek nem jutnak hozzá anyanyel-
vükön a gyógyszerekkel kapcsolatos információkhoz. 

2015. február 5.

 Kolozsvár: a bíró jóindulatától függhet a kétnyelvű 
helységnévtáblák kihelyezése.

Miután a kolozsvári Polgármesteri Hivatal Ceaușes-
cu-idézettel érvelt a kétnyelvű helységnévtáblák ellen, 
most a külügyminisztériumtól kért tanácsot ebben az 
ügyben. A European Committee Human Rights Hun-
garians Central Europe Alapítvány által indított és alap-
fokon tavaly július 11-én megnyert pernek csütörtökön 
lesz a fellebbviteli tárgyalása. 

2015. február 4.

 Levettette a bíróság a székely zászlót Sepsiszent-
györgyön az Erzsébet Parkban.

A bíróság jogerős határozata nyomán kénytelen volt 
bevonni a sepsiszentgyörgyi Erzsébet Parkban felállított 
óriási székely zászlót a Magyar Polgári Párt. A zászlót 
2013. június 4-én vonták fel, nem sokkal ezt követően 
Dumitru Marinescu, az akkori Kovászna megyei prefek-
tus a zászló levételére szólította fel a polgármesteri hiva-
talt, majd bíróságra vitte az ügyet. Marius Popică korábbi 
prefektus tavaly 5 ezer lejes bírságot is kirótt az MPP-re, 
mert a 2014-es Trianon-megemlékezésen a magyar him-
nuszt énekelték közterületen. 

2015. február 4.

 Jogerősen elutasította a bíróság a kolozsvári két-
nyelvű helységnévtáblát.

A Kolozsvári Táblabíróság jogerős ítéletben érvény-
telenítette csütörtökön azt a korábbi törvényszéki ítéle-
tet, mely magyar nyelvű helységnévtáblák kihelyezésére 
kötelezte a polgármesteri hivatalt. A táblabíróság úgy 
értékelte, hogy a Hollandiában bejegyzett Európai Ma-
gyar Emberjogi Alapítvány nem illetékes pereskedni a 
kolozsvári magyar feliratok ügyében. A Kolozs Megyei 
Törvényszék 2014 júliusában az alapítvány keresete alap-
ján azt állapította meg, hogy Kolozsváron annak ellenére 
ki kell tenni a magyar feliratokat, hogy a város magyar 
lakosságának a számaránya alul marad a törvényben 
rögzített húsz százalékon. A legutóbbi népszámlálás sze-
rint a kolozsvári a második legnagyobb magyar közösség 
Erdélyben a marosvásárhelyi után. A csaknem 50 ezer 
kolozsvári magyar azonban a város 310 ezres összlakos-
sághoz viszonyítva csak 16 százalékot tesz ki. A városhá-
za több ízben azzal hárította el a kétnyelvű feliratozásra 
vonatkozó magyar kéréseket, hogy a törvény nem köte-
lezi erre.

2015. február 5.

 Dorin Florea szerint ha március 10-én mégis lesz 
felvonulás, az törvénytelen lesz.

A marosvásárhelyi polgármester elismerte, hogy a 
rendezvények szervezőinek „egyébként joguk van meg-
emlékezést tartani”, ennek ellenére ha megtartják, akkor 
az törvénytelen lesz, és ez esetben értesíteni fogja az ille-
tékes hatóságokat.

2015. február 6.  

 Nem engedik bejegyezni a Cluj-Kolozsvár-Klausen-
burg egyesületet.

Az egyesület megalakítását azok a civilek kezdemé-
nyezték, akik tavaly bejelentették, hogy népi kezdemé-
nyezéssel próbálnak törvényt terjeszteni a parlament elé 
Kolozsvár (Cluj) történelmi nevének hivatalos visszaállí-
tása érdekében, azaz a Napoca névelem törlésére a város 
nevéből. 

2015. február 7. 

 Valentin Bretfelean rendőrségi vezető szerint – aki 
egyébként a marosvásárhelyi köztéri rendezvényeket 
engedélyező bizottság elnöke is – külföldről támogat-
ják a Székely szabadság napjára tervezett felvonulást. 

„Ahhoz, hogy ennyi embert idehozzanak Marosvásár-
helyre, hogy kifizessék az autóbuszokat, hogy inni adja-
nak az embereknek útközben, hogy megérkezéskor elég 
részegek legyenek, finanszírozás szükséges” – mondta 
Bretfelean, aki szerint ő már régebben figyelmeztetett.

2015. február 9. 

 A sepsiszentgyörgyi bíróságon márciusban kezdő-
dik a himnuszéneklésről szóló per tárgyalása. 

A bíróság március 9-re tűzte ki az első tárgyalási for-
dulót abban a perben, amit a polgári párt a prefektúra el-
len indított a magyar himnusz elénekléséért kirótt 5000 
lejes büntetés miatt. Az MPP háromszéki elnöke az Or-
szágos Diszkriminációellenes Tanácsnál is bepanaszolta 
a Kovászna megyei prefektúrát.

2015. február 10.

 A kolozsvári polgármesteri hivatal megfellebbezte 
a kolozsvári törvényszék azon ítéletét, amely kötelezte 
az önkormányzatot, hogy függessze ki a város bejára-
taihoz a kétnyelvű helységtáblákat.

Kolozsváron, a városi tanácsülésen, a Musai–Muszáj 
civil kezdeményező csoport képviselői és az RMDSZ 
tanácsosai a kétnyelvű helységnévtáblák miatt a pol-
gármester szemére vetették, hogy „nem beszélhetünk 
multikulturalizmusról Kolozsváron akkor, amikor a pol-
gármesteri hivatal megtámad egy olyan ítéletet, amely 
éppen a multikulturalizmust és a magyar nyelvhasznála-
tát támogatja a közigazgatásban”. 

2015. február 11. 

 A szobrok látják a kárát az etnikai feszültségnek Vá-
radon.

Nagyváradon a magyar–román viszony fokmérője is 
lehetne, hogy idén már kétszer is meg kellett tisztítani a 
Fő utcai Holnaposok szobrát. Bethlen Gábor szobrát ta-

http://itthon.transindex.ro/?cikk=23845
http://itthon.transindex.ro/?cikk=23845
http://itthon.transindex.ro/?hir=36109
http://itthon.transindex.ro/?hir=36109
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=181002&cim=dorin_florea_ha_marcius_10_en_megis_lesz_felvonulas_az_torvenytelen_lesz
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=181002&cim=dorin_florea_ha_marcius_10_en_megis_lesz_felvonulas_az_torvenytelen_lesz
http://itthon.ma/erdelyorszag.php?cikk_id=5986
http://itthon.ma/erdelyorszag.php?cikk_id=5986
http://foter.ro/cikk/20150213_a_szobrok_latjak_a_karat_az_etnikai_feszultsegnek_varadon
http://foter.ro/cikk/20150213_a_szobrok_latjak_a_karat_az_etnikai_feszultsegnek_varadon
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valy sárga festékkel öntötték le, és román zászlót tekertek 
rá, József Attila szobrát is elcsúfították, pár évvel ezelőtt 
kétszer is lefeszítették a Garasos híd emléktáblájáról a 
bronzplakettet, megrongálták Wagner Nándor szobrász-
művész emléktábláját és Czárán Gyula természetkutató 
köztéri szobrát. 

 2015. február 13. 

 „Kettévágott” közösség – flashmob a kolozsvári 
többnyelvűségért.

Több mint kétszáz kolozsvári vett részt azon a villám-
csődületen, amelynek szervezői a többnyelvű helység-
névtáblák hiányára akarták felhívni a város vezetőségé-
nek figyelmét. A többnyelvű helységnévtáblák kapcsán 
a kolozsvári tanács szerda délutáni ülésén indulatos vita 
alakult ki. Tavaly szeptemberben a Most–Acum – moz-
galom a szabad nyelvhasználatért nevű civil szervezet 
kétnyelvű molinót feszített ki a házasságkötésekre is 
használt sétatéri filagóriában, a kolozsvári polgármesteri 
hivatal alkalmazottai azonban kettévágták azt, így távo-
lítva el róla a magyar feliratot. 

2015. február 13. 

 Ismeretlen tettesek szombatra virradóra román 
nemzeti színekre festették le az aradi Szabadság-szo-
bor talapzatán a 13 vértanú tábornok arcképét.

A magyar szabadságharc tábornokainak dombormű-
veit festékszóróval színezték pirosra, sárgára és kékre. 
A talapzatra fekete festékszóróval magyarokat gyalázó 
szöveget is írtak. A szoborcsoportot 1890. október 6-án 
avatták fel a tizenhárom aradi vértanú emlékére az ak-
kori aradi Szabadság parkban. Trianon után a román 
karhatalom előbb körbedeszkáztatta, majd 1925-ben 
eltávolította. Hetvenkilenc év után, 2004-ben sikerült 
visszaállítani az aradi Tűzoltó térre, amelyet – a román–
magyar kormányközi egyezmény alapján – a megbékélés 
parkja vesz körül. A visszaállított szoborcsoportot az el-
múlt években többször is megrongálták. 

2015. február 14.

 Magyarellenes transzparenssel tüntetett a szurko-
lók egy csoportja a Kolozsvár Arénában tartott Romá-
nia–Spanyolország rögbimeccsen.

A szurkolók egy fekete színű transzparenst feszítettek 
ki az egyik lelátón, amelyre fehér festékkel román nyel-
ven azt írták: „A név Cluj-Napoca – vagy elfogadjátok, 
vagy elmentek innen.” A felirat arra a civil kezdeménye-
zésre reagál, hogy írják ki magyarul is Kolozsvár nevét 
a város bejáratainál. A névmódosítással a kommunista 
rezsim a románok kolozsvári őshonosságának tudatát 
kívánta erősíteni. 

2015. február 15.

 Horváth Anna lemondását követelték hétfőn a szo-
ciáldemokrata kolozsvári tanácsosok. 

Szerintük az RMDSZ-es alpolgármester felbujtatta a 
polgármesteri hivatal ellen a magyar fiatalokat. A PSD 

képviselőinek nemtetszését az váltotta ki, hogy Horváth 
Annak arra biztatta a kolozsvári magyarokat, hogy ve-
gyenek részt a kétnyelvű helységnévtáblákért folytatott 
kampányban. Ennek egyik eleme, hogy a kincses város 
magyar lakói egyenként pereljék be a városházát.

2015. február 16. 

 A Maros megyei kormánybiztosi hivatal pert nyert 
a román diszkriminációellenes hivatal ellen, az ítélet 
megerősítette, hogy a romániai prefektúrák kisebbsé-
gi nyelven – így magyarul – nem kötelesek közzétenni 
honlapjukon a közérdekű információkat.

A román Országos Diszkriminációellenes Tanács 
2012 júliusában marasztalta el a Maros megyei prefektú-
rát amiatt, hogy honlapján kizárólag román nyelvű infor-
mációk találhatók. A tanács figyelmeztetésben részesítet-
te a kormánybiztosi intézményt. Megfogalmazta egyúttal 
azt az ajánlást a Maros, a Szatmár, a Bihar és a Szilágy 
megyei prefektusoknak, valamint a Szatmár, a Bihar és 
a Szilágy megyei önkormányzatok elnökeinek, akárcsak 
több mint 50 erdélyi település polgármesterének, hogy 
szüntessék meg a magyar kisebbség tagjait érintő hátrá-
nyos megkülönböztetést, és az általuk vezetett intézmény 
honlapján magyar nyelven is tüntessék fel a közérdekű 
információkat. Ezekben a közigazgatási egységekben 
ugyanis a magyar lakosság számaránya meghaladja a 20 
százalékot, és ezért joguk van az anyanyelvhasználatra a 
közigazgatásban. Első fokon a Maros megyei prefektú-
ra elvesztette a pert a marosvásárhelyi táblabíróságon, 
most viszont a legfelsőbb bíróság felülbírálta az ítéletet, 
és helyt adott a prefektúra fellebbezésének. A Legfelsőbb 
Bíróság és Semmitőszék honlapján közzétett ítélet sze-
rint hatálytalanították a diszkriminációellenes tanács 
2012-es határozatát.

2015. február 16. 

 Nem történt előrelépés a magyar tannyelvű gyógy-
szerészképzés sorsát illetően a Marosvásárhelyi Orvo-
si és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) szenátusá-
nak ülésén.

A MOGYE a nyáron száz helyet hirdethet meg a 
gyógyszerészeti fakultására felvételizni kívánó román di-
ákok számára, és egyetlen egyet sem a magyarok részére. 

2015. február 17. 

 Hargita megyében 24 önkormányzat autonómiapár-
ti határozatát érvénytelenítette a törvényszék.

A megyében 27 önkormányzati testület fogadta el a 
Székely Nemzeti Tanács (SZNT) által kezdeményezett 
autonómiapárti határozatot, valamennyi döntést a pre-
fektus megtámadta a törvényszék közigazgatási részle-
gén. A prefektus érvei szerint, amelyeket a Hargita Me-
gyei Törvényszék is elfogadott, azért nem hozható létre a 
Székelyföld közigazgatási régió, mert a román alkotmány 
csak a község, város és megye közigazgatási egységeket 
sorolja fel. Az a kérés, hogy a Székelyföldön a magyar 
nyelv is kapjon hivatalos státust, abba az alkotmányos 
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előírásba ütközik, amely szerint „Romániában a hivata-
los nyelv a román”. Az SZNT kezdeményezésére eddig 
45 Kovászna, Hargita és Maros megyei település önkor-
mányzata fogadta el azt a határozatot, amelyben kinyil-
vánították, hogy a Székelyföld nevű különálló közigazga-
tási egységbe akarnak tartozni, mely számára sarkalatos 
törvény szavatolja az autonómiát, és területén az állam 
nyelve mellett hivatalos nyelv a magyar is.

2015. február 19. 

 A Legfelsőbb Bírói Tanács döntése szerint Kelemen 
Hunor RMDSZ-elnök  megsértette az igazságszolgál-
tatás függetlenségét, amikor az RMDSZ negyedszáza-
dos évfordulóját ünneplő gálán mondott beszédében 
védelmébe vette a négy év börtönre ítélt Nagy Zsoltot.

Az RMDSZ elnöke elmondta: nem volt szándékában 
befolyásolni az igazságszolgáltatás függetlenségét, és 
nem is tehette meg, hiszen az ügy lezárását követően nyi-
latkozott, másrészt ebben az esetben a szólásszabadság 
elvének kellene érvényesülnie.

2015. február 19. 

 A Kovászna megyei fogyasztóvédelem felszólított 
egy székelyudvarhelyi céget, hogy cserélje ki a hús-
készítményének címkéjén található „Gust Secuiesc” 
(Székely Íz) szlogent.

Mircea Diacon, a fogyasztóvédelem Kovászna megyei 
vezetője azzal indokolta a felszólítást, hogy nem létezik 
székely íz, csak édes, keserű vagy savanyú. „Manapság 
egyre képtelenebb helyeken használják a székely megne-
vezést, lehet, hogy majd megjelenik a székely vécé vagy 
a székely temető is. Élelmiszereken nem helyénvaló a 
székelyekre vonatkozó hivatkozás használata” – mondta 
Diacon arra a felvetésre, hogy marketingcéllal miért ne 
lehetne használni a székely kifejezést. 

2015. február 20.

 Romániában büntetendő és büntethető az anya-
nyelvhasználat, illetve az anyanyelv használatához 
való jog melletti kiállás.

A bukaresti fellebbviteli bíróság jogerős ítéletében ki-
hágás miatt figyelmeztetésben részesítette Lakó Péterfi 
Tündét, azt az aktivistát, aki kétnyelvű termékcímkéket 
osztogatott az egyik marosvásárhelyi piacon. A bírósági 
ítélet azért is súlyos, mert „felülírja” az alapfokú döntést, 
amely az aktivistának adott igazat az őt érthetetlen in-
dokból megbírságoló rendőrséggel szemben. 

2015. február 20. 

 Súlyos, emberi jogokat sértő visszaéléseket észlelt a 
romániai büntetés-végrehajtás területén a Mikó Imre 
Jogvédelmi Szolgálat.

Országosan több olyan börtön is működik, ahol a 
fogvatartottak több mint 20%-a magyar anyanyelvű (pl. 
Feketehalom, Csíkszereda, Marosvásárhely stb.). Ennek 
ellenére ezekben az intézményekben sem szóban, sem 
írásban nem lehet használni a magyar nyelvet, nem le-

het hozzáférni magyar nyelvű rádió- és televízióadáshoz, 
nem lehet magyar nyelven tanárt és pszichológust igé-
nyelni. Bizonyítható továbbá, hogy aki szóvá teszi nyelvi 
jogainak sérülését, a teljes büntetését kénytelen leülni, 
rossz magaviselet miatt nem szabadulhat korábban.

2015. február 24. 

 Az aradi képviselő-testület szociáldemokrata tagjai 
inkább egy újabb ortodox templom építésére, mint a 
Megbékélési park átrendezésére, felújítására, kibőví-
tésére költenék a városi büdzséből elkülönített össze-
get.

2015. február 25. 

 A bukaresti képviselőház megerősítette azt a sür-
gősségi kormányrendeletet, amely a román ortodox 
egyháznak juttatta a székelyföldi Kovászna fürdővá-
rosban álló Fenyő Szállót.

A román kormány 2013. december 18-án hozott sür-
gősségi kormányrendeletet arról, hogy az állami pro-
tokollalaptól a „Vallásügyi Államtitkárság kezelésébe, 
Hargita és Kovászna Ortodox Püspökségének” juttatja 
a hatemeletes, 89 szobás, kétcsillagos szállodát, a hozzá 
tartozó kezelőközpontot és sportpályákat. A képviselő-
ház 316 szavazattal hét ellenében, 14 tartózkodás mellett 
jóváhagyta a Ponta-kabinet rendeletét.

2015. február 25.

 A marosvásárhelyi polgármesteri hivatalnak aláren-
delt rendőrség vezetője szerint bűnvádi eljárás indul a 
felbujtók ellen, ha március 10-én, a székely vértanúk 
kivégzésének évfordulóján tömeg gyűlik össze a vérta-
núk emlékművénél.

A Székely Nemzeti Tanács múlt héten jelentette be, 
hogy a polgármester tiltását követően nem tart tömeg-
demonstrációt a Székely szabadság napján Marosvá-
sárhelyen, de arra figyelmeztetett, hogy mindenkinek 
jogában áll egy szál virággal és gyertyával egyénileg 
leróni kegyeletét az emlékműnél. „Büntetőjogi eljárásra 
számíthatnak a felbujtók. Tudjuk, hogy kik azok, akik a 
törvények megszegésére biztatják az embereket, tudjuk, 
mi jelenik meg az újságokban és a közösségi portálokon” 
– jelentette ki a rendőrfőnök. Arra a felvetésre, hogy még 
a Ceaușescu-diktatúra idején is büntetlenül lehetett virá-
got vinni az emlékműhöz, Valentin Bretfelean kijelentet-
te, „egy dolog, hogy az emberek maguktól odamennek, 
és más dolog, hogy valaki odahívja őket egy bizonyos 
időpontra”.

2015. március 3.

 Ismeretlenek kék festékkel öntötték le a sepsiszent-
györgyi Erzsébet parkban, a kormányhivatal épületé-
vel szemben található SIC táblát, ami az autonóm Szé-
kelyföld egyik szimbóluma.

A március 10-ki megemlékezés szervezői szerint 
„napnál is világosabb üzenettel bír a SIC tábla megy-
gyalázásának időzítése: a bejelentés elhangzása után, de 

http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=182096&cim=inkabb_ortodox_templom_aradon_mint_egy_rendezett_megbekelesi_park
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még március 10-e előtt történt. Ezért is ott kell lennünk 
a tüntetéseken március 10-én, mutassuk meg, hogy min-
ket nem nyomhatnak el!” A szervezők közleményükben 
úgy vélik: az időzítés nem véletlen, hiszen közeledik 
március 10-e, két nappal korábban pedig a szélsőséges 
Új Jobboldal szervezet kolozsvári elnöke javasolta, hogy 
Sepsiszentgyörgy legyen Románia új fővárosa, mivel így 
lehetne a legkönnyebben megtörni a székelyek autonó-
miaküzdelmét. 

2015. március 9.  

 Csendőrök és rendőrök tucatjai álltak készenlétben 
Marosvásárhelyen, miközben a székely vértanúk osz-
lopánál zajlott a Székely szabadság napja nevű meg-
emlékezés.

Az emlékműnél és a főtéren bevetésre kész, különle-
ges csendőrségi járművek, tűzoltókocsik, mentőautók 
sorakoztak. Több rendőr figyelte és videózta a megem-
lékezőket a Székely Vértanúk oszlopánál. Lucian Goga 
prefektus már korábban bejelentette: a hatóságok készen 
állnak a rend helyreállítására. Míg a Székely Vértanúk 
emlékművénél csendesen emlékeztek a rendőrök által 
felügyelt marosvásárhelyi magyarok, a város főtere ro-
mán népzenétől és népdaloktól volt hangos. A parkban 
ortodox papi ruhás egyének, piros-sárga-kék kokárdás 
személyek sétáltak, közöttük sok rendőr és csendőr. 

2015. március 10.

 Nem vette át a Székely Szabadság Napján elfogadott 
petíciót Sebastian Cucu, Kovászna megye prefektusa.

Hiába szerették volna a város lakói a prefektusnak át-
adni a dokumentumot, a kormánybiztos nem méltatta 
arra őket, hogy megvárja hivatalában. A tömeg fenyege-
tő morgására aztán a kapunál szolgálatot teljesítő őr vette 
át az iratot.

2015. március 11. 

 Elfogadhatatlannak nevezte a román külügyminisz-
térium, a március 10-i budapesti Hősök terén rende-
zett megemlékezést.

A székely szabadság napja alkalmából a Székelyföldért 
Társaság mintegy ötszáz ember részvételével megemlé-
kezést tartott a budapesti Hősök terén, a székely vérta-
núk 1854-es kivégzésének évfordulóján. György-Mózes 
Árpád elnök, a Székelyföldért Társaság elnöke arról be-
szélt, hogy a székelyek nyílt véleménynyilvánítása tilos 
Romániában, és a hatóságok igyekeznek tönkretenni 
épített kulturális örökségüket. A román külügy úgy rea-
gált: „a budapesti megnyilatkozás nemcsak elfogadhatat-
lan, az európai szellemiségnek is ellent mond.” 

2015. március 12. 

 Gyűlöletkeltéssel gyanúsítják Izsák Balázst.
Domokos Rajmond, a Kovászna megyei rendőrség 

bűnügyi kivizsgáló osztályának tisztje sorra hívatja a kéz-
divásárhelyi rendőrségre és tanúként hallgatja ki a Hat-
vannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom azon tagjait, akik 

egy évvel ezelőtt részt vettek Marosvásárhelyen a székely 
szabadság napján szervezett rendezvényen. A tanúk ki-
hallgatása a 2014/P/3876-os bűnügyi iratcsomó kapcsán 
zajlik, ebben Izsák Balázst, a Székely Nemzeti Tanács el-
nökét gyűlöletre és megkülönböztetésre való bujtogatás-
sal vádolják. A tanúkat azért hallgatják ki – áll az egyik 
jegyzőkönyvben –, hogy bebizonyítsák: „2014. március 
10-én Izsák Balázs a hatóságok által nem engedélyezett 
tüntetést szervezett Marosvásárhelyen, ahol olyan jel-
mondatok is elhangzottak, melyek a román állam, annak 
állampolgárai és az alkotmány elleni támadásnak minő-
síthetők.” Azt is felróják az SZNT elnökének, hogy egész 
megmozdulás ideje alatt Izsák Balázs nyilvánosan is ki-
állt Székelyföld területi autonómiája mellett.

2015. március 12.

 Kukában kerültek Kolozsváron a március 15-i ko-
szorúk.

A március 15-én, a volt Biasini szálló épületén lévő 
emléktábla alá helyezett, piros-fehér-zöld szalagos ko-
szorúkat eldugták három nagy, piros-sárga-kék pántlikás 
mögé. Később a koszorúkat egy kukában találták meg 
az ingatlan udvarán, és addigra oda kerültek a magyar 
nemzeti színű szalagos koszorúk is. 

2015. március 17. 

 Kétezer lejes bírság kifizetésére kötelezte az Orszá-
gos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) Gheorghe 
Funart, amiért Kolozsvár volt polgármestere a „lovak 
nyelvének” nevezte a magyart a közszolgálati televízi-
óban.

A CNCD a szerdán kiszabott büntetést azzal indo-
kolta, hogy Gheorghe Funar kijelentése diszkriminatív, 
mert  a magyar nyelvvel szembeni „ellenséges hangula-
tot” teremt. „Az ilyen kijelentések interetnikai intoleran-
ciát szítanak, ezért büntetendők.”

2015. március 19. 

 Újabb magyarellenes jogsértés Romániában.
Január óta a hatóságok folyamatosan zaklatják Mezei 

Jánost, Gyergyószentmiklós polgármesterét, valamint 
annak családját, ideértve kiskorú gyermekeit is. A zak-
latások valódi oka Mezei János politikai szerepvállalása, 
nevezetesen az, hogy a Székely Nemzeti Tanács küldöt-
teként határozottan kiáll Székelyföld ügye mellett. Amint 
az ismeretes, Mezei már beiktatása napján kitűzte a vá-
rosházára Székelyföld zászlaját, Gyergyószentmiklós volt 
az első település, ahol elfogadták a Székelyföld autonó-
miája mellett kiálló helyi határozatot. Ő volt az, aki Már-
ton Zoltánnal együtt elutazott az Európa Tanács Kong-
resszusa Monitoring Bizottságának kisinyovi (Moldova 
Köztársaság) ülésére.

2015. március 20.

 Átfogó vizsgálatot indított a korrupcióellenes 
ügyészség a római katolikus egyháznak visszaszolgál-
tatott erdélyi ingatlanok ügyében.

http://foter.ro/cikk/20150312_gyuloletkeltessel_gyanusitjak_izsak_balazst
http://foter.ro/cikk/20150317_kukaban_landoltak_a_marcius_15_i_koszoruk
http://foter.ro/cikk/20150317_kukaban_landoltak_a_marcius_15_i_koszoruk
http://itthon.ma/erdelyorszag.php?cikk_id=6484
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A vizsgálatot a román Legfelsőbb Bíróság és Semmí-
tőszék melletti Főügyészség Országos Korrupcióellenes 
Igazgatósága (DNA) Fehér megyei ügyészei végzik, és 
több erdélyi megyére terjed ki.

2015. március 24.

 A közbiztonsági veszélyforrások közé sorolná az 
etnikai autonómia követelését a 2015–2020-as román 
közrendvédelmi és közbiztonsági stratégia, amelynek 
tervezetét kedden bocsátotta közvitára a román bel-
ügyminisztérium.

A tárca honlapján közzétett dokumentum a polgárok 
biztonságát fenyegető veszélyek között első helyen em-
líti „a rasszizmust, idegengyűlöletet, szélsőségességet 
és az intolerancia minden más formáját, amely etnikai 
autonómia elérését célozza egyes térségek vagy régiók 
számára”. A dokumentumhoz csatolt indoklás szerint a 
hosszú távú közbiztonsági stratégia a közrendvédelem 
hatékonyságának növelését célozza olyan körülmények 
között, amikor az unión belüli utazási szabadság új lehe-
tőségeket nyitott a bűnözők számára, és Románia köze-
lében megsokszorozódtak az instabil térségek. A román 
hírszerzés is feladatának tekinti, hogy megakadályozza a 
területi autonómia megvalósulását Románia területén: 
ez a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) akkori igazgató-
jának, George Maiornak egy tavalyi sajtónyilatkozatából 
derült ki. „Azon vagyunk, hogy ne lehessen kierősza-
kolni a területi autonómiát és más olyan dolgokat, ame-
lyekre a szomszédainknak ez az új, nemzetinek nevezett 
politikája irányul” – jelentette ki Maior, a magyarságra és 
Magyarországra utalva.

2015. március 24. 

 Lefújták a györgyfalvi helységnévtáblán a magyar 
feliratot

Soós Sándor, az Erdélyi Magyar Néppárt Kolozs me-
gyei szervezetének elnöke  szerint „a Kolozsvártól 6 km-
re található Györgyfalván többségében magyarok élnek, 
így világos, hogy a magyar felirat lefestését milyen indít-
tatásból követték el”.

2015. március 25.

 Ötezer lejre bírságolta a Kovászna megyei prefektú-
ra az MPP-t, mert törvénytelennek minősítette, hogy 
június 4-én az általuk szervezett trianoni megemléke-
zésen az egybegyűltek elénekelték a magyar himnuszt.

2015. március 26. 

 Nemcsak a nyelvi jogokat szabályozó hazai törvé-
nyekre és nemzetközi egyezményekre, de a prefektusi 
hivatal felhívására is fittyet hánynak a Maros megyei 
kormányhivatal alárendeltségébe tartozó intézmény-
vezetők.

A prefektúra alárendeltségébe tartozó 34 „dekoncent-
rált” intézmény vezetői közül alig tízen méltatták válasz-
ra azt a körlevelet, melyben arra szólították fel az intéz-
ményvezetőket, hogy kilenc napon belül válaszoljanak öt 

kérdésre. Ezek a következőképpen hangzottak: 1. Kihe-
lyezték-e az intézmény homlokzatára a kétnyelvű táblát? 
2. Az ügyfelektől kaptak-e szóban vagy írásban magyar 
nyelvű kéréseket? 3. Azokban az ügyosztályokban, ame-
lyek a lakossággal való kapcsolattartással foglalkoznak, 
használják-e a magyar kisebbség nyelvét? 4. Abban az 
esetben, ha az ügyfelek magyar nyelvű beadványokkal 
fordultak az intézményhez, van-e lehetőség a válaszok 
magyar nyelven való közlésére? 5. Van-e lehetőség arra, 
hogy az intézmény által nyújtott szolgáltatások területén 
kérésre biztosítsák a magyar nyelv használatát?

2015. április 8. 

 A Bihar megyei prefektusi hivatal keretében műkö-
dő bizottság kedvezőtlenül véleményezte azt a javasla-
tot, hogy a városalapító Szent László királyról nevez-
zék el a Nagyvárad belvárosában álló Körös-hidat.

Az Erdélyi Magyar Néppárt szerint diszkriminál és 
feszültséget gerjeszt a románok és a magyarok között a 
Bihar megyei névadásokat véleményező bizottság, ezért 
a párt az Országos Diszkriminációellenes Tanácsnál ke-
res jogorvoslatot.

2015. április 8.

 Érvénytelenítette a bíróság Szilágyperecsen község 
önkormányzatának álláshirdetését, melyben feltétel-
ként szabták a magyar nyelv ismeretét.

Újból meg kellett hirdetnie Szilágyperecsen község 
önkormányzatának a megüresedett jegyzői állást, ezúttal 
azonban kivették a hirdetés szövegéből azt a kitételt, mi-
szerint a jelentkezőknek magyarul is kell tudniuk. Asz-
talos Csaba, az Országos Diszkriminációellenes Tanács 
elnöke rámutatott: egy olyan községről lévén szó, ahol a 
magyar lakosság számaránya meghaladja a 20 százalé-
kot, jogos kérés a magyar nyelv ismerete a közigazgatás-
ban dolgozók irányába.

2015. április 9. 

 A székelyföldi Kovászna fürdővárosban az Egész-
ségügyi Minisztérium a helyi önkormányzat megkér-
dezése nélkül Benedek-Teculescu Szív és Érrendszeri 
Rehabilitációs Kórházra kívánja változtatta a koráb-
ban csak Benedek Géza intézményalapító főorvos ne-
vét viselő kórházat.

Benedek Géza 1960-ban alapította meg a kovásznai 
szívkórházat, és 25 évig volt az intézmény igazgatója. 
Az általa kifejlesztett rehabilitációs modellel világhír-
névre tett szert. A modell a fürdőváros adottságaira: a 
gyógyvizek és a mofetták (széndioxid tartalmú vulkáni 
kigőzölgések) gyógyhatására épít. A főorvos 2010-ben 
halt meg 94 éves korában, pár hónappal azután, hogy az 
intézmény felvette a nevét.

2015. április 9.

 A marosvásárhelyi önkormányzatnak alárendelt 
helyi rendőrség reklámnak tekintette a Civil Elköte-
lezettség Mozgalom (CEMO) önkéntesei által kihe-
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lyezett kétnyelvű utcanévtáblákat, és egyenként ötezer 
lejes (350 ezer forintos) bírságot rótt ki két tetten ért 
önkéntesre.

A mozgalom önkéntesei az elmúlt hetekben mintegy 
80 kétnyelvű utcanévtáblát helyeztek ki Marosvásárhe-
lyen olyan épületek utcafrontjára, amelyek tulajdonosai 
korábban beleegyeztek ebbe. A CEMO-val szerződéses 
viszonyban álló két önkéntest március 20-án igazoltatták 
a járőröző rendőrök, és március 23-ára idézték be őket 
a helyi rendőrségre, majd március 30-án kikézbesítették 
számukra a bírságolási jegyzőkönyvet. Romániában az 
önkormányzati törvény 2001 óta írja elő a többnyelvű 
feliratozást azokon a településeken, ahol egy kisebbség 
aránya meghaladja a 20 százalékot. 

2015. április 16.

 Lucian Goga kormánymegbízott felszólította Mak-
falva polgármesteri hivatalát, hogy tíz napon belül 
távolítsa el a Hármasfalut alkotó egykori három tele-
pülés – Csókfalva, Atosfalva és Székelyszentistván – 
be- és kijáratánál elhelyezett helységnévtáblákat.

A prefektus a Maros megyei rendőrség közlekedési 
osztályának jelzése nyomán átiratban közölte Makfal-
va önkormányzatával, hogy a Hármasfaluban felállított 
helységnévtáblák veszélyeztetik a forgalom biztonságát, 
mert azok összetéveszthetők az útjelző táblákkal. Vass 
Imre alpolgármester április 15-én írott válaszlevelében 
visszautasította a vádat, kifejtve: a táblák nem szabvány 
szerinti útjelzők, hanem turisztikai céllal, magánterület-
re helyezték ki azokat, hogy az arra járók megismerjék 
a kommunizmusban eltörölt helységneveket. Az elöljáró 
a megkülönböztetett bánásmódot is elutasította, hiszen, 
mint rámutatott, országszerte több olyan eligazító táblát 
látni, amely valamely település vagy térség hagyományos 
nevét hirdeti.

2015. május 5. 

 Ismeretlen elkövetők lemázolták a Gyergyószent-
miklós feliratot a székelyföldi város Gyilkos-tó felőli 
bejáratánál.

A gyergyószentmiklósi polgármesteri hivatal szóvi-
vőjének tájékoztatása szerint a rendőrség munkatársai 
jegyzőkönyvbe vették az ügyet, az önkormányzat pedig 
ismeretlen elkövető(k) ellen kivizsgálási kérelmet fo-
galmaz meg az országos rendőrség felé. Mint ismeretes, 
miközben számos erdélyi és partiumi városban az ön-
kormányzat megtagadja a kétnyelvű utcanévtáblák ki-
helyezését, illetve Kolozsváron is ádáz küzdelem folyik, 
hogy magyarul is kiírják a város nevét, nem ritka, hogy 
valamely település magyar felirata sérti valakik szemét.

2015. május 6.  

 A Iustinian Teculescu Egyesület megpróbálja meg-
akadályozni, hogy a kovásznai művelődési központot 
Ignácz Rózsáról nevezzék el. 

A román civil szervezet a polgármesteri hivatalhoz 
intézett beadványban tiltakozott a névadás ellen, arra hi-

vatkozva, hogy a névadás feszültséget szít a fürdőváros 
román és magyar lakói között. 

2015. május 13. 

 Eltávolították a Sebes-Körös folyó feliratú magyar 
nyelvű táblát Nagyvárad új hídjáról.

A polgármesteri hivatal szóvivője jelezte, hogy a ha-
tályban lévő törvények értelmében ezerlejes pénzbírsá-
got róttak ki, és természetesnek tartja, hogy eltávolítatták 
a közterületnek számító hídfőről a táblát. „Nem volt rá 
engedélyük, bár valószínűleg ha kérték volna, sem kap-
ták volna meg, mivel csak a helyi tanács által jóváhagyott 
elnevezések lehetnek hivatalosan feltüntetve a táblákon” 
– magyarázta a szóvivő. Hozzátette, hogy a hatályos jog-
szabályok értelmében civilek nem helyezhetnek el „ked-
vükre” táblákat közterületeken, tudomása szerint pedig 
szerda délelőtt a híd másik oldalán is találtak egy magyar 
feliratú plakettet.

2015. május 14. 

 A több mint 90 százalékos magyar lakosságú Kolozs 
megyei Tordaszentlászlón leragasztották a magyar fel-
iratot a rendőrség épületén.

A Kolozs Megyei Rendőrség 2013-ban pert nyert az 
Országos Diszkriminációellenes Tanács ellen a torda-
szentlászlói rendőrség kétnyelvű feliratának ügyében. A 
kolozsvári táblabíróság megsemmisítette  azt az írásbeli 
figyelmeztetést, amelyet  a tanácstól kapott a rendőrség 
az intézmény magyar megnevezése kihelyezésének el-
mulasztása miatt. 

2015. május 16. 

 Nyílt levélben fordult a Kovászna megyei román 
törvényhozókhoz A Kovászna, Hargita és Maros Me-
gyei Románok Civil Fóruma a sepsiszentgyörgyi Sza-
badság tér rendezési terveivel kapcsolatosan.

Szerintük a Sárkánydombnak nevezett elem román-
ellenes, mivel eltakarja a Mihály vajda-szoborcsopor-
tot. A magyarellenes megnyilvánulásairól ismert civil 
szervezet egyenesen a román és a magyar kultúra közé 
emelkedő „falként” értelmezte az 5 méter magas, 13 
méter széles és 33 méter hosszú, kiterült sárkányt ábrá-
zoló dombocskát. 

2015. május 19.

 Az Avram Iancu, Horea, Mihai Viteazul vagy Ștefan 
cel Mare utcaneveket nem lehet magyarra fordítani, 
tehát nem diszkriminált a marosvásárhelyi városhá-
za, amikor nem helyezte ki a kétnyelvű utcanévtáb-
lákat.

A Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO) a múlt 
évben panasszal fordult az Országos Diszkriminációel-
lenes Tanácshoz, mert a létező képviselő-testületi hatá-
rozat ellenére sincsenek Marosvásárhelyen kétnyelvű 
utcanévtáblák. A tanács elismerte, hogy diszkrimináció 
történt, ám a polgármester a táblabíróságon fellebbezett 
a határozat ellen. A továbbiakban a CEMO a legfelsőbb 

http://itthon.ma/erdelyorszag.php?cikk_id=7330
http://itthon.ma/erdelyorszag.php?cikk_id=7330
http://itthon.transindex.ro/?hir=39688
http://itthon.transindex.ro/?hir=39688
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bírósághoz fordul, ahogy a Diszkriminációellenes Ta-
nács is megfellebbezte a táblabíróság döntését. 

2015. május 20. 

 A nagyváradi önkormányzat elutasította annak a 
civil csoportosulásnak a kezdeményezését, amely sze-
retné, ha a Szent László (ma Egyesülés) térre a városa-
lapító lovagkirály közpénzből elkészített szobra kerül-
ne. 

A helyi önkormányzat korábban a római katolikus 
püspökség javaslatát is az uniós finanszírozásra hivat-
kozva utasította el, kiegészítve azzal, hogy az egyház által 
felajánlott régi, barokk Szent László-kőszobrot a várban 
állítják majd fel.

2015. május 21. 

 90 román honatya törvénykezdeményezést nyújtott 
be, amely június 4-ét a trianoni szerződés ünnepnap-
jának kívánja nyilvánítani.

2015. május 31. 

 Bűnvádi feljelentést tesz Mădălin Guruianu libe-
rális párti politikus a Hatvannégy Vármegye Ifjúsá-
gi Mozgalom (HVIM) ellen románellenes jelszavak 
skandálása miatt.

A sepsiszentgyörgyi liberális politikust A Kovászna, 
Hargita és Maros Megyei Románok Civil Fóruma is köz-
leményben szólította fel, hogy tegyen feljelentést, amiért 
úgymond románellenes jelszavakat skandáltak Sepsi-
szentgyörgy utcáin.

2015. június 8. 

 Kovászna megye prefektusa fellebbezett a sepsi-
szentgyörgyi bíróság azon ítélete ellen, amellyel ér-
vénytelenítette a magyar himnusz nyilvános éneklése 
miatt a Magyar Polgári Párt (MPP) háromszéki szer-
vezetére kirótt bírságot.

Az ötezer lejes bírságot azért rótták ki, mert az MPP 
által szervezett tavalyi sepsiszentgyörgyi Trianon-meg-
emlékezés végén az összegyűltek elénekelték a magyar 
himnuszt. A sepsiszentgyörgyi bíróság semmisnek nyil-
vánította a prefektúra büntetését, mert azt nem a meg-
felelő jogi személyre rótták ki. Az ítélet azt is kimondta, 
hogy jogi személy nem énekelhet himnuszt, így nem is 
bírságolható ezért. A törvényszék szerint egy tömegren-
dezvényt szervező jogi személy ellen csak akkor szabható 
ki büntetés, ha nem teljesíti a rendezvényszervezés köte-
lező feltételeit. 

2015. június 9.

 A székelyudvarhelyi önkormányzat alapfokon el-
vesztette a prefektúra elleni pert a Márton Áron téren 
felállított székely zászló ügyében.

A székelyudvarhelyi önkormányzati testület egy évvel 
ezelőtt, néppárti kezdeményezésre hozott határozatot 
arról, hogy a Márton Áron téren helyezzék ki a székely 
zászlót. Jean-Adrian Andrei, Hargita megye prefektusa 

2014. július 21-én átiratban közölte a városvezetőséggel, 
hogy a határozat nem felel meg a nemzeti szimbólumok 
használatát szabályozó hatályos törvényeknek, többek 
között azért, mert az említett nemzeti szimbólumot csu-
pán időszakosan, ünnepek, évfordulók alkalmával lehet 
kifüggeszteni közterületen. A prefektus azt követően 
fordult a törvényszékhez, hogy a helyi önkormányzat 
nem vonta vissza a határozatot, és nem is távolította el 
a székely zászlót az egyébként egyházi tulajdonban lévő 
területről. Romániában a Ponta-kormány hatalomra lé-
pése óta vált problémássá a székely zászló használata. A 
székelyföldi megyék prefektusai peres úton távolíttatták 
el a közintézményekre kitűzött székely zászlókat, és pár 
esetben a köztéri székely zászlók ellen is felléptek. A ha-
tósági fellépés ellenreakciót váltott ki, és nagymértékben 
hozzájárult a szimbólum elterjedéséhez.

2015. június 10.
 
 A Kovászna megyei fogyasztóvédelem jelentős bír-
ságot szabott ki a lemhényi öregotthonra – többek kö-
zött – a román feliratok hiánya miatt.

Az indoklás szerint a bírságot azért szabták ki, mert 
a kötelező tájékoztató elemek nélküli árut találtak, a ter-
mékeken nem volt román nyelvű fordítás, a napi menüt 
csak magyar nyelven függesztették ki. 

2015. június 12.

 A román csendőrség ötszáz lejes bírságot rótt ki a 
kézdivásárhelyi Trianon-megemlékezés egyik szer-
vezőjére, mert nem volt hajlandó románul beszélni a 
csendőrökkel.  

A csendőrség azt rótta fel Szőcs Csongornak, hogy 
amikor igazoltatni próbálták, román nyelven válaszolta: 
Kézdivásárhelyen magyarul beszélnek, és hogyha beszél-
ni kívánnak vele, hozzanak tolmácsot. A csendőrség egy 
1991-es törvény azon cikkelyére hivatkozott a jegyző-
könyvben, mely a személyi adatok megadásának az el-
utasítására, illetve a beidézésre való meg nem jelenésre 
vonatkozik.

2015. június 16.

 A román zászló ünnepén a védelmi miniszter kez-
deményezésére az ideiglenes kormányfő részvételével 
avattak óriás román zászlót a túlnyomó többségében 
magyarok lakta Hargita megye székhelyén, Csíkszere-
dában.

A nyilvánvaló erődemonstráció célja a románokkal 
azonos elbánást, nyelvi jogokat és kulturális, illetve te-
rületi önrendelkezést követelő magyar közösség megfé-
lemlítése.

2015. június 30. 

 A Marosvásárhelyi Táblabíróság jogerős ítéletben 
érvénytelenítette a csíkszeredai önkormányzat auto-
nómiapárti határozatát.

A táblabíróság indoklása szerint a csíkszeredai vá-
rosi tanács túllépte hatáskörét, amikor olyan döntést 
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hozott, amely 153 település területi közigazgatási ho-
vatartozására vonatkozik. A bíróság arra is hivatko-
zott, hogy az Európai Bizottság is elutasította két olyan 
európai polgári kezdeményezés bejegyzését, ame-
lyek „etnikai alapú régiók létrehozására vonatkoztak”. 
A Székely Nemzeti Tanács kezdeményezésére eddig 54 
székelyföldi önkormányzat fogadta el azt a határozatot, 
amelyben kinyilvánítják, hogy a Székelyföld nevű kü-
lönálló közigazgatási egységbe akarnak tartozni, mely 
számára sarkalatos törvény szavatolná az autonómiát, és 
területén az állam nyelve mellett hivatalos nyelv lenne a 
magyar is.

2015. július 2.

 Az Országos Korrupcióellenes Ügyészséghez for-
dult Kincses Előd ügyvéd az őt a marosvásárhelyi 
Transilvania nemzetközi repülőtéren ez év május 2-án 
és 12-én ért sérelmek miatt.

Indoklásában az ügyvéd elmondta, hogy amikor má-
jus elején áthaladt a vidrátszegi röptér útlevél-ellenőrző 
sávján, az egyik alkalmazott utánaszaladt és visszakérte a 
személyi igazolványát, hogy fénymásolatot készíthessen 
róla. Visszaérkezésekor, tíz nap múlva, már eleve félreál-
lították a sorból, és elvették az úti okmányát, amit mint-
egy tíz perc után adtak csak vissza.

2015. július 7. 

 „Nemzetbiztonsági kockázatot” jelent a Hatvan-
négy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) társel-
nöke, Zagyva Gyula György Románia számára, ezért 
Érmihályfalvánál megtagadták tőle a határ átlépését, 
majd határozatlan időre kitiltották az országból.

A HVIM társelnökét, a Jobbik volt országgyűlési kép-
viselőjét a sorból kiemelték, a román határőrök az iga-
zolványok ellenőrzése előtt már a nevén szólították, és 
megkérték, hogy álljon félre. Rövid várakoztatás után 
egy papírt adtak át neki, mely szerint határozatlan ideig 
nem léphet be Románia területére. Az indoklás csupán 
a szokásos nemzetbiztonsági kockázat volt.  A politikust 
váratlanul érte a döntés, noha nem először történt vele 
hasonló.

2015. július 7. 

 Nem engedélyezi az autonomista óriásplakátot Ko-
lozsváron a polgármesteri hivatal.

A kezdeményezés ötletgazdája, Fancsali Ernő nem-
rég az Autonomy for Transylvania Facebook-oldalon 
tette közzé felhívását, miszerint óriásplakátokra gyűjt, 
amelyen Erdély autonómiáját népszerűsítenék.„Bukarest 
szőnyeg alá akarja seperni az erdélyi autonómiatörekvé-
seket. Adakozz, hogy hívjuk fel együtt a figyelmet, hogy 
van erdélyi identitás” – írta többnyelvű felhívásában 
Fancsali.

2015. július 10. 

 A magyarellenes intézkedéseiről ismert marosvásár-
helyi helyi rendőrség hivatott dönteni arról, hogy a he-

lyükön maradhatnak-e az Alexandru Ioan Cuza nevét 
viselő iskola folyosóira kikerült, a Civil Elkötelezettség 
Mozgalom által adományozott kétnyelvű feliratok.

Horaţiu Lobonţ, az iskolaépületekért felelős város-
házi illetékes vehemens hangvételű körlevelet küldött 
az iskolaigazgatóknak, melyben nem létező törvénycik-
kelyre hivatkozva próbálja betiltani a tantermek és fo-
lyosók kétnyelvű feliratozását. Szerinte a civil aktivisták 
törvénytelenséget követtek el, amikor a Cuza-iskolában 
a magyar kabinet, az illemhely vagy a tanári iroda fölé 
kétnyelvű táblákat helyeztek ki. 

2015. július 23. 

 A közigazgatási bíróságon készül megtámadni a 
Maros megyei prefektúra és a Civil Elkötelezettség 
Mozgalom azt az önkormányzati határozatot, melyet 
a marosvásárhelyi tanács hozott harminc belvárosi ut-
canévről. 

Az önkormányzat döntése értelmében a házfalakra 
az utca román megnevezése alatt nem azok fordítása, 
hanem a köznyelvben élő, egykori magyar név jelenne 
meg egy tájékoztató táblán. A prefektúra és a civilek a 
határozat visszavonását követelik az önkormányzati kép-
viselő-testülettől.

2015. augusztus 11. 

 Illegális reklámnak tekintette, ezért eltávolíttatta 
a Székelyföldet népszerűsítő SIC (Terra Siculorum – 
Székelyföld) feliratú matricákat a Kovászna megyei 
taxikról a fogyasztóvédelmi felügyelőség.

A közlekedésrendészettel közösen végzett ellenőrzések 
során húsz sepsiszentgyörgyi, kézdivásárhelyi, kovásznai 
és bodzafordulói taxist bírságoltak meg egyebek mellett a 
gépkocsikra ragasztott SIC-matricák miatt. A hivatalve-
zető szerint a taxistörvény értelmében a bérautósok csak 
a városházán is bejelentett reklámszerződés alapján ra-
gaszthatnak öntapadós reklámokat a gépkocsijukra. Kije-
lentette, nem tudja, hogy a SIC felirat reklám-e, de „vala-
mi, amit felragasztottak”, és erre is vonatkozik a törvény.

2015. augusztus 12. 

 A sósmezői temető kerítésén kívülre dobva találták 
meg azt a fakeresztet, amelyet az 1917. augusztus 11-
én itt hősi halált halt vitéz Kovács József leszármazottjai 
nemrég állítottak a hős katona emlékére a magyar par-
cella szélén. 

A kereszten kis nemzetiszínű szalag emlékeztetett 
arra, hogy abban a parcellában magyar hősök nyugsza-
nak. A temetőkertben huszonhárom, név szerint ismert 
magyar katonát és hét névtelent hantoltak el. 

2015. augusztus 13. 

 Összefirkálták a Szent Mihály-templomot.
Összemocskolták keddről szerdára virradóan a ko-

lozsvári Szent Mihály-templom falát, a templomon több 
mint tíz falfirka jelent meg. 

2015. augusztus 13.

http://itthon.ma/erdelyorszag.php?cikk_id=8312
http://itthon.ma/erdelyorszag.php?cikk_id=8312
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 Két nap után eltűnt a magyar felirat a kolozsvári 
jegykiadó automatákon.

A Kolozsvári Magyar Napok megnyitója idején ka-
parta le két személy azokat a feliratokat, amelyek a nem-
régiben kihelyezett jegykiadó automatákon jelentek 
meg, és magyarul írta rajtuk Kolozsvár nevét. A magyar 
nyelvű feliratra a Musai-Muszáj civil kezdeményező cso-
port hívta fel a figyelmet egy közleményében, amelyben 
üdvözölte a lépést, amit a polgármesteri hivatalnak tu-
lajdonított. 

2015. augusztus 18.

 A háromszéki Nyújtód központjában ismeretlen 
tettes felmászott a világháborús hősök templomtéren 
álló emlékművének tartórúdjára, és levágta az ott len-
gő székely zászlót.

Pontosan egy évvel ezelőtt vágták le először ugyanar-
ról a tartórúdról az egyik székely zászlót. A két székely 
zászlót a Nyújtódi Székely Tanács kezdeményezésére 
magánterületen vonták fel ünnepélyesen 2013. április 
21-én. A mostani a második alkalom, hogy meggyaláz-
ták a magyar közösségi jelképet.

2015. augusztus 19.  

 Ismeretlen tettesek piros és zöld színű festékkel le-
fújták a Múzeum (Karolina) téri Karolina-oszlopot 
Kolozsváron. 

Ez már a harmadik kolozsvári  magyar műemlék, 
amelyet az utóbbi időben ismeretlenek megrongálnak. 
Korábban a Mátyás-szoborcsoport, majd a Szent Mi-
hály-templom fala és szentélye lett vandálok áldozata. A 
városháza panaszt tett a rendőrségen, ám a tettesek még 
mindig nem kerültek elő. A kolozsvári Karolina-oszlop 
(korábbi, népszerű nevén Státua), a város legrégibb világi 
emlékműve az Óvárban, a Karolina téren áll. Az oszlopot 
I. Ferenc király és negyedik felesége, Karolina Auguszta 
királyné látogatásának emlékére emelték. A látogatásra 
1817. augusztus 18. és 27. között került sor, célja a nép 
megnyugtatása volt a napóleoni háborúk okozta nehéz-
ségek közepette.

2015. augusztus 23.

 Nem indulhat önálló magyar iskola az új tanévtől 
Besztercén, az oktatási minisztérium ugyanis jogi ki-
fogásokat fogalmazott meg a helyi tanács ez irányú 
határozata ellen. 

Az oktatási minisztérium kifogásokat emelt a beszter-
cei önkormányzat által hozott határozat ellen, és többek 
között a tanintézet tervezett nevével – Hunyadi János 
Gimnázium – sem értett egyet. Mint arról beszámol-
tunk, a besztercei tanács májusi ülésén bólintott rá arra, 
hogy a megyeszékhelyen önálló magyar iskola alakuljon 
Hunyadi János Gimnázium néven. A tervek szerint a 
magyar iskola a 2015–2016-os tanévben még a régi hely-
színen, de önálló szervezeti keretben működött volna, 
majd egy másik épületbe költözött volna.

2015. augusztus 28. 

 Ismét az egyházakat támadja Dorin Florea, ezúttal 
a magyar egyházi iskolákban található földgázüzemű 
csempekályhák miatt kritizálta a magyar történelmi 
egyházakat Marosvásárhely polgármestere. 

Az érintett épületek ma a történelmi magyar egyházak 
tulajdonában vannak, és a marosvásárhelyi elöljáró min-
den alkalmat kihasznál, hogy azok állapotát kritizálva a 
visszaállamosításukat kérje. „A polgármesternek nincs 
miért aggódnia, inkább tegyen meg mindent annak ér-
dekében, hogy uniós támogatásokat tudjanak lehívni az 
épület teljes felújításához, amelynek során sor kerülhet a 
csempekályhák felszámolására is” – nyilatkozták az érin-
tett iskolák vezetői.

2015. szeptember 3. 

 Szabályos kétnyelvű feliratozásra szólította fel a 
székelyudvarhelyi önkormányzathoz tartozó helyi 
rendőrséget Jean-Adrian Andrei, Hargita megye pre-
fektusa, ellenkező esetben 5000 lejig terjedő bírságot 
helyezett kilátásba.

Nacionalista indulatoktól fűtött vita alakult ki inter-
netes fórumokon és a médiában arról, miért olvasható 
magyarul a Helyi Rendőrség felirat a székelyudvarhelyi 
rendfenntartók gépkocsijának egyik oldalán. Mint kide-
rült, a jármű másik három oldalán románul szerepel a 
felirat. A prefektus szerint a rendőrségi autón alkalma-
zott váltakozó nyelvű feliratozás szabálytalan. Rámuta-
tott: a közigazgatási kétnyelvűség csak úgy szabályos, ha 
a kisebbségi nyelvű felirat a „hivatalos román szöveg” 
alatt jelenik meg azonos méretű betűkkel. 

2015. szeptember 3.

 A román nyelven kívül minden más nyelv használa-
tát korlátozó törvényjavaslattal élt Bogdan Diaconu, 
az Egyesült Románia Párt alapítója, aki a kormányzó 
Szociáldemokrata Pártból való tavalyi kilépése óta 
független parlamenti képviselőként politizál. 

A törvénytervezet megtiltaná a romániai közintézmé-
nyeknek, állami hatóságoknak és önkormányzatoknak, 
hogy a román nyelven kívül bármilyen más nyelven kom-
munikáljanak, szóban vagy írásban. Előírná, hogy a tele-
pülési vagy megyei képviselő testületek üléseit kizárólag 
románul tartsák, „hivatalos tolmácsolást” biztosítva az 
„idegen meghívottaknak és a román állampolgársággal 
nem rendelkező részvevőknek”. A törvénykezdeménye-
zés elfogadása esetén „közérdekű feliratot” csak románul 
lehetne feltüntetni Romániában.

2015. szeptember 4. 

 A hivatalos felszólításnak eleget téve a CEMO mun-
katársai és önkéntesei eltávolították a marosvásárhelyi 
Alexandru Ioan Cuza Általános Iskolának adományo-
zott kétnyelvű feliratokat. 

Az iskola igazgatónője ugyan kérelmet adott be Ho-
raţiu Lobonţnak, a polgármesteri hivatal iskolákért fele-
lős igazgatósága aligazgatójának, amelyben kérte a Civil 
Elkötelezettség Mozgalom által hivatalosan adományo-

http://itthon.transindex.ro/?hir=40446
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=191717&cim=ismet_az_egyhazakat_tamadja_dorin_florea


Monitor
transylvanian

KisEBBsÉGi- És EMBEri JoGi FiGyElOSZolGÁlat`̀

20

zott kétnyelvű táblák megtartását, beadványára azonban 
választ nem kapott.

2015. szeptember 13. 

 Feljelentették a kétnyelvű matricákat kiragasztó 
marosvásárhelyi gerillacsoportot.

Szeptember első felében kétnyelvű matricákat ragasz-
tott a Kétnyelvű utcanévtáblákat Marosvásárhelyen ge-
rillacsoport az egynyelvű, illetve csak részben kétnyelvű 
utcanévtáblákra. A városi rendészet máris feljelentette a 
„névtelen tetteseket” az ügyészségen. A gerillacsoport, 
szeptember első felében harminc utcában ragasztotta 
ki a „Vrem bilingvism!  Kétnyelvűséget akarunk!”felira-
tú öntapadós matricákat. A rendészet vezetője bűncse-
lekménynek nevezte az akciót, és máris az ügyészséghez 
fordult, hogy az kiderítse, kik az ismeretlen elkövetők, 
akik szerinte tetteikkel veszélybe sodorják a forgalmat.  

2015. szeptember 17. 

 A Tordaszentlászlói Ortodox Mozgalom (Mișcarea 
Ortodoxă Săvădisla) körlevélben kérik vállalkozók tá-
mogatását egy Tordaszentlászlóra tervezett ortodox 
templom megépítéséhez. 

A körlevelet jegyzők „román nemzeti projektnek” 
nevezik a 98%-ban magyarok lakta faluban építendő ro-
mán templom megvalósítását.

2015. szeptember 22.

 Újabb öt pert indított Árus Zsolt különböző romá-
niai hatóságokkal, intézményekkel szemben. 

Egyetlen olyan választ sem kapott a különböző intéz-
ményeknek címzett leveleire, petícióira, amely minden 
törvényes előírásnak megfeleltek volna. A strasbourgi 
Emberi Jogok Európai Bírósága elfogadta és tárgyalni 
fogja azt az ügyet, amelyet Árus a Hargita Megyei Pre-
fektúra ellen indított, mivel Maroshévízen a városhatárt 
jelző táblákon és a különböző közintézmények hom-
lokzatán nem szerepel magyar nyelvű felirat. Egy másik 
ügyben azt veti fel, hogy a magyar anyanyelvű érettsé-
gizőket hátrányos megkülönböztetés éri, hiszen kettővel 
több vizsgán kell helytállniuk, mint a román diákoknak. 
Árus Zsolt szerint ezek mind a strasbourgi EJEB-en vég-
ződnek.

2015. szeptember 22. 

 A Romániában tapasztalható faji és etnikai diszk-
rimináció, valamint az intolerancia más formái ellen 
léptek fel annak a kerekasztal-beszélgetésnek a részve-
vői, amelyet a Rasszizmus és Intolerancia Elleni Eu-
rópai Bizottság és az Országos Diszkriminációellenes 
Tanács szervezett szeptember 29-én, Bukarestben. 

Laczikó Enikő, az RMDSZ államtitkára szerint számos 
olyan akadállyal szembesül az Etnikumközi Kapcsolatok 
Hivatala, amelyek orvoslása kihívást jelent az intézmény 
számára, ugyanakkor gyakran indokolatlanul akadályoz-
tatják a munkafolyamatokat, ezáltal pedig a kölcsönös 
megértésen, tolerancián alapuló társadalmi viszonyok 

kialakítását. Rasszista és idegengyűlöletre uszító politi-
kai nyilatkozatok sorát hallhatjuk, amelyek hátráltatják 
azokat a törekvéseket, amelyek 25 éve a kisebbségi jogok 
megszerzésére irányulnak, mondta az államtitkár.

2015. szeptember 30.

 Nem kapott engedélyt az október 30-i, Széchenyi 
térre tervezett erdélyi autonómiapárti nagygyűlés 
megszervezésére az Erdélyi Magyar Néppárt kolozs-
vári szervezete.

Fancsali Ernő városi EMNP-elnök szerint a Polgár-
mesteri Hivatalhoz beadott gyülekezési bejelentőben szó 
sem volt etnikai alapú autonómiáról, a beadványban az 
szerepel, hogy a gyűlés a regionalizáció és decentralizá-
ció témában zajlana.

2015. szeptember 30.

 Az autonómiapárti felvonulók után az Új Jobboldal 
(Noua Dreaptă) szélsőséges román szervezet tagjai is 
zászlót bontottak Kolozsváron.

„Románként saját országomban sértenek meg bizo-
nyos, más etnikumú román állampolgárok, akik Romá-
nia feldarabolására uszítanak. Bár ők azt mondják, hogy 
autonómiát szeretnének, azonban az autonómia az első 
lépés Románia feldarabolása felé” – mondta Codrin 
Goia, a Noua Dreaptă kolozsvári szervezetének elnö-
ke. „Elvárjuk, hogy a hatóságok lépjenek fel az autonó-
miapártiak ellen, és büntessék meg őket az Alkotmány 
első cikkének megsértése miatt. Amennyiben a hatósá-
gok nem intézkednek, a Noua Dreaptă gyakrabban fog 
utcára vonulni, minél nagyobb létszámban, az elszaka-
dási kísérletek ellen” – fenyegetőzött Goia

2015. október 1.

 A Marosvásárhely – Európa Kulturális Fővárosa 
2021 projekt bemutatójából a szervezők szándékosan 
„kifelejtették” a magyar, szász, zsidó vagy cigány ele-
meket, miközben minduntalan a város multikultura-
litását tartják a pályázat ütőkártyájának. 

A projekt bemutatója alkalmával Ciprian Dobre, a 
Megyei Tanács elnöke és Claudiu Maior alpolgármester 
többször is kiemelte, a kulturális főváros cím esetleges el-
nyerése esetén a Készült Marosvásárhelyen szlogent vise-
lő projektet öt nyelven állítják össze: románul, magyarul, 
németül, cigányul és angolul. A vásárhelyi magyarság jo-
gosan várja el minden felelős magyar politikai vezetőtől, 
hogy minden rendelkezésre álló eszközzel érvényesítse a 
közösség jogait, munkájával, bármilyen jellegű hozzájá-
rulásával pedig csak akkor segítse a meghirdetett projek-
tet, ha a fent említett problémák rendeződnek, és a teljes 
körű két- vagy többnyelvűség érvényesül. A számos al-
kalommal hirdetett tolerancia és a nemzetiségek európai 
szintű, békés egymás mellett élése csak akkor valósulhat 
meg, ha a városvezetés tekintettel lesz az itt élő magyar 
közösségre, annak kulturális értékeire, valamint nyelvi, 
illetve egyéb kisebbségi jogaira.

2015. október 1. 
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 A marosvásárhelyi bíróság szerint nem tekinthető 
fenyegetésnek az, hogy a városi rendészet vezetője te-
temes bírságot helyezett kilátásba azoknak a háztulaj-
donosoknak, akik nem távolítják el az épületeikről a 
magyar-román kétnyelvű utcanévtáblákat.

A marosvásárhelyi bíróság jogerős ítéletben állapítot-
ta meg, hogy Valentin Bretfelean, az önkormányzatnak 
alárendelt rendészet (ún. poliție locală) igazgatója kije-
lentése nem tekinthető fenyegetésnek, amikor tetemes 
bírságot helyezett kilátásba azoknak a háztulajdonosok-
nak, akik nem távolítják el az épületeikről az önkéntesek 
által kihelyezett kétnyelvű utcanévtáblákat. Kincses Előd 
12 büntetéssel fenyegetett háztulajdonos nevében tett 
feljelentést az ügyészségen a fenyegető hatóság ellen. A 
vádhatóság azonban az ügyet érdemben ki sem vizsgálva 
arra a következtetésre jutott, hogy nem rendel el nyomo-
zást.

2015. október 1. 

 A marosvásárhelyi rendőrség április végén 30 ezer 
és 50 ezer lej közötti bírságot helyezett kilátásba azok-
nak, akik nem távolítják el 48 órán belül házuk faláról 
a Civil Elkötelezettség Mozgalom önkéntesei által ki-
helyezett kétnyelvű utcanévtáblákat. 

A CEMO azt követően helyezett ki kétnyelvű utcane-
veket, hogy a polgármesteri hivatal elmulasztotta ezt 
megtenni. A rendőrség ezeket reklámtábláknak minő-
sítette, és a reklámtörvényre hivatkozva bírságot helye-
zett kilátásba. A helyi rendőrség két, márciusban tetten 
ért önkéntest is megbüntetett a kétnyelvű utcanévtáb-
lák kihelyezéséért, az egyikük nevére kiállított kihágási 
jegyzőkönyvet azonban a bíróság szeptemberben ér-
vénytelenítette. Ismeretes, hogy Románia a Regionális és 
Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájának 2008-ban tör-
tént ratifikálásával vállalta, hogy a kisebbségek nyelvén is 
feltünteti a helyneveket. A román közigazgatási törvény 
azokon a településeken írja elő a kétnyelvű feliratozást, 
amelyeken egy kisebbség számaránya meghaladja a 20 
százalékot. A törvény azonban nem rendelkezik külön 
az utcanevekről is.

2015. október 2.

 Victor Ponta román miniszterelnök október elsejei 
hatállyal leváltotta tisztségéből Laczikó Enikőt, a ro-
mán kormány kisebbségi kapcsolatokért felelős állam-
titkárát.

Az intézkedés valószínűleg azzal hozható összefüg-
gésbe, hogy az RMDSZ a parlamentben támogatta a kor-
mány ellen benyújtott bizalmatlansági indítványt.  Laczi-
kó Enikő 2013 januárja óta állt az Etnikumközi 
Kapcsolatok Hivatala élén.

2015. október 5. 

 A Román Hírszerző Szolgálat 2014-es jelentése sze-
rint nőtt a „magyarveszély” Romániában. 

A jelentés szerint a külföldi titkosszolgálatok inten-
zív munkát folytatnak azzal a céllal, hogy megerősítsék 

kormányuk ellenőrzését „az azonos etnikumú romániai 
közösség és főbb szervezetei” felett. Az idézett szövegrész 
nem említi név szerint Magyarországot, ugyanakkor a 
felsorolt veszélyek és kémtevékenységek között nem ne-
héz ráismerni a székelyföldi autonómia szorgalmazására 
és támogatására, illetve a magyar kormány erdélyi tevé-
kenységére. 

2015. október 5.

 A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egye-
tem gyakorlati órát tartó egyik román tanársegédje 
megfenyegette a vegyes csoportban levő magyar hall-
gatókat: majd meglátják, mi lesz, ha kiderül, hogy 
nem ismerik elég jól a román nyelvet.

2015. október 5. 

 Védelmet, külön támogatást, kormányzati főosz-
tályt, az erőszak-szervezetek hathatósabb és hatáso-
sabb jelenlétét kérik memorandumukban a Marosfőn 
összegyűlt, a Székelyföldön élő románság sorsáért ag-
gódó szervezetek képviselői.

Mircea Duşa honvédelmi miniszter megszidta a ma-
gyar politikai szervezeteket, amiért „alkotmányellenes 
módon” autonómiát követelnek, és megdicsérte a romá-
nok három megyében ténykedő, magyarellenes kiroha-
násairól elhíresült „civil fórumát”, amely szerinte egyen-
súlyteremtő tényezővé vált a térségben. A hangzatos 
memorandum ugyanazt a célt szolgálja, mint a magyar 
zászló, a magyar himnusz, és a magyar nyelv üldözése: 
megfélemlíteni, céljaitól eltántorítani a magyar közössé-
get.

2015. október 6.  

 Kormánypárti honatyák egy csoportja büntetőjogi 
kategóriába sorolná a román nemzeti jelképek meg-
sértését.

A Szociáldemokrata Párt és az Országos Szövetség 
Románia Haladásáért 36 képviselője és szenátora egytől 
három évig terjedő szabadságvesztéssel sújtaná azt, aki 
nyilvánosan megsérti a román nemzeti jelképeket, vagy 
„tiszteletlenül viselkedik” ezekkel a szimbólumokkal 
szemben. Fél évtől két évig terjedő börtönbüntetés járna 
azoknak, akik ugyancsak nyilvánosan „megvetéssel vi-
seltetnek az állami hatóságok által használt jelképekkel 
szemben”. Mint ismeretes, Kovászna megye prefektusa 
tavaly ötezer lejes bírságot rótt ki Kézdivásárhely polgár-
mesteri hivatalára, mert a város nem volt megfelelően 
fellobogózva román zászlókkal december elsején, a ro-
mán nemzeti ünnepen. Idén szeptemberben ugyanakkor 
Gabriel Oprea belügyminiszter az érintettek felelősségre 
vonását és megbírságolását követelte amiatt, hogy a ro-
mán csapatok 1944-es sepsiszentgyörgyi bevonulásának 
évfordulója alkalmából tartott ünnepségen a szervezők 
nem tűzhették ki a román zászlót a városháza tornyára. 
Sebastian Cucu Kovászna megyei prefektus ügyészségi 
feljelentést tett a sepsiszentgyörgyi elöljárók ellen a fa-
siszta, legionárius vagy xenofób szervezeteket, szimbó-
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lumokat és tetteket, illetve a háborús bűnösök kultuszát 
tiltó törvény megsértése miatt. 

2015. október 12. 

 Újabb támadássorozat zajlik az erdélyi magyar ön-
rendelkezés ellen. 

Kolozsvár polgármestere, Emil Boc volt miniszterelnök 
az ún. etnikai autonómia visszautasításaképpen tagadta 
meg egy erdélyi autonómiát népszerűsítő, háromnyelvű 
óriásplakát kitűzésének engedélyezését. A Ceauşescu-féle 
nacionálkommunizmus rossz szellemét továbbvivő tö-
mörülés, a Kovászna, Hargita és Maros Megyei Románok 
Civil Fóruma karhatalmi erőket vonultatna fel a székely-
földi magyarság megfélemlítésére, míg fővédnökük, Mir-
cea Duşa honvédelmi miniszter fenyegető beszédével ad 
nyomatékot magyarokat sértő követeléseinek.

2015. október 15.

 Bogdan Diaconu független parlamenti képviselő jú-
nius 4-ét kiáltatná ki Trianon ünnepnapjának, illetve 
a magyar elnyomás elleni napnak. 

A törvénytervezetben az is szerepel, hogy a szená-
tus és a képviselőház együttes ülésen emlékezne meg 
az ünnepnapról, amikor is felidéznék a „magyar elnyo-
más alatt sínylődő” erdélyi románok gyötrelmeit, amit 
a trianoni békeszerződés elfogadása előtti periódusban 
és a második világháború idején éltek át. A tervezetben 
ugyanakkor az is szerepel, hogy 1-től 5 évig terjedő sza-
badságvesztéssel sújtható bármilyen nyilvános, kulturális 
és média-nyilvános esemény, amely a trianoni békeszer-
ződést megkérdőjelezi, ugyanekkora börtönbüntetés jár 
azoknak is, akik negatív üzeneteket terjesztenek a bé-
keszerződés aláírásának napjáról vagy gyásznapnak ál-
lítják be azt. Ugyancsak 1–5 év börtön lenne kiszabható 
azokra is, akik tagadják az erdélyi románoknak a magyar 
hatalom általi elnyomását.

2015. október 20.

 A fogyasztóvédelmi hivatal elnöke etnikai feszült-
séget keltett azzal, hogy büntetést rótt ki azokra a 
kereskedelmi egységekre, melyek „Székely Ízek” cím-
kével nevezték meg termékeiket, míg az „olasz ízek”, 
„román ízek” vagy más népek konyháiról elnevezett 
ételek elnevezése miatt nem rótt ki büntetést.

Mircea Diacon, a Kovászna Megyei Fogyasztóvédel-
mi Hivatal elnöke folyamatosan visszaél funkciójával és 
hatalmával, hátrányos vagy sértő helyzetbe hozva a me-
gye magyar nemzetiségű lakosságát. A Mikó Imre Jog-
védő Szolgálat levélben kereste meg az eset kapcsán a 
kormányt és az országos fogyasztóvédelem vezetőségét, 
kérve a szóban forgó személy leváltását. 

2015. október 20.

 Dorin Florea, Marosvásárhely polgármestere elis-
merte, hogy azok az új utcanévtáblák is egynyelvűek 
lesznek, amelyek elkészítésére közbeszerzési eljárást 
indított a polgármesteri hivatal.

A 43 százalékban magyarok által lakott Marosvá-
sárhelyen 14 éve küzd eredménytelenül a magyarság 
azért, hogy magyarul is kiírják az utcák neveit. A ro-
mán közigazgatási törvény azokon a településeken írja 
elő a kétnyelvű feliratozást, amelyeken egy kisebbség 
számaránya meghaladja a 20 százalékot. A törvény nem 
rendelkezik külön az utcanevekről is. A marosvásárhe-
lyi polgármesteri hivatal október elején 7188 utcanév-
tábla elkészítésére írt ki versenytárgyalást, de csupán 
1715 tábla esetében jelölte meg, hogy kétnyelvű táblát 
kér. Románia 2008-ban olyan formában ratifikálta az 
Európai Kisebbségi és Regionális Nyelvek Chartáját, 
amelyben vállalta, hogy a hagyományos kisebbségi 
helyneveket is használja. A charta szakértői a legutób-
bi, 2012-ben készített Románia-jelentésben kitértek 
arra, hogy a helynevek alatt nemcsak a településnevek 
értendőek. Konkrét példaként említették, hogy nem 
elégséges az utcák román megnevezése után odaírni a 
magyar utca szót, az utca nevét is ki kell írni a kisebbség 
nyelvén. A chartára való hivatkozást szeptemberben a 
marosvásárhelyi bíróság is elfogadta, amikor hatályta-
lanította a CEMO egyik – kétnyelvű utcanévtáblákat 
kihelyező – önkéntesére kirótt bírságot.

2015. október 22. 

 Négy éve vizsgálják eredménytelenül, hogyan került 
a magyarokat sértő tábla a kolozsvári Mátyás-szobor 
elé.

A kolozsvári Mátyás-szoborcsoportot 2011 áprilisá-
ban avatták újra a román és a magyar kormány közös 
támogatásával végzett restaurálás után. Egy hónappal 
később a szobor talapzatánál ismeretlen tettesek bronz-
táblát helyeztek el egy Nicolae Iorga román történésztől 
származó, Corvin Mátyás állítólagos román eredetére 
utaló idézettel. A műemléken történt engedély nélküli 
beavatkozás miatt Kelemen Hunor akkori művelődé-
si miniszter, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség 
elnöke, és Gergely Balázs, az Erdélyi Magyar Nemzeti 
Tanács volt alelnöke is feljelentést tett. Gergelyt 2012 
szeptemberében kihallgatta az ügyészség, Kelement az-
óta sem idézték be. A Kolozs megyei ügyészség szóvi-
vője azt közölte a napilappal, hogy az ügyben a megyei 
rendőrkapitányság nyomoz egy ügyész irányítása alatt. 
Hozzátette: a nyomozóknak több bizonyítékot is sikerült 
begyűjteniük, de a nyomozás érdekeire hivatkozva eluta-
sította a részletesebb tájékoztatást. 

2015. október 27 

 Magyar állami támogatás miatt tartottak vizsgá-
latot a Székelyföld határának kivilágítását szervező, 
Izsák Balázs által képviselt Siculitas és a Gazda Zoltán 
által képviselt Sepsireform Egyesületnél. 

Az Adó- és Pénzügyi Hivatal Csalás Elleni Főosztá-
lyának szebeni ellenőrei célzott vizsgálatot tartottak a 
Siculitas és a Sepsireform Egyesületnél. Előbbi esetében 
az ellenőrök a 2002/656-os törvényre hivatkozva 10 ezer 
lejes büntetést állítottak ki azzal az indoklással, hogy egy 
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Magyarországról érkező támogatást az egyesület külön 
nem jelentett be a pénzmosás elleni hatóságoknál.

2015. október 30.

 A kormány alárendeltségében működő restitúciós 
bizottság elutasította a gyulafehérvári Batthyáneum 
könyvtár és csillagvizsgáló visszaszolgáltatását a Gyu-
lafehérvári Római Katolikus Főegyházmegyének.

A Batthyány Ignác püspök által alapított könyvtárban 
őrzik a Romániában fellelhető kódexek, ősnyomtatvá-
nyok mintegy háromnegyedét. A bizottság határozatá-
ban arra hivatkozott, hogy a visszaigénylő nem azonos a 
telekkönyvben szereplő egykori tulajdonossal. A könyv-
tárat és a csillagvizsgálót ugyanis az érsekség kérte visz-
sza, a telekkönyvben viszont tulajdonosként a Csillagda 
bejegyzés szerepel. 

2015. október 30.

 A bukaresti törvényszék bejegyezte a szélsőséges ro-
mán Új Jobboldal Pártot (Noua Dreaptă). 

 Az alakulat bevallottan a néhai nemzetiszocia-
lista legionárius mozgalom és annak szélsőséges „kapi-
tánya”, Corneliu Zelea Codreanu mai követője.  A párt 
közleménye szerint az Új Jobboldal „nemzeti, keresz-
tény és szociális jobboldalt képvisel, szemben a liberális, 
nemzetellenes, ateista és oligarcha jobboldallal”. 

2015. november 5.

 A székelyföldi Románok Civil Fóruma kifogásolja 
Sepsiszentgyörgy zászlóját. A magyarellenes szerve-
zet hétfőn a városzászlóról tartott közvita utolsó előtti 
napján nyújtott be óvást, arra hivatkozva, hogy a lobo-
gó csak a magyar közösséget képviseli, a 25 százalék-
nyi román lakosságot nem.

A címerben egyébként több elem is van, amit a ro-
mánok is magukénak érezhetnek, a nap, a hold, a védel-
met nyújtó várfal, vagy az ortodoxok által is tisztelt Szent 
György. Sepsiszentgyörgy zászlóját 2008-ban fogadta 
el az önkormányzat, a prefektúra a törvényes határidő 
után, négyéves késéssel támadta meg azt, és végül tavaly 
a brassói táblabíróság érvénytelenítette a határozatot. 

2015. november 10. 

 Egy nappal azután, hogy bejelentette indulási szán-
dékát a székelyudvarhelyi polgármester-választáson, 
elbocsátották a munkahelyéről Arros Orsolya közgaz-
dászt. Még a rendőrség is megjelent a lakásán.

Arros Orsolya beszámolója szerint hivatalosan októ-
bertől menesztették a Gordon Prod Kft. operatív igaz-
gatói tisztségéből. Szerinte mondvacsinált okokkal indo-
kolták elbocsátását. 

2015. november 10.

 A Hargita megyei prefektus, ügyészség és törvény-
szék képviselői helyszíni szemlét tartottak a székely-
földi Csíkmadaras polgármesteri hivatalánál, különös 
tekintettel a kitűzött magyar zászlóra.

A küldöttség annak a pernek a keretében tartott hely-
színi szemlét, amelyet Jean-Adrian Andrei prefektus 
indított Bíró László polgármester ellen a zászló eltávolí-
tására vonatkozó korábbi jogerős bírósági ítélet végrehaj-
tásának megtagadása miatt. A polgármestert több ízben 
is megbírságolta a kormány Hargita megyei képviselője. 
Az RMDSZ színeiben megválasztott polgármester egy-
szer le is vette a zászlót, de – mint korábban nyilatkoz-
ta – „mosás és vasalás után” újra kitűzte. A 2200 lakosú 
Csíkmadarason a lakosság 99 százaléka vallotta magát 
magyarnak a 2011-es népszámláláson.

2015. november 16. 

 A szélsőségesen nacionalista román Új Jobboldal 
sepsiszentgyörgyi felvonulásra hívja híveit december 
elsejére, a román nemzeti ünnepre.

A szervezet honlapján közzétett felhívásban minden-
kit arra biztatnak, hogy a magyar többségű Kovászna 
megyében, „a sepsiszentgyörgyi románok mellett” ün-
nepelje Románia nemzeti ünnepét. 

2015. november 23.

 Bíróságon akarja kikényszeríteni a feljelentéseiről 
elhíresült Dan Tanasă, hogy a csíki községek polgár-
mesteri hivatalainak helyet adó épületekről eltűnjenek 
a Községháza feliratok.

A képviselő azzal érvel, hogy a romániai közigazga-
tásban a községháza megnevezésnek nincs megfelelője, 
ezt szerinte Magyarországról vették át a székelyföldi ön-
kormányzatok, és törvénytelenül használják. Kovászna 
megyében több polgármestert is beperelt a prefektúra 
amiatt, hogy a hivatalok homlokzatára magyarul írták ki: 
Községháza vagy Városháza. Kézdivásárhelyen és Baró-
ton az egynyelvű Városháza feliratot, Csernátonban, Gi-
dófalván, Málnáson, Kézdialmáson és Kézdiszentléleken 
pedig az egynyelvű Községháza feliratot kifogásolta.

2015. november 24. 

 Vizsgálat indult a sepsiszentgyörgyi megyei kórház 
sürgősségi osztályán, miután az egyik beteg arra pa-
naszkodott: hátrányos megkülönböztetésben volt ré-
sze, mivel nem tudott románul. 

Magyarul kért segítséget a sepsiszentgyörgyi megyei 
kórház sürgősségi osztályán egy beteg, ám amikor kide-
rült, hogy csak magyarul tudja elmondani a tüneteit, a 
szolgálatos orvos azt mondta neki: ha nem tud románul, 
menjen haza.

2015. november 25. 

 Tízezer lejes bírsággal sújtotta a segesvári bíróság 
azt a szovátai férfit, aki tavaly Wass Albert-szobrot ál-
lított fel lakóháza udvarán a Maros megyei kisváros-
ban.

A november 24-én született alapfokú ítélet a fasisz-
ta, rasszista és xenofób ideológia terjesztését, a béke és 
emberiség elleni bűncselekményeket elkövető személyek 
kultuszát tiltó, 2012/187-es számú jogszabály alapján 
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született. A segesvári bíróság egyúttal elrendelte a büszt, 
a kommunisták által megbélyegzett erdélyi magyar író 
nevét tartalmazó plakett és három magyar nemzeti színű 
szalag elkobozását is. Az ítélet ugyanakkor 850 lejes per-
költség és 550 lejes nyomozati költség megtérítésére is 
kötelezi a szovátai férfit. Tóth Ferenc tavaly pünkösdva-
sárnap állított fel egy Wass Albertet ábrázoló mellszobrot 
szovátai háza udvarán. 

2015. november 28. 

 Hatalmas bukovinai zászlót vontak fel a Suceava 
megyei Gura Humorului központjában a város első 
írásos említésének 525. évfordulóján tartott ünnepsé-
gen.

Miközben a román hatóságok üldözik a székely zász-
lót, az egykor az osztrák-magyar monarchiához tarto-
zott bukovinaiak zavartalanul használhatják közösségük 
szimbólumát.

2015. november 29.

 A szociáldemokrata Ninel Peia képviselő állítása 
szerint egy Budapesten készült, Angela Merkel német 
kancellár és Vlagyimir Putyin orosz elnök által támo-
gatott forgatókönyv áll az eddig  hatvan halálos áldo-
zatot követelő bukaresti klubtűz mögött, amelynek 
célja Románia feldarabolása volt.

A törvényhozó – mellesleg a nemzetvédelmi egyetem 
doktorandusza – abból indul ki, hogy a Colectiv klub-
ban október 30-án kiütött tűz nem szerencsétlen baleset 
eredménye, hanem gyilkos kéz műve. A hibbantnak 
tűnő politikus azt állítja, információi vannak arról, hogy 
az ördögi tervet „egy budapesti egyetem laboratóriuma-
iban főzték ki, amin egyetlen jóhiszemű román sem cso-
dálkozik”.

2015. november 29.  

 Házkutatást tartottak a Hatvannégy Vármegye Ifjú-
sági Mozgalom egyes kézdivásárhelyi tagjainál a ro-
mán hatóságok.

Az érintettekkel semmiféle gyanúsítást nem közöltek, 
és a házkutatási parancsban sem szerepelt semmiféle 
indok, ami miatt rátörhettek volna. A házkutatás során 
olyan tárgyakat foglaltak le, amiket teljesen törvényesen 
birtokolhattak, így például magyar nemzeti lobogót és a 
történelmi vármegyékhez köthető jelképeket és pólókat.

2015. november 30.  

 A bukaresti táblabíróság harmincnapos előzetes le-
tartóztatásba helyezte Beke István Attilát, a Hatvan-
négy Vármegye Ifjúsági Mozgalom kézdivásárhelyi 
szervezetének vezetőjét, akit az ügyészség merénylet 
előkészítésével gyanúsít.

A romániai szervezett bűnözés és terrorizmus elle-
ni fellépéssel foglalkozó ügyosztály (DIICOT) a román 
nemzeti ünnep napján közölte, hogy a kézdivásárhelyi 
férfi házi készítésű bombát akart felrobbantani egy ün-
nepi rendezvényen. A DIICOT közleménye szerint az 

illetőt az alkotmányos rend elleni cselekedetek szán-
dékának és a robbanóanyagokra vonatkozó szabályok 
megsértésének gyanújával vették őrizetbe. Az ügyészség 
szerint a házkutatások során lefoglalt eszközök alkalma-
sak voltak arra, hogy román állampolgárokat és javaikat 
veszélyeztessék. A rajtaütésnek köze lehet ahhoz, hogy 
Beke István tagja a Neoforum Siculorum Tactical Unit 
nevű bejegyzett sportegyesületnek, amely a paintballhoz 
hasonló airsoft hobbisportot űzi.

2015. december 2. 

 Ismeretlen tettesek egy „Le a Magyarokkal” felira-
tú román nemzeti lobogót dobtak be a Temes megyei 
Újszentesen a Dózsa György utcai református parókia 
udvarára.

A Románia leggazdagabb községe címét viselő Új-
szentes központi parkjában a nyáron már megrongálták 
Petőfi Sándor 1945-ben állított emlékművét.  

2015. december 1.

 Románia főügyészsége idegengyűlölő propaganda 
miatt vádat emelt a magyarországi Kárpátia együttes 
énekese, Petrás János László ellen.

Az ügyészség szerint az „ultranacionalista és románel-
lenes repertoárjáról ismert” Kárpátia rockegyüttes 2014. 
június 6-i csíkszeredai koncertjén Petrás János László 
mind az előadott dalok szövegével, mind pedig a közön-
séggel folytatott párbeszéd által felingerelte a hallgatósá-
got, „hozzájárult a románellenes érzelmeik gerjesztésé-
hez és felerősítéséhez, és a románok elleni intoleranciára 
és fizikai erőszakra uszított”. A közlemény szerint a Kár-
pátia énekese a fasiszta, rasszista vagy idegengyűlölő 
szervezetek és szimbólumok tilalmáról, valamint a béke 
és emberiesség elleni bűntettek elkövetői kultuszának 
a tilalmáról szóló 2002-es sürgősségi kormányrende-
let előírásait sértette meg. Beszámoltak arról is, hogy 
vádat emeltek Csibi Barna ellen, aki 2014 júniusában 
Nagy-Magyarország térképét ábrázoló feliratos pólókat 
árult. Az ügyészség álláspontja szerint a pólók feliratai 
(mint például „Jobbik Magyarországért Mozgalom”, „A 
magyar föld nem eladó!”, „Igazságot Magyarországnak!”, 
„Nem adjuk fel soha!”, „Adjátok vissza a hegyeimet!”) a 
térképpel együtt idegengyűlöletre, Románia határainak 
átrajzolására uszítanak, és sértik a román alkotmány első 
cikkelyét, mely szerint Románia egységes és oszthatatlan 
nemzetállam. 

2015. december 2.

 A Romániai Magyar Demokrata Szövetség 
(RMDSZ) betiltásáról terjesztett törvénytervezetet a 
bukaresti képviselőház elé Bogdan Diaconu független 
képviselő arra az állítólagos merényletkísérletre hivat-
kozva, amelyet – az ügyészség szerint – a Hatvannégy 
Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) kézdivásárhe-
lyi elnöke akart elkövetni.

A magyarellenes megszólalásairól elhíresült politikus 
indoklásában kifejtette: bár az RMDSZ „formálisan” el-
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határolódott a merényletkísérlettől, a magyar szövetség 
évek óta a román állam egysége, nemzeti és oszthatatlan 
jellege ellen áskálódik, az általa vezetett önkormányza-
tok pedig a HVIM fő finanszírozói.

2015. december 2.

 Tíz percet állt a Dinamo–CSM Iaşi labdarúgó mér-
kőzés, mert a hazai drukkerek magyarellenes rigmu-
sokat skandáltak.

Az első osztályú mérkőzést a bukaresti Dinamo sta-
dionban játszották, a meccset a 33. percben állította le 
a játékvezető, miután a Dinamo szurkolói folyamatosan 
szidták a magyarokat. („Kifelé, kifelé a magyarokkal az 
országból!”) A hangosan kiabáló ultrák ötperces kény-
szerszünet után sem csillapodtak, ezért a bíró további 
öt perccel hosszabbította meg a meccs felfüggesztését. A 
vendégcsapatban játszik egyébként a román bajnokság 
egyetlen magyarországi idegenlégiósa, Bőle Lukács. 

2015. december 4.

 Több Kovászna megyei helységnévtáblát fújtak le 
a hétvégén, ami összehangolt akciót feltételez, illetve 
egy szemtanúra hivatkozva azt is, hogy az Új Jobbol-
dal Párt tagjai lehettek az elkövetők.

A Bikfalva uzoni kijáratánál álló falutáblán fekete fes-
tékkel húzták át a Bikfalva feliratot, illetve lefestették a 
megyecímert és a magyarországi Alsótold testvértelepü-
lés nevét is. Aznap fekete festékpermettel lefújták Kéz-
diszárazpatak Katrosa bejáratánál álló helységnévtábla 
magyar feliratát és az alatta lévő Piliscsaba feliratot, a 
magyarországi testvértelepülés nevét. A felső táblára azt 
is felfestették, hogy „muie Ungaria”. Kézdiszentléleken 
két helységtábla magyar feliratát is lefújták.

2015. december 15.

 A román állam megsértéseként könyvelik el székely-
földi román civil szervezetek, hogy Hargita Megye Ta-
nácsa a székely lobogót nyilvánította a megye zászla-
jának.

A Hargita, Kovászna és Maros Megyei Románok Civil 
Fóruma élesen kikelt a Hargita megyei képviselő-testü-
let tagjaira amiatt, hogy az önkormányzat december 11-i 
ülésén elutasította a román tanácsosok módosító javas-
latát a megye zászlajára vonatkozóan. A román szerveze-
tek úgy vélik, a székelyföldi magyar politikusok „sziszte-
matikusan és tudatosan provokálnak”, mégpedig annak 
érdekében, hogy „nyomást gyakoroljanak és zsarolhas-
sák a bukaresti hatalmat”.

2015. december 16. 

 A kézdivásárhelyi Wass Albert utca elnevezése ellen 
tiltakozik a Kovászna, Hargita és Maros Megyei Ro-
mánok Civil Fóruma. A magyarellenes szervezet azt 
követeli az önkormányzattól, hogy vonja vissza vonat-
kozó novemberi határozatát.

A kézdivásárhelyi tanács határozatot hozott arról, 
hogy egy eddig névtelen utcát Wass Albertről nevez-

zenek el. A névadást a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági 
Mozgalom kézdivásárhelyi szervezete és annak elnöke, 
a jelenleg merényletgyanú miatt előzetes letartóztatás-
ban lévő Beke István javasolta. A románok fóruma azzal 
érvel, hogy „Wass Albert bizonyítottan háborús bűnös 
volt, a Kolozs megyei népbíróság 1946-ban távollétében 
halálra ítélte”. A fórum feljelentést tett a kézdivásárhelyi 
önkormányzatnál. 

2015. december 18. 

 Beperelte a korondi polgármesteri hivatalt a Köz-
ségháza felirat miatt a magyarellenes feljelentéseiről 
ismert Dan Tanasă. 

A per nem előzmény nélküli, ugyanis június 2-án Dan 
Tanasă felszólította a polgármestert, hogy távolítsa el a 
Községháza feliratot a hivatalról, mert ilyen megnevezés 
nem létezik a romániai közigazgatásban. 

2015. december 22. 

 Beszterce város tanácsa elutasította az önálló ma-
gyar iskola létrehozását célzó határozattervezetet.

Az önálló magyar iskola beindítása idén májusban ke-
rült a helyi tanács asztalára, akkor pozitívan döntöttek az 
elöljárók: a 21 képviselőből 15-en támogatták a javasla-
tot, hogy a besztercei Andrei Mureșanu Főgimnázium-
ban működő magyar tagozat önállóvá váljon.

2015. december 28.

2016
 Nem lassul a hagymakupolás honfoglalás a zömé-
ben magyarlakta vidékeken: Kovászna és Kommandó 
közigazgatási területén is építkezni kíván az ortodox 
egyház.

Kovászna városában kolostort és szerzetesi központot, 
Kommandón vakációs házat építenek. Mindkét tervet 
Kovászna és Hargita Megye Ortodox Püspöksége kez-
deményezte. A két létesítmény a Kommandóról Ölves-
be vezető út mentén épül meg. A 2011-es népszámlálás 
adatai szerint Kommandó összlakossága 1006 fő, 52-en 
vallották magukat román nemzetiségűnek, 55-en orto-
dox vallásúnak.

2016. január 5.

 December 29-én este a polgármesteri hivatal uta-
sítására lebontották Barcsay Ákos erdélyi fejdelem 
dévai emlékművét.

A vármegyeház előtti téren 2011. november 12-én, a 
magyar szórvány napja alkalmából leplezték le az emlé-
koszlopot, melyet Dézsi Attila akkori prefektus mentett 
meg az enyészettől. Erdély egykori fejedelmének több-
ségi szemszögből is elismert érdemei ellenére másfél 
hónappal az emlékoszlop leleplezését követően már elő-
került egy trikolóros éhségsztrájkoló, aki az emlékmű 
azonnali lebontását követelte. 

2016. január 6. 
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 A Kovászna megyei politikusok Magyarázatot vár-
nak a rendőrségtől az elmúlt időszakban a háromszéki 
közösséget foglalkoztató történésekre. 

A sepsiszentgyörgyi zászlócserére, a magyar helység-
névtáblák meggyalázásával kapcsolatos nyomozás fejle-
ményeire és a kézdivásárhelyi merényletkísérlet gyanújá-
val letartóztatottak ügyére várnak magyarázatot.

2016. január 8. 

 A Hargita Megyei Törvényszék elutasította a Szé-
kelyföld turisztikai népszerűsítése érdekében létreho-
zott szövetség bejegyzését.

Tizennégy Hargita, Kovászna és Maros megyei tu-
risztikai és vidékfejlesztési egyesület kezdeményezte a 
Pro Turismo Terrae Siculorum szövetség létrehozását, 
amelyek Székelyföldet turisztikai úti célként igyekeznek 
népszerűsíteni itthon és külföldön. A szövetséget a Har-
gita Megyei Törvényszéken szerették volna hivatalosan 
is bejegyeztetni. Az instancia ítéletének hajmeresztő in-
doklása szerint mivel Székelyföld hivatalosan nem léte-
zik, ennek megfelelően turisztikai úti célként sem lehet 
népszerűsíteni

2016. január 12.

 Dorin Florea megtámadja azt a bíróság ítéletét, 
amely alapfokon jóváhagyta a Székely Szabadság Nap-
ján tervezett felvonulást 

Keddi sajtótájékoztatóján a városvezető bejelentette, 
hogy fontolóra veszi a bírósági határozat megóvását, mert 
nem akarja, hogy Marosvásárhelyen etnikai konfliktusra 
teremtsen lehetőséget. Közölte, hogy előzménye van an-
nak, hogy ez a rendezvény zavargást keltsen, ezért tiltot-
ták be a tavalyi felvonulást is.

2016. január 12. 

 Az új romániai kerettanterv-tervezet nem veszi fi-
gyelembe a kisebbségi oktatás problémáit. 

Az Országos Neveléstudományi Intézet szakemberei a 
tervezet kidolgozásának folyamán nem vették figyelem-
be a kisebbségek nyelvén történő oktatás problémáit. 

2016. január 14. 

 Dan Tanasă és az általa vezetett a Méltóságért Eu-
rópában Polgári Egyesület (ADEC) véglegesen, tör-
vényszéki döntéssel távolíttatná el a Hargita Megyei 
Tanács székházáról a székely zászlót, szerinte ugyanis 
„az etnikai szeparatizmust” jelképező zászló sérti a 
közrendet.

A Hargita Megyei Törvényszékhez tavaly benyújtott 
keresetben az ADEC azt kéri, hogy az igazságszolgálta-
tás kötelezze a Hargita Megyei Tanácsot, hogy távolítsák 
el a megyeháza tetejéről és a tanácsteremből a „Székely 
Nemzeti Tanács kék-arany színű, székely zászlóként is 
ismert lobogóját, amelyet a megye zászlójaként fogadtak 
el”.

2016. január 15. 

 A székely zászlót hivatalos megyezászlóvá nyilvání-
tó határozat visszavonására szólította fel csütörtökön 
Hargita megye tanácsát Jean-Adrian Andrei prefek-
tus. Ha az önkormányzat nem enged a felszólításnak, 
a kormány megbízottja bírósághoz fordul.

A prefektusvéleménye szerint Hargita megye tanácsa 
rosszhiszeműen határozott a székely zászló megyezász-
lóvá nyilvánításáról, ezért bírósághoz fordul, ha az ön-
kormányzat nem vonja vissza döntését. Szerinte ugyanis 
a határozat sem a társadalmi érdekeket, sem a bíróság 
törvényerővel bíró ítéletét nem veszi figyelembe. A szé-
kely zászlót tavaly december 11-i ülésén szavazta meg a 
megye hivatalos zászlójának Hargita megye tanácsa. A 
román tanácsosok kérték, hogy a román közösség szim-
bólumaként kerüljön fel a lobogóra egy tölgyfalevél, ám 
ezt az önkormányzat elutasította.

2016. január 15.

 Nem ért egyet a Maros megyei tanfelügyelőség a 
marosvásárhelyi Református Kollégium azon kezde-
ményezésével, hogy a 2016-17-es tanévtől kezdődően 
két magyar tannyelvű szakiskolai osztályt indítsanak 
a városban. 

A kollégium tervei szerint a mechanikai és autóbá-
dogos képzés, valamint a pék- és hentesképzés magyar 
állami támogatással működne. Az oktatási intézmény 
több vállalkozással is együttműködési szerződést kötött 
a szakképzés gyakorlati megvalósítására.

2016. január 18. 

 Az ígéretek ellenére továbbra is csak román nyelvű 
az utasok eligazítása a csíkszeredai vasútállomáson. A 
hiányzó magyar nyelvet nem sikerült pótolni, az illeté-
kesek szerint „ezzel Bukarestben foglalkoznak”.

A vasúti hangos utastájékoztatási rendszert tavaly ve-
zették be, ez a tartományi vasúti igazgatósághoz tartozó 
összes állomást érinti. A programnak a román mellett 
van angol és francia nyelvű változata is, ezeket a nemzet-
közi vonatok indulása és érkezése esetén használják. A 
magyar nyelv viszont továbbra is hiányzik.

2016. január 18. 

 Kovászna megyei törvényszék megsemmisítette a 
sepsiszentgyörgyi önkormányzat főtérre vonatkozó 
területrendezési tervét. 

Ebben egy földre esett sárkányt formázó térplasztikát 
terveztek a kormányhivatal és megyei tanács épülete elé. 
Úgy tűnik, Sepsiszentgyörgyön a prefektúra, a védelmi 
minisztérium, a titkosszolgálatok és a törvényszék dönt 
a városkép alakításáról. 

2016. január 19. 

 Anyanyelvi jogok biztosítását célzó „stratégiai” pe-
rek indítását jelentette be a Civil Elkötelezettség Moz-
galom. 

A pereket azokban az esetekben kívánja elindítani a 
CEMO, amikor az állami intézmények nem vagy csak 
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hiányosan, részlegesen alkalmazzák a romániai magyar 
közösség anyanyelvhasználatára vonatkozó törvényeket. 
Első lépésként a 43 százalékban magyarok által lakott 
Marosvásárhely, a 38 százalékban magyarok által lakott 
Szatmárnémeti és a 24 százalékban magyarok által lakott 
Nagyvárad polgármesteri hivatalát perelik be a kétnyel-
vű utcanévtáblák kihelyezésének elmulasztása miatt. 

2016. január 20. 

 Vlad Ţepeş Őrjárata néven román gárdát alapított 
a magyarellenességéről ismert Bogdan Diaconu par-
lamenti képviselő.

„Ha a román állam nem véd meg bennünket, egye-
dül védjük meg magunkat. Meg kell mutatnunk, hogy 
Romániába nem senkiföldje, ahol a nagyszájúak és az 
erősebbek bármit megtehetnek a gyengébbekkel és ele-
settekkel” – fogalmazták meg a gárda küldetését.

2016. január 24.

 Csíkkozmás után Madéfalván is el kell távolítani 
a magyar Községháza feliratot a helyi polgármeste-
ri hivatalról, miután a marosvásárhelyi táblabíróság 
jogerősen a felirat levételét követelő felperes javára 
döntött. 

Mindkét község, valamint további öt székelyföldi tele-
pülés esetében a magyarellenességéről elhíresült Dan Ta-
nasă az általa létrehozott Méltóságért Európában Polgári 
Egyesület (ADEC) nevében indított közigazgatási pert a 
Községháza, illetve Hargita megye székhelyén a Város-
háza felirat eltávolíttatása érdekében. A Hargita, illetve 
a Kovászna megyei törvényszéken összesen 18 olyan per 
van folyamatban, amelynek az ADEC a felperese. 

2016. január 22.

 Eltávolították a Kolozs megyei Gyalu határában a 
kolozsvári többnyelvűséget számon kérő óriásplaká-
tot, amit Landman Gábor holland állampolgárságú 
erdélyi üzletember állítatott.

A nyelvjogi aktivista a hirdetőtáblán kérte számon a 
kolozsvári többnyelvű helységnévtáblákat Emil Boc pol-
gármesteren. Az óriásplakát angol nyelven üzent a pol-
gármesternek: „Mr. Boc, a cégemnek Schengenre, nem 
pedig sovinizmusra van szüksége!” (Mr. Boc! My com-
pany needs Schengen, not chauvinism!) 

2016. január 27. 

 Az aggasztó demográfiai mutatókkal is alátámasz-
tott diáklétszám-csökkenés ellenére sem szándékozik 
újjáalakítani a magyar tagozatot a marosvásárhelyi 
Petru Maior Egyetem. 

A rektori tisztségért harcba szálló professzorok in-
kább az angol, francia, olasz és spanyol nyelvű oktatás 
beindítását tervezik. A magát a régiót legjobban lefedő 
felsőoktatási intézményeként meghatározó egyetemen a 
közeljövőben szó sem lehet a magyar nyelvű oktatás visz-
szavezetéséről. A Marosvásárhelyi Pedagógiai Főiskolát 
az 1961-beli alapítók szándéka szerint magyar és román 

tagozattal kell működtetni. Idővel a Ceauşescu-rendszer 
felszámolta a marosvásárhelyi pedagógusképzést.

2016. január 29. 

 Házkutatást tartott az Országos Korrupcióellenes 
Ügyosztály (DNA) Székelyudvarhelyen a Modern Üz-
leti Tudományok Főiskoláján (MÜTF) és a gyergyó-
szentmiklósi televízió (Gyergyó Tv) szerkesztőségé-
ben.

A DNA közleménye szerint a 2008 és 2012 között 
elkövetett korrupciós bűncselekmények gyanúja miatt 
vizsgálódtak hat Hargita megyei és bukaresti helyszínen, 
Fóri Endre, a MÜTF Egyesület ügyvédje azonban úgy 
tudja, az ügyészek hétfői akciója Mezei János, a tisztsé-
géből felfüggesztett gyergyószentmiklósi polgármester 
ügyével kapcsolatos. Amit ismeretes, a MÜTF legfőbb 
céljának tekinti az erdélyi magyar fiatalok otthon ma-
radását szorgalmazni úgy, hogy szülőhelyükhöz közeli 
tanulási lehetőséget biztosít számukra. Ezzel egy időben 
a DNA a Gyergyó Tv székhelyén is házkutatást tartott, 
ahol szintén a gyergyószentmiklósi önkormányzattal ko-
rábban megkötött szerződéseket nézték át.

2016. február 2. 

 A kormányváltás után sem módosult a román kül-
ügyminisztérium elutasító álláspontja a Magyaror-
szág által Nagyváradon és Marosvásárhelyen megnyit-
ni szándékozott konzuli irodák ügyében.

„Ami Magyarország azon kérését illeti, miszerint két 
konzuli irodát nyitna Romániában, Nagyváradon, illetve 
Marosvásárhelyen, a román fél válaszát már 2014-ben 
közöltük” – nyilatkozta a külügyminiszter. A budapesti 
Külügyminisztérium 2014 júliusában jelentette be, hogy 
Románia érdemi magyarázat nélkül elutasította Magyar-
ország több mint egy éve benyújtott igényét, miszerint 
Nagyváradon és Marosvásárhelyen konzuli irodát nyis-
son.

2016. február 3. 

 Románia parlamentje a mai napig nem fogadta el 
azt a kisebbségi törvényt, amelyet 2005-ben az euró-
pai uniós csatlakozásért minden megígérő akkori kor-
mány alkotott és elfogadásra beterjesztett.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy Románia EU-tag-
állammá válása után visszafejlődés indult el a több-
ség–kisebbség viszonyrendszerben – mutatott rá Sógor 
Csaba RMDSZ-es EP-képviselő az uniós törvényhozás 
strasbourgi plenáris ülésén.

2016. február 4. 

 Mintegy harminc rendőr tartott házkutatást annál 
a szovátai férfinál, akit 2015-ben azért ítéltek el, mert 
a saját birtokán Wass Albert szobrát állította fel. 

Bár a fellebbviteli tárgyalása még csak márciusban 
lesz, most újra az otthonában törtek rá, és a legutóbbi 
alkalomhoz képest most nem Wass Albert szobrát és 
könyveit foglalták le tőle, hanem még hihetetlenebb „bi-
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zonyítékokat”. Nem ez az első az elmúlt években fokozó-
dó magyarellenesség jelei közül. A parancsot a segesvári 
ügyészség adta ki, a polgárt be is idézték a marosvásár-
helyi rendőrségre annak ellenére, hogy az első bűnvádi 
eljárás még tart a marosvásárhelyi táblabíróságon. 

2016. február 3

 Nemet mondott a Székelyföld idegenforgalmi nép-
szerűsítésére a Marosvásárhelyi Ítélőtábla, elutasítva 
a Pro Turismo Terrae Siculorum szövetség hivatalos 
bejegyezésére vonatkozó fellebbezést.

Ezzel jogerőre emelkedett a Hargita megyei törvény-
szék korábbi hasonló döntése, amely arra hivatkozott, 
hogy a Székelyföld hivatalosan nem létezik. A Pro Turis-
mo Terrae Siculorum szövetség létrehozását 14 Hargita, 
Kovászna és Maros megyei turisztikai és vidékfejlesztési 
egyesület kezdeményezte tavaly októberben azzal a cél-
lal, hogy székelyföldi turisztikai célpontokat népszerűsít-
sen itthon és külföldön. A szövetséget a Hargita Megyei 
Törvényszéken szerették volna hivatalosan is bejegyez-
tetni az egyesületek képviselői, ezt azonban tavaly de-
cemberben elutasították. A fellebbezést az ítélőtábla feb-
ruár 4-én alaptalannak nyilvánította.

2016. február 9.

 Öt autonómiahatározatot támadott meg tavaly a 
közigazgatási bíróságon a Kovászna megyei prefektú-
ra, az ezek közül lezárt három ügyben az ítészek a kor-
mányhivatalnak adtak igazat, két esetben pedig még 
folyamatban van a tárgyalás.

A kormányhivatal egyébként minden esetben arra 
szólította fel a helyi önkormányzatokat, hogy vonják 
vissza a Székely Nemzeti Tanács által javasolt autonó-
miahatározatokat. A háromszéki önkormányzatok és 
polgármesterek tavaly összesen 21 ezer határozatot és 
rendeletet fogadtak el, ezek közül a prefektúra 124-et ta-
lált törvénytelennek.

2016. február 15. 

 Házkutatást tartott a korrupcióellenes ügyészség 
(DNA) a sepsiszentgyörgyi polgármesteri hivatalban 
és Antal Árpád polgármester lakásán egy olyan ügy 
kapcsán, amelyről korábban a finanszírozó Európai 
Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) is állásfoglalást 
tett közzé, mindent szabályszerűnek találva.  

2016. február 17. 

 Megaláztak a kolozsvári gyermekkórházban egy 
olaszteleki tizenhat éves lányt a családjával együtt, 
amiért a kiskorú nem tudott jól románul.

Az ODFIE 19. versmondó- és népdaléneklő verse-
nyének győztese a jelzőlámpa zöld fényénél haladt át az 
úttesten, amikor elütötte egy autóbusz. A balesetet kö-
vetően a lányt a gyermekkórház sürgősségi részlegére 
szállították. Itt a sérülttel többször is embertelenül vi-
selkedett mind a kórházi személyzet, mind a kezelőor-
vos. Ioan Dobrescu sebész azt tette szóvá, hogy a lány, 

annak ellenére, hogy Romániában él, nem beszéli az 
ország nyelvét.

2016. február 17. 

 Hallgatólagosan elfogadta a román képviselőház a 
kisebbségi nyelvek közigazgatási használatát betiltó 
törvényjavaslatot, miután a házszabályban megsza-
bott határidőn belül a tervezetet nem tűzték napirend-
re.

A magyarellenességéről elhíresült Bogdan Diaconu 
képviselő törvénytervezete megtiltaná a romániai közin-
tézményeknek, állami hatóságoknak és önkormány-
zatoknak, hogy a román nyelven kívül bármilyen más 
nyelven kommunikáljanak, szóban vagy írásban. A tör-
vényjavaslat elfogadása esetén „közérdekű feliratot” csak 
románul lehetne feltüntetni Romániába, holott a 2001-
ben elfogadott közigazgatási törvény a közintézménye-
ket kétnyelvű feliratozásra kötelezi azokon a települése-
ken, ahol valamely kisebbség aránya meghaladja a húsz 
százalékot.

2016. február 17. 

 Az Országos Korrupcióellenes Ügyészség Bukarest-
ből érkezett ügyészei házkutatást tartottak Sepsiszent-
györgy polgármestere, Antal Árpád András lakásán, 
majd a városházán, s ezt követően az elöljárót rendőri 
felvezetéssel és csendőri kísérettel kihallgatásra a fő-
városba szállították.

Bizonyosan ebben az esetben is arról az erdélyi ma-
gyarság ellen titkosszolgálati módszerekkel indított had-
járatról és megfélemlítési kampányról van szó, melynek 
Gyergyószentmiklós és Csíkszereda után Sepsiszent-
györgy lett a következő állomása, melynek folyamán fő-
leg az autonómiát követelő székelységet, valamint annak 
vezetőit akarják megfélemlíteni, illetve elhallgattatni.

2016. február 18. 

 Pert vesztett alapfokon a korondi önkormányzat a 
magyarellenes feljelentéseiről ismert Dan Tanasăval, 
illetve az elnökletével működő Méltóságért Európá-
ban Polgári Egyesülettel szemben. 

A múlt héten hozott törvényszéki ítélet értelmében a 
hivatalnak el kell távolítania a magyarul feltüntetett köz-
ségháza feliratot. Az épületet 2010-ben vette használatba 
az önkormányzat, a kifogásolt – Páll Domokos helyi ke-
ramikus által tervezett és kivitelezett – felirat pedig 2011-
ben került fel rá.

2016. február 23. 

 Törvénymódosítással tiltaná be a székely himnuszt 
és a székely zászló kitűzését a sportrendezvényeken 
képviselők egy csoportja. A Sepsi Sic sepsiszentgyör-
gyi kosárlabdacsapat menedzsere a jogszabályt alkal-
mazhatatlannak tartja.

Ötvennyolc parlamenti képviselő látta el kézjegyével 
azt a törvénymódosító javaslatot, amely szerint az összes 
hazai sportrendezvényt, a napi tévéadásokat, valamint 
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az iskolai tanórákat kötelező módon a román himnusz 
lejátszásával vagy eléneklésével kell elkezdeni. A mó-
dosítás ugyanakkor kitiltaná a sportrendezvényekről az 
úgynevezett „regionális himnuszokat és zászlókat”, így a 
székely himnuszt és a székely zászlót is.

2016. február 24.

 A csíkszeredai és más Hargita megyei vasútállomá-
sokon a hangosbemondó továbbra sem tájékoztatja a 
román mellett magyar nyelven is az utasokat a szüksé-
ges tudnivalókról.

2016. március 2. 

 Klaus Iohannis, Románia köztársasági elnöke 2016. 
március 3-i hatállyal visszavonta Tőkés László „Romá-
nia Csillaga” kitüntetését, amelyet a temesvári népföl-
kelés 20. évfordulóján kapott a romániai rendszervál-
tásban szerzett érdemeiért.

A határozat indoklásában az államfő egy 2013. júli-
us 27-én, Tusnádfürdőn lezajlott fórumon a közönség 
soraiból érkezett kérdésre tett nyilatkozatra hivatkozik, 
melyben Tőkés László azt javasolta, hogy miként Auszt-
ria az olaszországi Dél-Tirolban élő németek esetében, 
Magyarország is gyakoroljon „védhatalmi státust” az Er-
délyben élő magyar történelmi közösség jogainak bizto-
sítása érdekében.

2016. március 3.

 A kolozsvári „táblaháború” újabb fejleményeként a 
Kolozsvári Törvényszék elutasította a Minority Rights 
egyesület azon kérését, hogy kötelezze a polgármes-
tert: tegye ki a kétnyelvű helységnévtáblákat a város 
bejárataihoz.

A polgármester az elutasítást egyébként azzal indo-
kolja, hogy a magyarok a lakosság kevesebb mint 20%-át 
teszik ki a városban, s a 2001/1206-os Kormányhatáro-
zat ebben esetben nem teszi kötelezővé teszi. Ám a kor-
mányhatározat melléklete tételesen felsorolja az összes 
olyan települést, amelyben valamely nemzeti kisebbség 
20% felett volt 2001-ben, s rögzíti azt is, hogy mi a neve 
az adott településnek ama kisebbség nyelvén. Ebben 
a mellékletben pedig ott szerepel Kolozsvár is. A kor-
mányhatározat azt is előírja, hogy az érintett települések 
polgármesterei ki kell helyezzék a kétnyelvű feliratokat 
maximum 90 nappal a határozat érvénybe lépése után. 
A határidő 2002 márciusában járt le, addig kellett volna 
az akkori polgármester kihelyezze a város bejárataihoz a 
kétnyelvű táblákat, 14 éve van tehát hivatali mulasztás-
ban Kolozsvár mindenkori polgármestere.

2016. március 3.  

 Marosvásárhely polgármestere fellebbezett a bíró-
sági ítélet ellen, mely őt a székely szabadság napja ren-
dezvényeinek tudomásul vételére kötelezte

„Az előzetes bejelentésnek megfelelően megtartjuk a 
rendezvényünket” – jelentette ki Izsák Balázs, a Székely 
Nemzeti Tanács elnöke. Március 10-én várják a részve-

vőket a székely vértanúk postaréti emlékművéhez, ahol 
megemlékezést tartanak, majd menetoszlopban vonul-
nak a város főteréig, ahol a prefektus hivatala előtt tün-
tetnek, Székelyföld területi autonómiáját követelve.

2016. március 2. 

 Sepsiszentgyörgyön hetek óta egy csendőrségi te-
repjáró járőrözik. Ugyanakkor egy idő óta a rendőr-
ség járművei is sűrűbben tűnnek fel, mint eddig, így 
ha valaki esti sétára indul, tekintete lépten-nyomon a 
karhatalmi szervek járműveibe botlik.

 Számtalanszor bebizonyosodott már, hogy Bukarest 
gyarmatként kezeli ezt a vidéket, őshonos lakóit pedig 
ellenségnek nézi. Így az sem véletlen, hogy a Székelyföl-
dön a rendőrség, csendőrség és titkosszolgálatok állomá-
nyának létszáma jóval magasabb az országos átlagénál. 
Az a tény pedig, hogy a fegyveres testületek itt szolgála-
tot teljesítő tagjai még veszélyességi pótlékot is kapnak, 
akárcsak afganisztáni küldetésük alatt, mindent elárul a 
magyarlakta régióban betöltött szerepükről, illetve a ha-
talom szándékáról. Minden jel arra mutat tehát, hogy az 
államhatalom kezd visszatérni a Ceauşescu-féle kommu-
nista diktatúrának az erdélyi magyarság megfélemlítésé-
re és megsemmisítésére irányuló gyakorlatához. 

2016. március 3.  

 Ismét kitiltották Romániából Szávay Istvánt, a Job-
bik alelnökét, aki ezzel március 8-án szembesült, ami-
kor be szeretett volna lépni az országba az ártándi ha-
tárátkelőnél. 

A magyar parlamenti képviselő közleménye szerint 
március 8-án este Erdélybe szeretett volna utazni, hogy 
részt vegyen a Székely Szabadság Napján, ezt megelőző és 
következő napokon pedig Kolozsváron, Székelyudvarhe-
lyen és Szatmárnémetiben tartson sajtótájékoztatókat és 
lakossági fogadóórákat. „Közel félórás várakoztatás után 
az ártándi román határőr közölte: nem engedhet tovább, 
mert három évre kitiltottak az országból. Elmondásából 
az is kiderült, hogy az ellenem hozott döntés 2015. októ-
ber 21. óta érvényes, tehát 2014 márciusa és 2015 már-
ciusa közötti első kitiltásomhoz hasonlóan ismét csak a 
határon tudtam meg, hogy nem léphetek Erdély földjére” 
– nyilatkozta a legnagyobb ellenzéki magyar párt alelnö-
ke a sajtónak.

2016. március 9. 

 Bűnvádi eljárást indított az ügyészség a Székely Sza-
badság Napján tartott marosvásárhelyi megemlékezés 
és tiltakozás egyik kovásznai részvevője ellen, mert 
zsebkés volt nála.

Az érintett kovásznai személy elmondta: személyes 
használatra volt nála a bicska, és azért vette elő, hogy 
lefaragja egy, a csendőrség által kifogásolt hosszúságú 
zászlórúd hegyes végét. A csendőrség több tucat székely 
zászlót vivő személyt tartóztatott fel a bejelentett maros-
vásárhelyi tiltakozás területének bejáratánál. Egyesek-
nek a zászlórúd hosszát, másoknak a vastagságát, megint 
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másoknak pedig a hegyes végét kifogásolta. A megállí-
tott személyek csak rúd nélkül vihették be a zászlóikat a 
rendezvény területére. 

2016. március 14. 

 Megtámadta a Hargita megyei törvényszéken Ad-
rian Jean Andrei prefektus a Megyei Tanács tavaly 
decemberben elfogadott határozatát, amelynek értel-
mében a kék-arany székely zászlót a megye lobogójává 
választották.

A kormánymegbízott szerint a megyei közgyűlés által 
elfogadott határozat alkotmányellenes és több jogsza-
bályt is megsért, mivel a testület „nem vette figyelembe a 
megye teljes lakosságának az érdekeit”. Adrian Jean And-
rei a Maros megyei táblabíróság 2012-ben hozott jogerős 
ítéletére hivatkozik, amely érvénytelenítette a Hargita 
Megyei Tanács 2009-ben már elfogadott, a székely zász-
lót a megye hivatalos lobogójává nyilvánító határozatát. 

2016. március 17. 

 Tízezer lejre bírságolta a csendőrség Izsák Balázst 
a március 10-én Marosvásárhelyen szervezett Székely 
Szabadság Napján tartott felvonulásért. 

A jegyzőkönyv szerint Izsák tízezer lejes bírságot 
kell fizessen azért, mert aznap a több ezres tömegnek 
nem volt engedélye a városközpont felé vonulni. Izsák 
elmondta, hogy bíróságon fogja kérni a jegyzőkönyv 
érvénytelenítését, mivel mint az esemény szervezője 
minden előírást betartott. A román törvények szerint az 
állampolgári gyülekezés nem engedély-, hanem csak be-
jelentésköteles.

2016. március 16. 

 A csendőrség marosvásárhelyi mobil egysége a szé-
kely szabadság napja alkalmával rendezett marosvá-
sárhelyi megemlékezés és tüntetés videofelvételeinek 
a tanulmányozása után 84 személyt bírságolt meg, 
összesen 70 800 lej (kb. 16 ezer euró) értékben.

A közlemény szerint 50 személyt azért bírságoltak 
meg összesen 61 ezer lej értékben, mert be nem jelentett, 
be nem iktatott vagy tiltott tömegrendezvényt szervez-
tek. 34 személyt csendháborításért bírságoltak meg ösz-
szesen 9800 lej értékben.

2016. március 17. 

 Az Országos Audiovizuális Tanács (CNA) 50 ezer 
lejre bírságolta a B1 televízió Radu Banciu szerkesztő-
jét magyargyűlölő kijelentései miatt. 

Az Országos Audiovizuális Tanács (CNA) csütörtöki 
ülésén kiderült: Radu Banciu, a csatorna egyik műsorve-
zetője nem színészkedik, valóban meggyőződése, hogy 
minden magyar a románok ellensége. A testület röviddel 
azelőtt hallgatta meg az újságírót, hogy a televízió 50 ezer 
lejes megbírságolásáról döntött. A B1 tévét Radu Banciu 
xenofób kijelentéseiért és etnikai gyűlölet szításáért bün-
tették meg. Banciu a magyarokat az Iszlám Állam ter-
rorszervezethez hasonlította, és olyan kijelentéseket tett, 

hogy minden magyar Románia ellensége, „velejéig szél-
sőséges, akárcsak a muzulmánok”, és „egy sem állíthatja 
közülük, hogy ez nincs a génjeibe kódolva”. 

2016. március 18. 

 A március 15-i nemzeti ünnep reggelén elszomorító 
tényre ébredhetett Nagyszalonta lakossága: visszatér-
tek a vészjósló ’90-es évek, amikor is a hajdúvárosban 
az erős nacionalizmus nem tűrte el a kétnyelvű felira-
tokat: ismét lemázolták a Nagyszalonta feliratot. 

Ismeretlen tettesek lefestették Nagyszalonta nagyvá-
radi közúti bejáratánál a város magyar nevét, egyértel-
mű, hogy ez az akció egyben támadás a magyar közösség 
ellen.

2016. március 18. 

 Székelyföldi óvodák konyháin vizsgálódott a fo-
gyasztóvédelmi hivatal. Büntetés járt, mert hiányzott 
a főzéshez használt egyes élelmiszerek neveinek ro-
mán fordítása. 

A Mircea Diacon vezette hatóság ezúttal sepsiszent-
györgyi és kézdivásárhelyi óvodákban vizsgálódott. 
Egészen abszurd okok miatt büntette meg a hivatal az 
egyik óvodát: a magyar tannyelvű Vackor óvoda kony-
háján nem voltak lefordítva a főzéshez használt külön-
böző élelmiszerek nevei. Nem ez az első eset, amikor a 
fogyasztóvédelem a román feliratok hiánya miatt büntet. 
A fogyasztóvédőnek tavaly már volt egy óvodák elleni 
ámokfutása, nem is beszélve székely termékek elleni, 
nagy visszhangot kiváltó kirohanásokról. 

2016. március 21. 

 Kivonult a Romániai Magyar Demokrata Szövet-
ség frakciója a román parlament üléséről, tiltakozásul 
a második világháború előtt és idején tevékenykedő 
szélsőséges legionárius mozgalom képviselőinek nyil-
vános védelmezése ellen.

A vita során Aurel Vainer, a zsidó kisebbség képvi-
selője kifogást emelt a Nemzeti Liberális Párt (PNL) által 
javasolt Oana Stănciulescu tévés újságíró beválasztása 
ellen a köztévé igazgatótanácsába, mert amaz a műsora-
iban legionárius költőket magasztalt. Cristina Anghel, a 
tavaly alakult új szabadelvű párt, az ALDE frakciójának 
szenátora azt bizonygatta, hogy a legionárius mozgalom 
képviselői nem háborús bűnösök, és nem szabad fele-
désre ítélni az általuk létrehozott kulturális értékeket. 
A román parlamentben egyébként tavaly a PNL kezde-
ményezésére fogadtak el egy olyan törvénymódosítást, 
amely a legionárius és vasgárdista szimbólumokra is 
kiterjesztette a fasiszta, rasszista, idegengyűlölő szer-
vezetek és jelképek használatának, a háborús bűnösök 
dicsőítésének tilalmát. A jogszabály megállapítja, hogy a 
Codreanu-féle román legionárius mozgalom és parami-
litáris szervezete, a Vasgárda is fasiszta jellegű szervezet-
nek minősül.

2016. március 22.

http://erdely.ma/hatranyban.php?id=201370&cim=lemazoltak_a_nagyszalonta_feliratot
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 Börtönbüntetéssel sújtanák bukaresti törvényho-
zók Románia, valamint a román nemzet becsmérlését. 
Törvénytervezetükben a honatyák egyértelműen utal-
nak erdélyi magyarok megnyilvánulásaira.

A jogszabálytervezet arra hivatkozva nyilvánítaná is-
mét büntetőjogi kategóriává az ország és a román nem-
zet becsmérlését, hogy a törvényalkotók szerint az utób-
bi időben elszaporodtak az olyan esetek, amikor „más 
nemzetiségű polgárok” gyásznapnak nevezték december 
elsejét, vagy amikor román történelmi személyiségeket 
jelképesen felakasztottak. A hatvankét képviselő által 
előterjesztett javaslat értelmében hat hónaptól három 
évig terjedő börtönbüntetéssel sújtanák a Románia és a 
román nemzet becsmérlésének fogalmát kimerítő meg-
nyilvánulást.

2016. március 24. 

 A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom ma-
rosvásárhelyi, udvarhelyi és kézdivásárhelyi illetőségű 
további hét tagját sújtotta 200 lejes büntetéssel a ma-
rosvásárhelyi csendőrség. 

Egy esetben 1000 lejes a sarc, mert egyik marosvásár-
helyi tagjukat szervezőnek tekintik.  Az indok ez esetben 
is ugyanaz, mint az előzőkben: csendzavarás a március 
15-iki ünnepségen és felvonuláson.

2016. március 25. 

 Elutasította Tőkés László EP-képviselő erkölcsi kár-
térítésre vonatkozó keresetét a bukaresti törvényszék. 
Tőkés azért indított pert, mert egykori Securitate-tisz-
tek lehazaárulózták és ügynöknek nevezték.

Megalapozatlannak minősítette és elutasította nem 
jogerős ítéletében a bukaresti törvényszék Tőkés László 
erkölcsi kártérítési keresetét. Ezt az EP-képviselő másfél 
éve indította az 1989-es temesvári forradalmi szerepét 
elvitató, őt hazaárulónak és idegen kémnek nevező volt 
Securitate-tisztek ellen. Filip Teodorescu, a Securitate, 
vagyis az egykori kommunista titkosrendőrség kémelhá-
rításának korábbi helyettes parancsnoka és Ioan Talpeș, a 
Külföldi Hírszerző Szolgálat volt igazgatója azt állították 
2014 őszén egy tévéműsorban, hogy Tőkés 1989-ben a 
magyar titkosszolgálat ügynöke volt.

2016. március 28. 

 A Maros megyei törvényszék ítélete értelmében 
Péter Ferencnek, Szováta polgármesterének minden 
egyes napra bírságot kell fizetnie, amíg nem távolítja 
el a székely zászlót a polgármesteri hivatal épületé-
ről. 

A bírósági ítélet szerint a polgármesternek naponta 
210 lejnyi (50 eurónyi) bírságot kell az államkasszába 
fizetnie, napi 200 lej késedelmi díjat pedig a prefektusi 
hivatalnak kell átutalnia. Az ítélet nem jogerős, a polgár-
mester a hivatalos közlés utáni 15 napban fellebbezhet 
ellene.

2016. március 30.

 Eltávolíttatná a Kovászna Megyei Tanács üléstermé-
ben kitűzött székely zászlót Sebastian Cucu prefektus, 
mivel szerinte törvénytelen módon volt elhelyezve. 

Kovászna Megye Tanácsa szerdai ülésén elfogadta 
Kulcsár-Terza József adományát, melyet a múlt havi ülé-
sen adott át. Akkor a polgári politikus a székely zászlóval 
vonult be az ülésterembe, és az elnök jóváhagyása után 
kitűzte azt Európai Unió, Románia és Kovászna megye 
zászlaja mellé. Az adományt egyöntetű szavazattal hatá-
rozatban fogadta el a közgyűlés.

 2016. április 1. 

 Kilencvenezer lejre bírságolták a székelyföldi Csík-
madaras község polgármesterét, amiért nem távolítot-
ta el az önkormányzati épület homlokzatáról a címe-
res magyar lobogót. A székely elöljárót már többször 
megbüntették, most a bírság mellett bűnvádi eljárás-
sal is sújtanák a polgármestert.

A csíkmadarasi elöljáró azt mondta, hitet és erőt ad 
neki az, hogy látja, Csíkszereda, Gyergyószentmiklós 
vagy Sepsiszentgyörgy városvezetői is kitartanak. A fa-
lubeliek is támogatják őt, de ők is úgy érzik, hogy az 
erdélyi magyar politikai vezetők nem állnak ki hangsú-
lyosan a bajba jutott önkormányzatok vezetői mellett. 
A csíkmadarasi polgármester után most Hargita megye 
tanácsát büntetnék meg, amennyiben a székely kék-
arany lobogót nem veszik le a megyei tanács épületéről. 
Maros megyében Szováta polgármesterének is pénzbír-
ságot kell fizetnie, amiért a városházán lobogott a szé-
kely zászló. 

2016. április 4. 

 A román igazságügyi minisztérium álláspontja sze-
rint nem szerepelhetnek tolmácsok az igazságszolgál-
tatási intézmények személyi állományában.

A minisztérium közölte: „az ország hatályban lévő 
törvényeinek, valamint a Romániára is kötelező érvé-
nyű nemzetközi rendelkezéseknek is ellentmond, hogy 
bármely igazságszolgáltatási intézmény személyzeti 
struktúráiban tolmácsok és fordítók szerepeljenek, akik 
polgár- vagy büntetőjogi perben fordítói, illetve tolmácsi 
szolgáltatást biztosítanak”. A minisztérium álláspontja 
szerint amennyiben a tolmácsok a bíróságok alkalma-
zottai lennének, a peres feleknek – főként a lakosságnak 
– kételyeik lennének a tárgyalóteremben tanúsított pár-
tatlanságukkal kapcsolatban.

2016. április 7.

 Hallgatólagosan – azaz szavazás nélkül, a vitára és 
elfogadásra előírt határidő lejártával, automatikusan 
– fogadta el a szenátus azt a törvénymódosítási javas-
latot, amely bűncselekménnyé minősíti a román nem-
zeti szimbólumokkal szembeni tiszteletlenséget.

A törvénytervezet szerint azért a tettért, amely nyil-
vánosan tiszteletlenséget fejez ki Románia nemzeti 
szimbólumaimmal szemben, egytől három évig terjedő 
börtönbüntetést lehetne kiszabni. Ha valaki nyilvánosan 
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tiszteletlen azokkal a jelképekkel szemben, amelyeket a 
hatóságok használnak, az fél évtől két évig terjedő bör-
tönnel lenne büntethető. Egy másik tervezet, amelyet 
márciusban nyújtott be a parlamentben a PSD, az UNPR, 
az ALDE és a PNL 61 képviselője, Románia és a román 
nemzet becsmérlését tiltja. A tervezet értelmében a nyil-
vánosan elkövetett „nemzetgyalázást” 6 hónaptól 3 évig 
terjedő szabadságvesztéssel sújtanák. A kezdeményezők 
szerint „etnikai tisztogatás zajlik az ország szívében – 
vagyis a Székelyföldön – a románok ellen”. 

2016. április 19.  

 A legfelsőbb bíróság megalapozatlannak tartotta és 
elutasította a Romániai Magyar Orvos- és Gyógysze-
részképzésért Egyesület (RMOGYKE), a Marosvásár-
helyi Magyar Diákszervezet, az Erdélyi Magyar Nem-
zeti Tanács (EMNT) és az Erdélyi Magyar Néppárt 
(EMNP) fellebbezését az elsőfokú ítélet ellen, mely 
szerint a magyar tagozaton tanuló orvostanhallgatók-
nak a betegekkel románul kell kommunikálniuk. 

„A legfelsőbb bíróság felháborító politikai döntést 
hozott, melynek semmi köze nincsen az igazságszolgál-
tatáshoz” – jelentette Kincses Előd ügyvéd, aki szerint a 
bírák arra sem tettek kísérletet, hogy megértsék a jogi 
helyzetet, különösebb mérlegelés nélkül ítélkeztek. Ezzel 
szemben a MOGYE rektorának, Leonard Azamfireinek 
örömöt jelent az ítélet. A rektor kijelentette: a legfelsőbb 
bíróság ítélete az elmúlt négy évben indított perek egész 
sorát zárja le a (magyar oktatás visszaszorításában és fel-
számolásában érdekelt) intézmény számára.

2016. április 19. 

 A restitúciós bizottság újra elbírálja az Erdélyi Re-
formátus Egyházkerületnek a sepsiszentgyörgyi Szé-
kely Mikó Kollégium visszaszolgáltatására vonatkozó 
kérését.

Veress Emőd jogász, az egyház jogi képviselője el-
mondta: a bizottság azt állapította meg, hogy a korábbi 
büntetőper nem rendezte az épület tulajdonjogát.

2016. április 21. 

 Újabb bírságokat rótt ki a marosvásárhelyi csend-
őrség a székely szabadság napján felvonulókra: többek 
között a sepsiszentgyörgyi Bedő Zoltán közíró és több 
kézdivásárhelyi személy a rendezvény után több mint 
egy hónappal kapta meg a csendháborításért kiállított 
jegyzőkönyvet.

A jegyzőkönyv szerint Bedő március 10-én egy „en-
gedélyezetlen felvonulás részvevőjeként megzavarta 
a marosvásárhelyi Rózsák terén a lakók nyugalmát”, 
ezért bírságolják meg 200 lejre. Izsák Balázs, a Székely 
Nemzeti Tanács, illetve az SZNT nevében eljáró Sicu-
litas Egyesület elnöke szerint a hatóság hivatali hata-
lommal való visszaélést követett el, amikor nem a szer-
vező egyesületet, hanem ötven személyt büntetett meg 
szervezőként. Izsák Balázs okirat-hamisításnak tartja, 
hogy a csendőrség olyan személyeket is megbírságolt, 

akik bizonyíthatóan nem voltak jelen a marosvásárhelyi 
megmozduláson.

2016. április 22. 

 Két pert is megnyert első fokon a Méltóságért Eu-
rópában Polgári Egyesület (ADEC) a csíkszeredai pol-
gármesteri hivatal és a helyi képviselő-testület ellen. A 
döntés értelmében a panaszos által kifogásolt Város-
háza feliratot, a székely- és városzászlót le kell venni a 
városháza homlokzatáról.

A Hargita megyei törvényszék csütörtökön hirdetett 
ítéletet abban a két perben, amelyeket a Dan Tanasă ve-
zette ADEC indított tavaly novemberben, illetve decem-
berben a polgármesteri hivatal és a helyi tanács ellen, 
törvénytelennek tartva a polgármesteri hivatal épületére 
kihelyezett Városháza feliratot, illetve a kitűzött város- 
és székely zászlót is. A törvényszék határozata szerint a 
zászlókat és a feliratot el kell távolítani. 

2016. április 25. 

 A nagybaconi (Kovászna megye) önkormányzatnak 
le kellett takarnia a százéves Községháza feliratot a 
polgármesteri hivatal egykori épületének homlokza-
tán.

A megye prefektusa többek között Kézdivásárhely, 
Barót, Gidófalva, Málnás, Csernáton, Kézdialmás és 
Kézdiszentlélek polgármesterét is beperelte a feliratok 
miatt. Ugyanakkor a Kovászna Megyei Tanács ellen is 
panaszt emelt, mert az intézmény székházán is ott áll a 
Megyeháza felirat.

2016. április 27. 

 Reklámzászlónak tekintette a nagyváradi bíróság 
alapfokon kimondott ítéletében a Tőkés László euró-
pai parlamenti képviselő irodája erkélyére kitűzött 
Partium-zászlót.

Az április 27-én született és az ítélőszék honlapján 
megjelent döntés értelmében a nagyváradi bíróság eluta-
sította a felperes panaszát abban a perben, amit az Er-
délyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke indított 
annak érdekében, hogy tegyék semmissé az önkormány-
zatnak alárendelt városrendészet szabálysértési jegy-
zőkönyvét és az abban foglalt szankciót. Tőkés László 
2015. december 11-én tűzte ki nagyváradi parlamenti 
irodája homlokzatára a partiumi zászlót. A helyi rend-
őrség – reklámzászlónak tekintve a közösségi-regioná-
lis jelképet – figyelmeztetésben részesítette, és a lobogó 
eltávolítására szólította fel a képviselőt. Az Ilie Bolojan 
polgármester által is aláírt szabálysértési jegyzőkönyv 
szerint amennyiben a politikus nem „semmisíti meg” az 
általa reklámzászlónak minősülő lobogót, súlyos pénz-
büntetésnek néz elébe. Mint ismeretes, idén februárban 
jogerősen pert vesztett a székely zászlót reklámzászlónak 
tekintő, és emiatt az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanácsra 
tetemes pénzbírságot kirovó marosvásárhelyi városren-
dészet. A Maros megyei törvényszék ugyanis kimondta, 
hogy a székely zászló nem tekinthető reklámzászlónak, 
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kitűzése nem ütközik a reklámtörvénybe, így az EMNT 
megrovásban sem részesíthető a székely zászló kitűzése 
miatt. Ehhez képest korábban a Bihar megyei törvény-
szék ugyancsak jogerős ítéletben minősítette reklámnak 
a Tőkés László irodájára kitűzött székely zászlót, és tör-
vényesnek tartotta az EP-képviselő megrovását.

2016. április 27. 

 A Hargita megyei törvényszék április 27-én hozott 
határozata arra kötelezi Csíkszereda polgármesterét, 
hogy a Szabadság térre felállított „Székely Nemzeti 
Tanács zászlaját” távolítsa el. 

A Dan Tanasă vezette Méltóságért Európában Polgári 
Egyesület (ADEC) tavaly decemberben kérte a törvény-
széktől, hogy kötelezze a polgármestert a zászló eltávo-
lítására, mert azt szerintük törvénytelenül állították fel 
közterületen. A lobogót az Erdélyi Magyar Néppárt és az 
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 2013-ban helyeztette ki 
a város központi terére.

2016. április 29. 

 Nem tartotta be a kolozsvári magyar közösségnek 
tett ígéretét Emil Boc kolozsvári polgármester: az 
elöljáró a törvény által előírt harmincnapos határidő 
lejárta után sem válaszolt a magyar civilek tárgyalást 
kezdeményező kérvényére – közölte a beadványt elő-
terjesztő Muszáj-Musai civil aktivista csoport. 

A civilek több alkalommal is kérték a polgármestert, 
hogy egyeztessen velük a többnyelvű helységnévtáblák-
ról, miután a bíróság alapfokon kimondta, hogy a város 
bejáratainál el lehet helyezni a többek között magyar fel-
iratot is tartalmazó táblákat. Bár az elöljáró különböző 
rendezvényeken rendszeresen hangsúlyozni szokta Ko-
lozsvár multikulturális jellegét, sikeresen megfellebbezte 
a magyar közösségnek kedvező bírósági ítéletet. 

2016. május 3.   

 Tavaly is több ízben próbálták korlátozni a ma-
gyar közösség szólásszabadságát a román hatóságok, 
és időnként sikerrel is jártak – állapította meg az Ac-
tiveWatch. A bukaresti civil szervezet a sajtószabadság 
világnapján tette közzé a romániai sajtószabadságról 
készült legfrissebb jelentését.

A dokumentumban, a magyar közösségnek szentelt 
ötoldalas fejezetében felidézik, hogy a Székelyföldnek 
autonómiát követelő tüntetőket, a kétnyelvű utcanévtáb-
lák kifüggesztőit és a magyar közösségi jelképek kitűzőit 
is bírságokkal sújtották, a magyar nyelvhasználatot kor-
látozó törvénytervezetek kerültek a parlament elé, Klaus 
Iohannis államfő pedig olyan kijelentéséért fosztotta 
meg Tőkés László EP-képviselőt állami érdemrendjétől, 
amely a véleményszabadság keretei közé illeszkedik. A 
jelentés magyar közösséggel foglalkozó fejezete arra is 
kitér, hogy a kolozsvári városvezetőség egy Autonómiát 
Erdélynek feliratú hirdetőtáblát tiltott be, Nagyváradon 
pedig a székely zászló magántulajdonú épületekre tör-
tént kitűzését is törvénytelennek nyilvánították. Az Ac-

tiveWatch szerint ezen esetek közös jellemzője, hogy a 
román hatóságok az – országot egységes és oszthatatlan 
nemzetállamként meghatározó – alkotmányra hivatkoz-
va próbálják a magyar közösséget megfélemlíteni, szó-
lásszabadságát korlátozni. A román médiafigyelő szerve-
zet szerint a magyar közösség nyelvi jogokra és területi 
autonómiára irányuló politikai célkitűzéseit az államap-
parátus és a sajtó egy része is megbélyegzi, és ezzel meg-
akadályozza, hogy azokról közvita bontakozzon ki. 

2016. május 4.  

 Felfüggesztette az Igazi Csíki Sör gyártójának ma-
gyar nyelvű reklámtevékenységét a román Fogyasztó-
védelmi Hivatal. 

Hajdu Gábor, a terméket gyártó cég jogi képviselője 
elmondta, hogy egy Kovászna megyei feljelentés alapján 
vizsgálta meg reklámjaikat a Fogyasztóvédelmi Hivatal 
Hargita megyei központja. Megjegyezte, a kifogásokat 
elsősorban a „Noé bárkája” nyereményjátékukkal kap-
csolatban fogalmazták meg, de a cég egyéb reklámanya-
gait is vizsgálták. „Azt kifogásolták, hogy a cég csak ma-
gyar nyelven reklámoz” – magyarázta a jogász.

2016. május 5.

 Diszkriminatívnak, alkotmány- és törvényellenes-
nek tartja az Országos Diszkriminációellenes Tanács 
(CNCD) elnöke, Asztalos Csaba, valamint az oktatási 
minisztérium RMDSZ-es államtitkára, Király András, 
hogy Marosvásárhelyen egyes iskolavezetők nem tet-
ték lehetővé a magyar pedagógusok és diákok számá-
ra, hogy otthon ünnepeljék pünkösd másodnapját.

A törvény előírja, ha egy cégnél, intézménynél román 
és magyar alkalmazottak egyaránt dolgoznak, a magya-
rok – ez évben – május 16-án, a románok pedig az orto-
dox pünkösd másodnapján legyenek szabadok.

2016. május 19. 

 Öt és fél, illetve négy és fél hónappal a letartózta-
tásukat követően vádat emeltek Beke István és Szőcs 
Zoltán, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom 
tagjai ellen a kézdivásárhelyi terrorváddal összefüg-
gésben.

Az ügyészség Szervezett Bűnözés- és Terrorellenes 
Ügyosztálya (DIICOT) bejelentése szerint a HVIM kéz-
divásárhelyi elnökét közösség elleni merénylet kísérlete 
és a robbanóanyagokra vonatkozó szabályok megsér-
tése, míg a mozgalom erdélyi vezetőjét közösség elleni 
merényletre való felbujtás miatt állítják bíróság elé. A 
DIICOT közleménye szerint „a szélsőséges-nacionalista 
Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom idegen, vala-
mint kettős állampolgársággal rendelkező tagjai 2014 óta 
fejtenek ki Erdélyben revizionista-szeparatista tevékeny-
séget”. Ennek keretében fizikai adottságaik fejlesztésére 
törekedtek, és olyan erőszakos cselekedetekre készültek, 
amelyek révén megvalósíthatják autonomista céljaikat, 
valamint Nagy-Magyarország visszaállítását.

2016. május 20. 
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 A marosvásárhelyi városvezetés alig két-három hét 
után visszarománosította a székely parasztvezérről, 
Dózsa Györgyről elnevezett utcát, és a házak falaira 
visszakerült a Gheorghe Doja elnevezés. 

Április végén a főtér alsó sarkától a város kolozsvá-
ri kijáratáig tartó több kilométeres szakaszon a „Strada 
Dózsa György utca” feliratú új tábla jelent meg. Ezzel az 
önkormányzat lényegében történelmi igazságot szolgál-
tatott: több évtized után újból helyesen írta ki az 1514-es 
parasztháború vezéralakjának a nevét. A román nacio-
nalista szervezetek és a helyi rendőrség tiltakozása nyo-
mán május közepétől a városháza visszatért a magyarel-
lenes Ceauşescu-rezsim nyolcvanas éveitől alkalmazott 
elnevezéshez. A legújabb táblákon a székely parasztvezér 
neve ismét románosan van feltüntetve. A polgármeste-
ri hivatal kompromisszumra törekedett: meghagyta a 
nemrég kihelyezett táblákat is, de föléjük biggyesztette 
az újat. Hasonló eljárásban részesült a magyar történe-
lem egyik legismertebb hadvezére, Kinizsi Pál is. Jelen-
leg kétféle tábla díszeleg a róla elnevezett utcában: Strada 
Pavel Chinezu utca és Strada Kinizsi Pál utca felirattal. 
Mátyás király sem tarthatta meg magyar nevét, Matei 
Corvin személyében kapott „ikertestvért”. Varga Kata-
lin esetében a táblaszerelők előrelátók voltak: egyenesen 
Varga Ecaterinának nevezték el a 19. századi erdélyi bá-
nyászmozgalom vezetőjét.

2016. május 24. 

 Miután a bukaresti restitúciós bizottság kedden 
szavazattöbbséggel elutasította a református egyház 
visszaszolgáltatási kérelmét, állami tulajdonban ma-
rad a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium.

Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püs-
pöke elmondta, hogy számítottak a bizottság kedvezőt-
len döntésére. „Nem a mai Romániában élnénk, ha a 
restitúciós bizottság másként mert volna dönteni, elis-
merve a református egyház tulajdonjogát.” A restitúci-
ós bizottságban azért került ismét terítékre a Mikó-ügy, 
mert a kollégium korábbi visszaszolgáltatását a ploieşti 
táblabíróság 2014-ben szabálytalannak minősítette, és 
felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte a restitúciós bi-
zottság volt tagjait, megsemmisítetve a református egy-
ház tulajdonjogát. A ploieşti táblabíróság Markó Attila 
RMDSZ-es képviselőt, Marosán Tamást, a református 
egyház jogtanácsosát és Silviu Climet, az igazságügyi 
minisztérium volt jogi tanácsadóját három-három év 
felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte a visszaszolgálta-
tásról 2002-ben hozott döntés miatt. 

2016. június 1. 

 Bekísérte a rendőrség a Néppárt csíkszeredai pol-
gármesterjelöltjét a székely zászló felvonása miatt.

Tőke Ervin, az Erdélyi Magyar Néppárt csíkszeredai 
polgármesterjelöltje ismételten felvonta Csíkszereda 
főterén a székely lobogót. A felvonást követően meg-
jelentek a román csendőrség és rendőrség tagjai, és 
felszólították a jelöltet, hogy vonja be a zászlót, mivel 

bűncselekményt követ el. Tőke nem tett eleget a fel-
szólításnak, ezért a rendőrség egyik tagja eltávolította 
a zászlót. Ezt követően Tőke Ervint igazoltatták, majd 
bekísérték a rendőrségre, hogy írjon nyilatkozatot.

2016. június 3. 

 A Kovászna megyei törvényszék 2015 októberében 
helyt adott a magyarellenes Dan Tanasă keresetének, 
kimondva, hogy el kell távolítani a kézdivásárhelyi 
egykori katonanevelde előtt felvont két székely zász-
lót. A brassói ítélőtábla 2016. május 26-án elutasítot-
ta a kézdivásárhelyi polgármester fellebbezését, így 
jogerőre emelte a bevonásról szóló korábbi ítéletet. 

A brassói ítélőtábla döntése szerint el kell távolíta-
nia a kézdivásárhelyi egykori katonanevelde előtti téren 
még 2014-ben felvont két székely zászlót. Ezeket még 
2014-ben Semjén Zsolt magyarországi miniszterel-
nök-helyettes és Zsigmond Barna Pál csíkszeredai fő-
konzul jelenlétében vonták fel ünnepélyes keretek kö-
zött.

2016. június 6.

 El kell távolítani a Községháza feliratot a csíkdán-
falvi polgármesteri hivatalnak otthont adó épületről 
– erről döntött első fokon a Hargita Megyei Törvény-
szék. 

A Hargita Megyei Törvényszéken a Méltóságért Eu-
rópában Polgári Egyesület (ADEC) fedőnevű magya-
rellenes szervezet indított pert a felirat eltávolításáért, 
az elsőfokú ítéletet nemrég hozta meg a Hargita Megyei 
Törvényszék, amely elutasította a dánfalvi polgármes-
ter és a helyi önkormányzati képviselő-testület által 
benyújtott, a felperes eljáráshoz fűződő érdeke és sze-
mélyes érintettségének hiányára vonatkozó kifogásokat 
is. Egyúttal elfogadta az ADEC kérését, és kötelezte a 
polgármestert és a hivatalt a Községháza felirat eltávo-
lítására az épület homlokzatáról. A csíkdánfalvi köz-
ségháza több mint száz éve, 1912-ben épült, a helybeli 
Antal Vidor műépítész tervei alapján. Nincs műemlék-
ké nyilvánítva, de a polgármester szerint szeretnék ezt 
megtenni. A homlokzaton látható Községháza feliratot 
az épület 2006-os felújításakor és a tornyok helyreállí-
tásakor helyezték vissza eredeti helyére. Többfunkciós 
épületről van szó, mert van egy vendégház része is, a 
polgármesteri hivatalt ugyanakkor a törvénynek meg-
felelően feliratozták, a Községháza az egész ingatlan 
nevét jelenti. „Nem fogjuk hagyni ezt, az épületet nem 
a román állam, hanem a közbirtokosság építtette annak 
idején” – érvelt az polgármester, hozzátéve, szerinte ak-
kor lehet kedvező döntést várni, ha a per nemzetközi 
fórumokra is eljut.

2016. június 8. 

 Jogerős bírósági végzés nyomán több olyan közúti 
jelzőtáblát cserélnek le Csíkszeredában, amelyeken 
elöl szerepelt a magyar és csak utána a román nyelvű 
felirat. 

http://www.mediatica.ro/hirek/politika/bekiserte-a-rendorseg-a-neppart-csikszeredai-polgarmesterjeloltjet-a-szekely-zaszlo-felvonasa-miatt
http://www.mediatica.ro/hirek/politika/bekiserte-a-rendorseg-a-neppart-csikszeredai-polgarmesterjeloltjet-a-szekely-zaszlo-felvonasa-miatt
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Ezek miatt korábban a prefektusi hivatal perelt, és 
nyert, idén pedig a Dan Tanasă vezette „egyesület” is pert 
indított a város ellen. A prefektúra 2012-ben szólította fel 
a polgármestert és a helyi önkormányzatot a táblák eltá-
volítására. Ez nem történt meg, a pert követően a Hargita 
megyei törvényszék 2013 júliusában döntött arról, hogy 
ez a fajta kétnyelvűség nem megengedett, és a táblák nem 
maradhatnak az útkereszteződésekben.

2016. június 15. 

 Tizenegyezer lejes bírságot róttak Tőke Ervin, az 
Erdélyi Magyar Néppárt csíkszéki elnökére, amiért 
június 3-án felvonta egy Csíkszereda főterén felállí-
tott zászlórúdra a székely zászlót. 

Az EMNP csíkszeredai önkormányzati képviselői 
2013 februárjában vontak fel nagyméretű székely zász-
lót Hargita megye székhelyének főterén. Fontos megje-
gyezni, hogy sem felszólalás, sem éneklés, sem semmi 
hasonló nem volt, tehát érthetetlen és indokolatlan a 
csendőrség fellépése.

2016. június 20. 

 Marosvásárhelyen még mindig nincsenek kihelyez-
ve a műemlék épületekre a nemzetközi szabványok-
nak megfelelő többnyelvű tájékoztató táblácskák 
– hívta fel a figyelmet a hiányosságra Kovács István 
Dávid, a Demokratikus Marosvásárhelyért elnevezé-
sű civil szervezet vezetője.

A város sajátos történelmi jellegének megőrzéséért 
küzdő szervezet több alkalommal is jelezte, hogy tör-
vény szabályozza a műemlék épületek megjelölését, 
nemzetközileg elfogadott tájékoztató táblák kihelyezé-
sét azokra, ám Marosvásárhelyen ezen a téren is mu-
lasztások tapasztalhatók.

2016. június 24. 

 A kézdiszentléleki Szent István-szobor mellé fel-
vont két székely zászló azonnali eltávolítását követeli 
Dan Tanasă, a Méltósággal Európában Polgári Egye-
sület magyarellenes vezetője.

Balogh Tibor kézdiszentléleki polgármester kijelen-
tette, hogy egyelőre nem veszik le a székely zászlókat. 
Ha majd jogerős bírósági ítélet kötelez minket, kény-
telenek leszünk eltávolítani a zászlókat” – tette hozzá. 
Az elöljáró kifejtette, magán- vagy egyházi területen ki-
tűzhetnék a kék-arany lobogókat, de úgy véli, a székely 
közösség szimbóluma jelenleg a méltó helyén, a község 
főterén van kitűzve.

2016. június 30. 

 Lekerült a csíkmadarasi községháza homlokzatá-
ról a címeres piros-fehér-zöld zászló, amely miatt 90 
ezer lejes bírságot kell kifizetnie a polgármesternek. 
A lobogó az épület hátsó részére került.

Miután a prefektusi hivatal megbírságolta, a Hargita 
megyei törvényszék, illetve a marosvásárhelyi ítélőtábla 
két jogerős ítéletet is hozott, már arra kötelezve az elöl-

járót, hogy vegye le a községháza homlokzatáról a 2008-
ban kitűzött zászlót. Először 2014 júliusában született 
ilyen döntés, de mivel a lobogó a helyén maradt, az ítélet 
végrehajtása érdekében a prefektusi hivatal kezdeménye-
zett újabb bírósági eljárást, ami idén márciusban hasonló 
eredménnyel végződött, tetézve a már említett pénzbír-
sággal. Csíkmadaras polgármestere minden esetben az-
zal érvelt a bíróság előtt, hogy a címeres piros-fehér-zöld 
zászló a magyar nemzetet jelképezi, és nem Magyaror-
szág hivatalos lobogója.

2016. július 1. 

 Több tucatnyi eljárást indított a Civil Elkötelezett-
ség Mozgalom nevű szervezet a marosvásárhelyi pol-
gármesteri hivatal és annak több alárendelt intézmé-
nye ellen az anyanyelvhasználati törvények hiányos 
alkalmazása vagy annak megtagadása miatt.

Szigeti Enikő, a CEMO ügyvezető igazgatója elmond-
ta, hogy a romániai diszkriminációellenes tanácsnál tá-
madták meg például a hivatal által meghirdetett több 
tucatnyi állást, amelyeknél követelményként kellett volna 
megszabni a magyar nyelvismeretet, de a hivatal ezt elmu-
lasztotta. A marosvásárhelyi önkormányzat alárendeltsé-
gébe tartozó városrendészet személyzetpolitikája miatt is 
eljárást indítanak, ugyanis kevés a magyarul tudó helyi 
rendőr, és az intézmény a feliratozásban sem tartja tiszte-
letben a kétnyelvűséget. Hozzátette: úgy döntöttek, hogy 
a hazai jogorvoslati lehetőségek kimerítése előtt, vagyis a 
már elindított romániai stratégiai perekkel párhuzamosan 
a strasbourgi emberjogi bíróságot is megkeresik a maros-
vásárhelyi utcanévtáblák ügyében. Szigeti Enikő szerint 
hat hónap múlva derül ki, hogy a strasbourgi bíróság be-
fogadja-e a keresetüket, és elindulhat-e a rövidített eljárás.

2016. július 2. 

 A romániai bíróságok mind a 42 autonómiapárti 
határozatot érvénytelenítették, amelyeket a Hargita 
megyei települési önkormányzatok fogadtak el.

Hargita megyében 42 település önkormányzata fo-
gadta el azt a határozatot, amelyben kinyilvánították, 
hogy a Székelyföld nevű különálló közigazgatási egy-
ségbe akarnak tartozni, amely számára sarkalatos tör-
vény szavatolná az autonómiát, és területén az állam 
nyelve mellett hivatalos nyelv lenne a magyar is.

2016. július 2. 

 A Marosvásárhelyi Ítélőtábla jogerős ítélete ér-
telmében el kell távolítani a csíkszeredai városháza 
tanácsterméből a magyar és székely zászlót, illetve a 
város lobogóját.

„A székely zászlónak egy olyan területi közigazgatási 
egység hivatalos jelképeként való megjelenítése, amely-
ben románok és más nemzetiségűek is élnek, nem vezet-
het oda, hogy egy sajátos közösség kizárólagos jelképe a 
helyi hatóság szimbólumává váljék” – áll a bírósági hatá-
rozat indoklásában.

2016. július 11. 
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 A marosvásárhelyi bíróság csak részben törölte el 
elsőfokú ítéletében azt a tízezer lejes bírságot, ame-
lyet Izsák Balázsra, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) 
elnökére rótt ki a csendőrség a székely szabadság 
napjává nyilvánított március 10-én, Marosvásárhe-
lyen tartott felvonulás és tüntetés szervezéséért.

A március 10-én tartott felvonulás ideje előtt csak 
az elsőfokú bírósági ítélet született meg, amely ellen a 
polgármester fellebbezett, de másodfokon is elvesztette 
a pert. A román csendőrség a felvonulás mintegy száz 
szervezőjét és részvevőjét bírságolta meg nem engedé-
lyezett rendezvény szervezése, az ezen való részvétel és 
csendháborítás miatt.

2016. július 22. 

 Az oktatási minisztérium ellenőrző bizottsága a 
tavaly Marosvásárhelyen önállósult római katolikus 
gimnázium alapító okiratainak törvényességét vizs-
gálja. 

A feljelentő a román tannyelvű Unirea Főgimnázium 
– a két iskola egy épületben működik –, az ügy előz-
ménye pedig, hogy az Unirea teremhasználati  vitába 
keveredett a katolikus gimnáziummal. Annak ellené-
re, hogy a Római Katolikus Teológiai Líceum 2015-ös 
megalakulása teljesen törvényes dokumentumok alap-
ján történt. A római katolikus egyháznak   2004-ben 
szolgáltatták vissza a kommunizmusban államosított 
épületet. A katolikus gimnázium a 2015-2016-os tanév 
elejétől költözhetett be az egyházi épületbe, miután az 
önkormányzat 2015 januárjában egy önálló római ka-
tolikus líceum megalapításáról hozott tanácsi határoza-
tot. Az egyház azzal a feltétellel adta bérbe épületeit a 
városnak, hogy azokban jogilag önálló felekezeti iskolát 
is működtet. 

2016. augusztus 3. 

 Nemcsak a kézdivásárhelyi egykori katonanevelde 
elől szerelték le múlt hét végén a székely zászlókat, 
hanem a Gábor Áron-szobor melletti zászlótartóról 
is eltűnt a kisméretű székely zászló.

Miután végleges és visszavonhatatlan bírósági ha-
tározattal arra kötelezték Bokor Tibor polgármestert, 
hogy a Gábor Áron térről 2015. május 30-án vonja be 
a 2013. március 15-én kitűzött székely zászlókat, a Hat-
vannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom tagjai többször 
is felhúztak egy-egy székely zászlót, amelyeket legtöbb 
esetben zászlórúddal együtt szereltek fel. A múlt héten 
eltávolított zászló több mint egy éve volt a szobor mel-
lett, és rúdjára nagyon sok piros-fehér-zöld szalag ke-
rült, amelyek tegnap még a zászlótartón voltak.

2016. augusztus 9. 

 Őrizetbe vette a DIICOT a Sky News brit tévécsa-
torna riportjában múlt héten bemutatott állítólagos 
romániai fegyverkereskedőket, annak ellenére, hogy 
korábban elismerték, a Sky News riportere őket is át-
verte.

Az ügyészség közleménye szerint a filmben szerep-
lő, erdélyi magyar nemzetiségű férfiak bűnszervezetet 
hoztak létre, megszegték a fegyvertartásra vonatkozó 
szabályokat és valótlanságokat állítottak. A vádhatóság 
szerint a riportban bemutatott fegyvereket törvényesen 
tartották Romániában. Ezek többsége vadászfegyver 
volt; az egyetlen bemutatott harci fegyver pedig egy 
gyűjteményből származott. A brit tévécsatorna meg-
rendezett jelenetekkel próbálta demonstrálni, hogy Ro-
mánia a terrorizmus egyik hátországa. 

2016. augusztus 12.

 Elképesztően manipulatív anyaggal próbál magya-
rellenes hangulatot szítani a Román Televízió (TVR) 
az éppen zajló Kolozsvári Magyar Napok kapcsán.

A Kolozsvári Magyar Napok szervezői közleményt 
adtak ki, amelyben sajnálatukat fejezik ki, hogy egy 
rockkoncerten elhangzott és vetített hang- és képanyag 
üzenetét nem sikerült megérteniük a román tudósí-
tóknak. „A dal szövege az említett történelmi szemé-
lyiségek és káros ideológiájuk ellen irányul” – írják. A 
KMN szervezői elítélnek minden szélsőséges megnyil-
vánulást, és sérelmezik, hogy Nagy Feróék koncertjéről 
tendenciózus és elferdített beszámolók jelentek meg a 
román médiában. 

2016. augusztus 18. 

 Kolozsváron és Brassóban is megjelentek az „Urăm 
rasa ungurească”, azaz „Gyűlöljük a magyar fajt!” fel-
iratok. 

Tavaly már voltak falragaszok ugyanezzel a szöveg-
gel. Romániában újból magyarellenes hangulatot szí-
tanak egyesek a decemberi parlamenti választásokra 
készülve.

2016. augusztus 27. 

 Gyűlölködő, magyarellenes szervezet tartott ren-
dezvényt szombaton egy szovátai kempingtáborban.

Az esti órákban mintegy százötven hangoskodó 
gyűlt össze egy tábortűz körül, ahol gusztustalan ma-
gyarellenes énekek és versek hangzottak el. „Ki a ma-
gyarokkal az országból!”, „Vlad Ţepeş ha élne, karóba 
húzná a magyarokat”, és más, hasonló, nyomdafestéket 
sem tűrő rigmusok is elhangzottak.

2016. augusztus 31. 

 Átiratban továbbította a sepsiszentgyörgyi önkor-
mányzatnak a prefektúra több román civil szervezet 
javaslatát, hogy a belvárosi Szabadság tér egy részét 
nevezzék át Trikolór térnek.

A javaslatot a képviselő-testület elutasította. Mint 
ismeretes, a Kovászna megyei prefektus különböző 
minisztériumi és titkosszolgálati engedélyek hiányára 
hivatkozva visszavonatta a Sárkánydomb kialakítására 
vonatkozó területrendezési tervet, ám valójában az a 
gond, hogy a román közösség attól tart, a térplasztika 
eltakarja a nacionálkommunista diktatúra idején felál-

http://erdely.ma/autonomia.php?id=204410&cim=kezdivasarhely_gabor_aron_szobranal_sincs_mar_szekely_zaszlo
http://erdely.ma/autonomia.php?id=204410&cim=kezdivasarhely_gabor_aron_szobranal_sincs_mar_szekely_zaszlo
http://erdely.ma/autonomia.php?id=204410&cim=kezdivasarhely_gabor_aron_szobranal_sincs_mar_szekely_zaszlo
http://erdely.ma/autonomia.php?id=204410&cim=kezdivasarhely_gabor_aron_szobranal_sincs_mar_szekely_zaszlo
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lított, az akkor még színmagyar városra oktrojált Mihai 
Viteazul szoborcsoportot.

2016. szeptember 5.

 A székelyföldi önkormányzatok után ezúttal a sep-
siszentgyörgyi Székely Mikó Kollégiumot vette célba 
a magyarellenes feljelentéseiről ismert Dan Tanasă, 
illetve az általa vezetett Méltóságért Európában Pol-
gári Egyesület (ADEC). 

A „civil” szervezet felszólította a sepsiszentgyörgyi 
képviselő-testületet, hogy 30 napon belül távolítsák el 
az iskolaépület homlokzatáról a magyar feliratot, el-
lenkező esetben keresetet nyújtanak be a bíróságon. A 
székely megyékben évek óta valóságos hadjárat folyik a 
magyar megnevezések ellen. Három éve az akkori Ko-
vászna és Hargita megyei prefektus több polgármestert 
beperelt, mert az önkormányzatoknak otthont adó in-
gatlanok homlokzatán nagy betűkkel csak magyarul 
szerepelt a község-, illetve a városháza felirat. Az elöl-
járók egymás után veszítették el a pereket, a prefektú-
rák pedig hatalmas pénzbírságokkal fenyegették meg 
őket.

2016. szeptember 14.

 Tovább romlott a magyar nyelvhasználat helyzete a 
marosvásárhelyi tanintézetekben – mutatott rá a Ci-
vil Elkötelezettség Mozgalom.

 Kifejtették, hiába állapította meg a diszkriminációt 
az ezzel foglalkozó országos tanács, a vásárhelyi iskolák 
kétnyelvűsége terén csak ott javult a helyzet, ahol a szü-
lők közbeléptek. A tanintézetek kommunikációja, okle-
velei, faliújságjai, továbbá a magyar gyermekek, szülők 
írásbeli tájékoztatása is kizárólag románul zajlik, mint 
ahogy a folyosókon, közös területeken található felira-
tok között is hiába keresnénk a magyart, állapították 
meg a CEMO képviselői, akik jogi lépéseket is tettek 
emiatt. A magyar közösség nyelvi jogainak alkalmazá-
sát vizsgálva kiderült: szinte mindenhol hiányoznak a 
magyar feliratok, tájékoztatások, a legtöbb helyen az 
adminisztrációs személyzet sem beszél magyarul.

2016. szeptember 19. 

 Bár korábban szóbeli ígéretet kaptak a háromszéki 
idegenforgalmi szakemberek a Romániai Idegenfor-
galmi Hatóságtól (ANT) a Székelyföld mint idegen-
forgalmi desztináció létezésének elismeréséről, az 
intézmény levélben épp annak az ellenkezőjét közöl-
te. 

A Hargita megyei törvényszék azzal az indokkal 
utasította el a régió idegenforgalmi népszerűsítése ér-
dekében létrehozott civil szervezet bejegyzését, mert 
szerintük Székelyföld hivatalosan nem létezik, ennek 
megfelelően turisztikai úti célként sem lehet népszerű-
síteni. A Pro Turismo Terrae Siculorum szövetség létre-
hozását 14 Hargita, Kovászna és Maros megyei turisz-
tikai és vidékfejlesztési egyesület kezdeményezte. Ezt 
követően májusban megalakult a Székelyföld Turiszti-

kai Klaszter, amely szintén a régió idegenforgalmának 
az összehangolásán dolgozik

2016. szeptember 21. 

 Végleges és jogerős határozatban erősítette meg a 
marosvásárhelyi ítélőtábla, hogy Csíkszeredában, a 
Szabadság téren nem loboghat a székely zászló. A per 
tárgyát képező lobogó korábban a Márton Áron-szo-
borcsoport helyén állt. 

Az ítélőtábla döntése nyomán most a Hargita me-
gyei törvényszék április 27-én hozott határozata vált 
jogerőssé, amelyben arra kötelezi Csíkszereda polgár-
mesterét, hogy a Szabadság térre felállított, „a Székely 
Nemzeti Tanács zászlaját” távolítsa el. Az elsőfokú ítélet 
ellen a csíkszeredai polgármesteri hivatal fellebbezett, 
most ezt utasították el.

2016. szeptember 22. 

 A Civil Elkötelezettség Mozgalom és a Romániai 
Magyar Pedagógusok Szövetsége panaszt nyújtott 
be az Országos Diszkriminációellenes Tanácshoz a 
Maros Megyei Tanfelügyelőségnek az igazgatói és al-
igazgatói állások versenyvizsgáját szabályozó diszk-
riminatív határozata miatt.

Az 2011/1-es oktatási törvény szerint azokban az is-
kolákban, ahol az oktatás kizárólag valamely kisebbség 
nyelvén történik, az igazgatónak, a vegyes tannyelvű 
iskolákban pedig „az egyik igazgatónak” kötelessé-
ge ismerni az adott kisebbség nyelvét. Az RMPSZ és 
a CEMO panaszlevelének célja, hogy a Maros Megyei 
Tanfelügyelőség határozatának diszkriminatív és tör-
vénytelen jellege megszűnjön, továbbá azt szeretnénk 
elérni, hogy az újabb iskolaigazgatói álláspályázatról 
szóló határozathozatal során a tanfelügyelőség kötelező 
módon konzultáljon az RMPSZ szakembereivel, illetve 
a marosvásárhelyi és Maros megyei RMDSZ oktatásért 
felelős személyeivel. 

2016. szeptember 28. 

 Sorra veszi célba a DNA a legnépszerűbb magyar 
önkormányzati vezetőket.

A korrupcióellenes ügyészség (DNA) elsők között a 
csíkszeredai városvezetést fejezte le. Ráduly Róbert pol-
gármestert háromrendbeli hivatali visszaéléssel és ösz-
szeférhetetlenséggel, Szőke Domokos alpolgármestert 
pedig négyrendbeli hivatali visszaéléssel és okirat-ha-
misításra való felbujtással vádolják. Szőke alpolgármes-
tert azzal gyanúsítják, hogy a pályázatértékelő bizott-
ság elnökeként szabálytalanul ítélte oda a csíkszeredai 
Márton Áron és Segítő Mária középiskolák felújítására 
és korszerűsítésére vonatkozó, 18 millió lej értékű, a 
Regionális Operatív Programból finanszírozott szer-
ződést. A DNA Sepsiszentgyörgy polgármestere, An-
tal Árpád ellen is vizsgálatot folytatott. A házkutatást 
követően az ügyészek kihallgatásra Bukarestbe vitték a 
városatyát. A vádhatóság szerint „bűne” az volt, hogy 
12 millió eurós szerződést kötött az Európai Újjáépítési 
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Fejlesztési Bankkal városfejlesztésre, és az összeget nem 
rendeltetésszerűen használta fel. Gyergyószentmiklós 
polgármestere, Mezei János ellen olyan ügy miatt indult 
ügyészségi vizsgálat, amelyben Budapest V. kerületi ön-
kormányzata is érintett. A DNA hivatali visszaéléssel, 
zsarolással és sikkasztásra való felbujtással vádolta az 
elöljárót, akit hosszú időre eltiltott hivatali gyakorlá-
sától, és idén már nem is indult a választásokon. Hor-
váth Anna kolozsvári alpolgármester is egyike azoknak 
a magyar önkormányzati vezetőknek a sorában, aki-
ket a korrupcióellenes ügyészség meghurcolt, hosz-
szabb-rövidebb ideig ellehetetlenítetve a munkájukat. 
Szembetűnő, hogy közben a több százezer eurós károk 
okozásával és nagy összegű csúszópénzek elfogadásá-
val gyanúsított erdélyi román polgármestereket (mint 
például Dorin Florea vagy George Scripcaru) egyetlen 
percig sem tiltottak el hivataluk gyakorlásától.

2016. október 13. 

 Súlyosan sérti a helyi autonómia elvét a képviselő-
házban a héten elfogadott törvény, amely a belügyi 
vagy a védelmi tárcának is beleszólási jogot ad a hi-
vatalos ceremóniák megszervezésébe. 

Az új törvény értelmében minden olyan esemény 
hivatalos ceremóniának minősül, amelyet a megyei 
vagy a helyi önkormányzat szervez egy adott ünnep al-
kalmából. Hivatalos ceremónia lehet az is, amikor egy 
önkormányzat a nők napján, de akár gyermeknapon 
vagy március 15-én szervez eseményt. Ha az esemény 
koszorúzást is magában foglal, akkor azt csak úgy lehet 
kivitelezni, ha a szervező önkormányzat egyeztet a vé-
delmi és a belügyminisztérium illetékes osztályaival. A 
jogszabály továbbá egy új központi szervezet, az Orszá-
gos Protokoll Tanács létrehozását is kimondja, amely az 
államelnöki hivatal keretében működne, és nyilvántar-
tást vezetne a megrendezendő hivatalos eseményekről.

2016. október 24. 

 „Kifelé a magyarokkal az országból!” rigmussal 
„büntették” a Nagyszebeni CSU szurkolói Török Ro-
landot, a Kolozsvári U-BT játékosát a férfi kosárlab-
da-bajnokság 4. fordulójában.

Ilyen esetekben nem elég, ha a sportcsarnokban he-
lyet foglaló közel 2000 ember hallotta a gyalázkodást, 
ahhoz, hogy a szakszövetség, ez esetben a Román Ko-
sárlabda Szövetség (FRB), kivizsgálja a történteket, az 
is szükséges, hogy a mérkőzés megfigyelője belefog-
lalja jelentésébe az magyarellenes megnyilvánulást. 
Tekintettel arra, hogy a Nagyszebeni CSU szurkolói 
visszaesőknek számítanak, a szankciók elég súlyosnak 
ígérkeznek. Még 2014 márciusában történt, hogy a Ma-
rosvásárhelyi BC elleni, idegenbeli mérkőzésre csapa-
tukat elkísérő nagyszebeniek nyomdafestéket nem tűrő, 
magyarellenes feliratot tartalmazó molinót feszítettek 
ki a marosvásárhelyi sportcsarnok lelátóján és magya-
rokat sértegető jelszavakat skandáltak.

2016. október 25. 

 Leszedette a kolozsvári rendőrség az RMDSZ he-
ves reakciókat kiváltó óriásplakátjait, amelyekkel a 
szövetség még a tulajdonképpeni választási kampány 
előtt kívánta megszólítani az erdélyi nagyvárosok la-
kosságát. 

A Kolozsvár és Nagyvárad határába kihelyezett ro-
mán nyelvű óriásplakátokon a következő szöveg áll: 
Megmentjük Kolozsvárt (Nagyváradot) Bukaresttől! Az 
adóink Erdélyt gazdagítsák. Ne a fővárost!” „Decentra-
lizálásról és szubszidiaritásról beszélünk, amikor köve-
teljük, hogy az adóink ne Bukarestet gazdagítsák. Azt 
kérjük, amit mindig is kértünk: építsük le a központo-
sított államot, bízzunk meg a helyi és megyei önkor-
mányzatokban, adjunk át minden lehető hatáskört és az 
ezzel járó forrásokat. A külügyi és védelmi területeken 
kívül nem indokolt Bukarestben központosítani. Úgy 
gondoljuk, hogy ami jó Erdélynek, az jó Romániának” 
– mondta Kovács Péter, az RMDSZ ügyvezető elnöke.

2016. október 26. 

 Kolozsvári közösségi közlekedési eszközökön sze-
retett volna kampányolni a többnyelvű helységnév-
táblák ügyében a Musai-Muszáj akciócsoport, de a 
közlekedési vállalat egyelőre nem tette ezt lehetővé, 
sőt megfenyegették az ügyben eljáró civil aktivistát.

 A Musai-Muszáj akciócsoport tájékoztatási projekt-
je a kolozsvári polgármesteri hivataltól nyert támoga-
tást. Így a város pénzén kezdtek bele a többnyelvű hely-
ségnévtábláknak – a polgármesteri hivatal által 15 éve 
elutasított – kihelyezését elősegítő tájékoztatási kam-
pányba. Olyan háromdimenziós reklámot készítettek, 
amelyen egyik oldalról nézve egynyelvű, másik oldalról 
nézve többnyelvű Kolozsvár-tábla látszik, a kép két ol-
dalán román és magyar nyelvű szöveg válaszol a több-
nyelvű táblákkal szemben leggyakrabban hangoztatott 
kifogásokra.

 2016. október 26. 

 168 szavazattal és 10 tartózkodással a képviselőház 
elfogadta azt a törvénytervezetet, melynek értelmé-
ben Avram Iancu az ún. „Román Nemzet Hőse” titu-
lust kapja. 

Az alsóház ezzel elutasította az államfő kérését, 
amelyben a jogszabálytervezet újratárgyalását kérte. Az 
elfogadott törvény értelmében „az erdélyi románok 
legnagyobb hőse emlékének tiszteletére” Avram Iancut 
a „Román Nemzet Hősének nyilvánítják”. Az egyko-
ri mócvezér és hadnagyai az 1848-49-es magyar for-
radalom és szabadságharc idején több magyarellenes 
pogromot vezényeltek le az Erdélyi-érchegységben és 
környékén.

2016. november 8.

 Elutasította a bukaresti táblabíróság Tőkés László 
európai parlamenti képviselő keresetét, amelyben a 
román állami kitüntetését visszavonó elnöki rendelet 
megsemmisítését kérte.



Monitor
transylvanian

KisEBBsÉGi- És EMBEri JoGi FiGyElOSZolGÁlat`̀

39

A honlapján közzétett ítélet szerint a bukaresti tábla-
bíróság megalapozatlannak találta Tőkés László kerese-
tét, amelyben a kitüntetését visszavonó elnöki rendelet 
eltörlését kérte. Az ítélet nem jogerős, ellene a legfel-
sőbb bírósághoz lehet fellebbezni a felek kiértesítésétől 
és az indoklás közzétételétől számított 15 napon be-
lül. Romániában tucatnyi olyan embernek – köztük a 
korrupcióért több ízben bebörtönzött Adrian Năstase 
volt miniszterelnöknek – van a birtokában a Románia 
Csillaga érdemrend, akiket köztörvényes bűnözőkként 
szabadságvesztésre ítéltek, és akiktől a törvény szerint 
vissza kellett volna vonni a kitüntetést.

2016. november 16. 

 Victor Ponta volt miniszterelnök azt nyilatkozta 
Csíkszeredában, hogy az új választási törvény úgy 
van megalkotva, miszerint előfordulhat az a helyzet, 
hogy Kovászna és Hargita megyéből egyetlen román 
képviselő se jusson be a parlamentbe. 

Victor Ponta – Rovana Plumb és Eugen Teodorovici 
volt miniszterekkel együtt – azért utazott Hargita me-
gyébe, hogy Mircea Duşa képviselőt támogassák egy 
újabb mandátum elnyerésében. Ponta szerint a válasz-
tók nagyszámú részvétellel jóvátehetik a törvény hibá-
ját. Ugyanakkor biztosította a jelenlévőket arról, hogy 
ha nem gyűlne össze megfelelő számú szavazat, akkor 
a mandátumok újraosztásánál Hargita megye „az első 
helyen lesz”. Ilyen „előzést” csak a választási törvény ki-
játszásával lehetne kieszközölni.

2016. november 22.

 Visszakerült a rejtélyes körülmények között beva-
kolt, a román hadsereg 1919-es budapesti bevonu-
lására emlékeztető felirat a helyreállított bukaresti 
diadalívre, amelyet hétfőn avatott fel Gabriela Firea 
főpolgármester. 

Az 1922-ben emelt, 27 méter magas diadalívre azo-
kat a településneveket vésték fel, ahol a román hadsereg 
úgymond dicsőséget szerzett magának az első világhá-
borúban. A tizenkét településnév között szereplő Buda-
pest feliratot a főpolgármesteri hivatal egy korábbi köz-
leménye szerint 1953-ban vakolták be, vélhetően azért, 
mert akkor nem voltak büszkék a Magyar Tanácsköz-
társaság vörös hadserege felett aratott győzelemre, sem 
pedig a magyar főváros és Kelet-Magyarország valósá-
gos kirablására.

2016. november 28. 

 A bukaresti magyar nagykövet kiutasítását és a 
budapesti román nagykövet hazahívását javasolja 
Traian Băsescu volt román államfő „egyedüli mél-
tó válaszként arra a sértésre”, hogy Szijjártó Péter 
külgazdasági és külügyminiszter eltiltotta a magyar 
diplomatákat a román nemzeti ünnepen való részvé-
teltől.

Szijjártó Péter csütörtökön a közmédiának nyilat-
kozva hangsúlyozta: a magyar embereknek nincs mit 

ünnepelniük december 1-jén, furcsa lenne, ha a Ma-
gyarországot képviselő diplomaták, külügyminisz-
tériumi alkalmazottak román nemzeti fogadásokra 
járkálnának ezen a napon. A külgazdasági és külügymi-
niszter hozzátette: megtiltotta minden külképviseleten 
dolgozó magyar diplomatának és mindenkinek, aki a 
minisztériumban dolgozik Budapesten, hogy részt ve-
gyen akár Magyarországon, akár külföldön rendezendő 
román nemzeti ünnepi alkalmakon.

2016. december 5.  
 Az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos 
és Kulturális Szervezetének (UNESCO) Etiópiában 
ülésező közgyűlése nem vette fel a védett szellemi 
kulturális örökségek listájára a csíksomlyói búcsút.

A román kulturális minisztérium jelenlévő képvi-
selői nemcsak, hogy nem tartották fenn a kezdemé-
nyezést, hanem még meg is köszönték az elutasítást, 
semmibe véve közel száz szakember munkáját és az 
erdélyi magyarság óhaját, hogy a csíksomlyói búcsú a 
világörökség részévé váljon. A kezdeményező romániai 
magyar közösség részéről senki nem lehetett jelen Ad-
dis Abebában a jelölés fenntartásakor.

2016. december 1.

 Ismeretlen tettesek feketére mázolták a búzásbe-
senyői helységnévtábla magyar feliratát, a Nyárád-
szeredához tartozó Székelymoson névtábláját pedig 
piros festékkel kenték le.

Évente legalább kétszer lefestik a magyar feliratokat 
a búzásbesenyői, kerelőszentpáli, marosugrai és szé-
kelymosoni helységnévtáblákon a magyar elnevezé-
seket, ezekről rendre hírt ad a Maros megyei magyar 
nyelvű sajtó.

2016. december 1. 

 Az erdélyi magyarságot mocskolta egy ortodox 
pap Sepsiszentgyörgyön a román nemzeti ünnepen. 

Az ostoba rasszizmussal megspékelt, egykori kom-
munista tanokat szajkózó ortodox pap arra szólította 
fel az erdélyi magyarokat, hogy ébredjenek fel, vegyék 
észre, hogy hova is tartoznak. A gyalázkodó, uszító és 
rasszista kijelentéseket használó szónok szerint a széke-
lyek inkább arra legyenek büszkék, hogy „a legbátrabb, 
legvallásosabb és igazságosabb nemzet” leszármazottai, 
lévén románok.

2016. december 2.

 Sorozatban harmadszor veszített pert jogerősen 
a csíkszeredai városvezetőség a Dan Tanasă vezette 
egyesülettel szemben – ezúttal a városháza homlok-
zatára kitűzött székely- és városzászló levételéről 
szóló határozat vált jogerőssé, miután a fellebbezést 
elutasították.

Nemcsak a székely zászlót kell levenni, a város két fe-
hér és egy piros sávot, valamint három nefelejcset meg-
jelenítő lobogója sem maradhat a polgármesteri hivatal 
épületének homlokzatán, miután a Marosvásárhelyi 

http://itthon.ma/erdelyorszag.php?cikk_id=16531
http://itthon.ma/erdelyorszag.php?cikk_id=16531
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Ítélőtábla megerősítette a Hargita Megyei Törvényszék 
idén áprilisban hozott elsőfokú ítéletét. Az ítélőtábla 
alaptalannak minősítette a megyeszékhely polgármes-
tere által benyújtott fellebbezést, ezzel a törvényszéki 
döntés jogerőre emelkedett. 

2016. december 16. 

 Átkeresztelné az 1989-es forradalom egyik hőséről, 
Takács László Szilárdról elnevezett koronkai utcát 
Andrei Coman marosvásárhelyi ügyvéd, aki másfél 
évvel ezelőtt költözött a Maros megye székhelye mel-
letti községbe. 

Andrei Coman kezdeményezése nem egyedi a ’89 
utáni Romániában. Az elmúlt években Kolozsváron és 
Nagyváradon a Dsida Jenő, illetve Bajor Andor utca 
román lakói már sikerrel jártak. Nagyváradon az ön-
kormányzat, engedve a lakók kérésének, a városban 
nevelkedett író, költő és humorista Bajor Andorról el-
nevezett utcát nevezte át.

2016. december 16. 

 Nem hazudtolta meg önmagát Ioan Lăcătușu, a 
Románok Kovászna, Hargita és Maros Megyei Civil 
Fórumának vezetőségi tagja a Román Akadémia ál-
tal az ország nemzeti ünnepe alkalmából szervezett 
tudományos ülésszakon. 

Felszólalásában reményét fejezte ki, hogy két év múl-
va, a nagy egyesülés százéves évfordulóján „Románia 
a szívében levő nemzetiségi enklávék nélküli egységes 
államként fog megjelenni, mert ha az ország szíve be-
teg, az egész ország beteg lesz.” A tévedések elkerülé-
se végett arra is rámutatott, hogy országa szívének az 
általa következetesen Délkelet-Erdélyként emlegetett 
Székelyföldet tekinti.

2016. december 17.

 Számos kedvező ítélet után úgy tűnik, végleg el-
veszítette a nagyváradi római katolikus püspökség a 
város egyik legimpozánsabb épületét, a többéves pe-
reskedés során pusztulásnak indult egykori pénzügyi 
palotát.

A Legfelsőbb Ítélő- és Semmítőszék 2016. december 
15-én kelt 3645-ös számú jogerős határozatával sem-
misnek nyilvánította a Piteşti Táblabíróság áprilisban 
hozott döntését, mely a palotát felépíttető irgalmas 
(mizerikordiánus) rendet képviselő katolikus püs-
pökségnek ítélte a belvárosi patinás ingatlant. Böcskei 
László megyéspüspök szerint minden, a tulajdonjogot 
bizonyító dokumentumot figyelmen kívül hagytak, 
egyértelműen politikai döntés született, nem pedig jogi. 
Az épületet a Bihar Megyei Tanács nézte ki magának 
székház gyanánt, bár eddig semmit nem törődött az ál-
lagmegóvással.

2016. december 19. 

 A brassói ítélőtábla alapfokon visszautasította az 
Erdélyi Református Egyházkerületnek a sepsiszent-

györgyi Székely Mikó Kollégium épületének vissza-
szolgáltatására vonatkozó kérését. 

A per során az egyház több mint negyven bizonyíté-
kot terjesztett elő, amelyek egyértelműen és meggyőző-
en tanúsítják, hogy a tulajdonjog alanya és a visszaszol-
gáltatáshoz való jog jogosultja az Erdélyi Református 
Egyházkerület. Az egyházkerület szerint a döntésnek 
súlyos következményei vannak: utat nyit a magyarel-
lenes vagy rosszindulatú állami szerveknek arra, hogy 
hasonló módon visszaállamosítsanak bármilyen más 
egyházi ingatlant is.

2016. december 23. 

 Nemcsak a középületek feliratai és a zászlók miatt 
perelt sikerrel Dan Tanasă egyesülete, Csíkszeredá-
ban a forgalmi táblákon levő feliratok sorrendjét is 
kifogásolta. Azért indítottak pert, hogy mindenütt a 
román nyelv legyen elöl. 

A Hargita Megyei Törvényszék helyt adott a Méltó-
ságért Európában Polgári Egyesület (ADEC) kérésé-
nek, és arra kötelezte Csíkszereda helyi önkormányzati 
képviselő-testületét, illetve polgármesterét, hogy a me-
gyeszékhely területén található összes olyan forgalmi 
táblát, amelyeken elöl szerepel a magyar nyelvű felirat, 
cseréljék le olyanokra, amelyeken a román nyelvű szö-
veg szerepel az első helyen. A december 21-én kihirde-
tett elsőfokú ítélet megfellebbezhető a Marosvásárhelyi 
Ítélőtáblánál.

2016. december 27.

 Negatívan véleményezte a bukaresti törvényhozá-
si tanács az állampolgársági kezdeményezésként a 
testület elé terjesztett autonómiatervezetet, melyet a 
Gyergyószéki Székely Tanács által megalakított kez-
deményező bizottság nyújtott be. 

A „szakértőkből” álló, a törvényszövegek jogharmó-
niáját vizsgáló törvényhozási tanács 15 oldalas indoklása 
szerint a törvényjavaslat gyakorlatilag az egységes román 
nemzetállammal párhuzamos, különálló állami entitás 
létrehozását irányozza elő, ami alkotmányellenes. A bu-
karesti tanács véleménye a törvényhozásra nem kötelező, 
az állásfoglalást a tervezettel együtt 30 napon belül meg-
jelentetik a Hivatalos Közlönyben. Ezt követően elkez-
dődhet a parlament elé terjesztéshez szükséges legalább 
százezer, felnőtt román állampolgártól származó aláírás 
összegyűjtése Románia összes megyéjének egynegyedé-
ben, azaz legalább 11 megyében. (A tágabban értelmezett 
Erdély 16 megyéből áll, de számottevő magyar népesség 
már csak ötben-hatban található.) Liviu Dragnea, a de-
cemberi választásokon győztes, új kormányt alakított 
párt vezetője, a román képviselőház elnöke már többször 
kinyilvánította az elmúlt években, hogy nem látja esélyét 
annak, hogy a székelyföldi autonómia valaha is megva-
lósuljon.

2016. december 30.
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