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Prezenta ediție a Monitorului Transilvănean este conti-
nuarea firească a celor precedente, care – conform sarcini-
lor asumate de Consiliul Național Maghiar din Transilvania 
(CNMT) – și-a propus să urmărească îndeaproape manifes-
tările și acțiunile de orice fel îndreptate împotriva comuni-
tății maghiare din România.

Trecând în revistă manifestările antimaghiare – de aceas-
tă dată cele petrecute în perioada 2014–2016 – devine clar 
că politica de stat din România față de minoritatea maghia-
ră – bazată pe o tradiție înrădăcintă de aproapeun secol – 
urmărește insistent și consecvent asimilarea prin orice me-
todă a minorității maghiare din Transilvania.

În procesul ducerii la îndeplinire a acestui plan sunt an-
trenate atât organele de stat, cât și aproape toate instituțiile 
concentrate și deconcentrate, partidele politice, întregul eși-
chier al mass mediei, numeroase asociații civice, ba chiar și 
persoane fizice.

Strategia este simplă, dar eficace: în presa din Româ-
nia – deținută dealtfel în mare parte de personaje legate de 
partide politice – se lansează atacuri furibunde împotriva 
organizațiilor, instituțiilor maghiare, liderilor comunității, 
intoxicând opinia publică cu teorii false și neîntemeiate, 
creând în răndul cetățenilor o atmosferă antimaghiară, ca 
mai apoi, invocând această atmosferă creată artificial chiar 
de ei, politicienii, puterea legislativă și organele de stat, „la 
dorința alegătorilor”, să ia decizii ce lezează drepturile co-
munității maghiare. Și astfel cercul s-a închis, și se poate lua 
totul de la capăt…

Ceea ce ne pune însă p egânduri privind evenimentele 
din ultimii trei ani, este evidenta accentuare a rolului justi-
ției în acțiunile antimaghiare, precum și faptul că Proiectul 
de Strategie de Apărarea Ordinii și a Siguranței Public pen-
tru perioda 2015–2020 al Ministerului de Interne include în 
rândul surselor de pericol la siguranța ordinii publice orice 
formă de solicitare a autonomiei. În acest context devine re-
levantă și declarația directorului SRI în care el pune în vede-
re împiedecarea realizării autonomiei teritoriale.

Pe lângă atacurile concertate binecunoscute împotriva 
simbolurilor maghiare, în perioada de referință au interve-
nit și câteva noi aspecte, și anume atacuri la adresa institu-
țiilor de învățământ maghiare, printre care cazul Colegiului 
Reformat Székely Mikó din Sfântu Gheorghe și Liceului Ro-
mano-Catolic din Târgu Mureș, așa cum și refuzul Comisiei 
de Retrocedări din subordinea Guvernului privind retroce-

darea către Arhiepiscopia Romano-Catolică din Alba Iulia 
a Bibliotecii și a Observatorului astronomic Batthyáneum.

Un caz aparte, deosebit de elocvent, reprezintă retrage-
rea Ordinului Steaua României președintelui CNMT, epi-
scopului László Tőkés, deputat în Parlamentul European. 
Prin acest act s-a reușit atacarea printr-o singură persoană 
– dealtfel o personalitate de necontestat a Revoluției, lider 
de seamă al comunității maghiare – atât a conceptului de 
autonomie, a întregii comunități maghiare din Transilvania, 
căt și tuturor organizațiilor care și-au trecut în program ca 
scop autonomia, fie ea personală, locală sau teritorială.

Pe lângă efectele imediate ale acestor acțiuni antiminori-
tare/antimaghiare, toate acestea au un scop de perspectivă: 
intimidarea membrilor comunității maghiare.

Prin această monitorizare Consiliul Național Maghiar 
din Transilvania dorește să prezinte opiniei publice adevă-
rata față a politicii antimaghiare din România, cu speranța 
contracarării efectelor negative ale acesteia și a contribuției 
la apropierea celor două comunități, română și maghiară.

2014
 Sándor Tamás, președintele Consiliului Județean Co-
vasna a fost amenințat cu moartea

Un cetățean român din Iași l-a amenințat pe Sándor 
Tamás pe pagina de socializare Facebook că va putea fi vic-
tima unui accident auto, în cazul în care nu renunță la soli-
citarea autonomiei Ținutului Secuiesc.

3 ianuarie 2014

 Organizația antimaghiară Forumul Civic al Români-
lor din Harghita și Covasna îndeamnă la acțiuni împotri-
va manifestărilor extremiste maghiare”

Organizația adresează un apel către partidele românești 
să nu accepte o guvernare comună cu Uniunea Democrată 
a Maghjiarilor din România (UDMR), până când aceasta 
nu renunță la „revendicările hungariste”. Forumul propune 
ca fenomenul extremismului maghiar să fie stăvilit pe cale 
legislativă, de pildă prin „împiedecarea accesului la funcții 
publice al extremiștilor, care ar folosi resursele accesibile lor 
în virtutea funcției respective, la subminarea statului român 
național unitar, indivizibil și suveran”. 

   6 ianuarie 2014

MANIFESTĂRI ANTIMAGHIARE
ÎN ROMÂNIA ÎN PERIOADA 2014–2016
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 Se află în derulare mai multe procese intentate împo-
triva Primăriei Municipiului Miercurea Ciuc pentru in-
stalarea unor indicatoare de circulație bilingve pe care 
textul în limba maghiară figurează în fața versiunii ro-
mînești

Mai întâi poliția a aplicat amenzi contravenționale, fiind 
avertizați apoi și de către Prefectură, ca aceste indicatoare să 
fie îndepărtate. Prefectul județului Harghita a pus în vedere 
acțiune judecătorească și pentru plăcuțele cu numele stră-
zilor pe care versiunea maghiară este trecută în fața celei 
românești. 

   21 ianuarie 2014

 Dumitru Marinescu, prefectul județului Covasna in-
tenționează să oblige partidele maghiare la instalarea 
steagului românesc pe sediile lor

Prefectul va solicita în curând în scris atât de le Uniunea 
Democrată Maghiară din România (UDMR), cât și de la 
Partidul Civic Maghiar (PCM) și Partidul Popular Maghiar 
din Transilvania (PPMT) respectarea de către aceștia a re-
glementărilor legale privind obligativitate arborării steagu-
lui românesc pe sediile lor. În România, după instalarea gu-
vernului Ponta, începând cu vara anului 2012 a început în 
județele secuiești un veritabil război al steagurilor. Prefecții, 
reprezentanții guvernului în teritoriu au somat primarii să 
îndepărteze steagurile ungurești și secuiești de pe institu-
țiile publice. Cei care nu s-au conformat au fost amendați 
și deferiți justiției. Măsurile represive au stârnit în secuime 
reacție de încăpățânare, contribuind mult la propagarea 
drapelului secuiesc, symbol național-regional. 

   23 ianuarie 2014

 Steagul secuiesc a fost îndepărtat de pe clădirea primă-
riei comunei Ozun, după ce Curtea de Apel din Brașov 
a înmânat în zilele trecute  hotărârea prin care declară 
nelegală arborarea steagului secuiesc pe sediul primăriei

Conform hotărârii definitive și irevocabile a Curții de 
Apel Brașov din septembrie anul trecut este nelegală ar-
borarea drapelului secuiesc pe sediul primăriei comunei 
Ozun. Denunțul a fost făcut de fostul prefect al județului 
Covasna, Codrin Munteanu. Acest prefect, devenit notoriu 
datorită manifestărilor sale antimaghiare, susținea că dra-
pelul secuiesc de pe frontispiciul primăriei Ozun „simboli-
zează o entitate inexistentă”, precum și că drapelul secuiesc 
„este tot atât de nelegal, cum ar fi expunerea pe primărie a 
steagului unei echipe de fotbal sau a unei fabrici de autotu-
risme, numai pentru faptul că este simpatic primarului sau 
consilierilor”. Consiliul Secuiesc din Sfântu Gheorghe a luat 
la cunoștință cu indignare că primarul va trebui să plătească 
și amenda exagerată, de câteva mii lei.

   24 ianuarie 2014

 Cotidianul Adevărul a publicat un vast articol cu titlul: 
Cum au devenit bisericile istorice maghiare propovădui-
torii extremismului?

Conform autorului articolului, tonul de bază l-a dat 
László Tőkés, care folosește pe mai departe amvoanele bise-

ricilor maghiare din România pentru ponegrirea țării sale, 
instigând la ruperea Transilvaniei de România. 

   30 ianuarie 2014

 Bogdan Diaconu intenționează să prezinte un proiect 
de lege conform căreia ar fi dizolvate acele organizații 
politice a căror program sau activitate pune sub semnul 
întrebării caracterul national și unitar al statului român, 
respective limba oficială a țării

Ar fi interzise și acele partide care „defăimează” România 
sau îndeamnă la separatism. Este evident că propunerea sa 
se îndreaptă în primul rând împotriva organizațiilor politi-
ce maghiare. 

   21 februarie 2014 

 Înre-o singură săptămână au fost profanate patru mo-
numente în orașul Gheorghieni (județul Harghita)

Duminică noaptea la Gheorghieni persoane necunoscu-
te au stropit cu un lichid uleios bustul lui Mihály Fogarasy și 
tabla de comemorare a lui Antal Jakab, episcopi romano-ca-
tolici. Cazul s-a întâmplat la nici o săptămână de la trata-
mentul similar al statuii revoluționarului pașoptist Lajos 
Kossuth și al renumitului medic Dávid Fejér.

   24 februarie 2014

 În timpul meciului de campionat de fotbal Steaua 
București–Gaz Metan Mediaș suporterii bucureșteni au 
scandat sloganuri antimaghiare

„Afară cu ungurii din țară” – scanda îndelungat tabăra 
de suporteri. 

16 martie 2014

 Organizatorii și unii participanți la demonstrația co-
memorativă și autonomistă de la 10 mai din Târgu Mureș 
au fost amendați, pentru un număr de 11 contravenții s-a 
aplicat o amendă totală de 36 mii lei

După încheierea demonstrației autonomiste, organizată 
de Ziua Libertății Secuiești, participanții – în ciuda inter-
dicției primarului – sau deplasat în centrul orașului Târ-
gu Mureș. Purtătorul de cuvânt al jandarmeriei a declarat 
atunci că demonstrația s-a desfășurat fără incidente deose-
bite, altercațiile de proporții reduse s-au datorat încercării 
mulțimii pe alocuri de a se peplasa pe partea carosabilă a 
drumului, împiedecat de forțele de ordine. Comentând în-
registrările video, politicieni români au cerut pedepsirea 
exemplară a „extremiștilor maghiari”. Luni ministerul de 
interne a comunica, că patru cetățeni maghiari, dintre care 
doi deputați ai partidului Jobbik au fost expulzați din Ro-
mânia pe o perioadă de un an.

16 martie 2014

 Compartimentul de resort al primăriei din Târgu 
Mureș a aprobat demonstrația anunțată de către Orga-
nizația Vatra Românească pentru data de 19 martie în 
centrul orașului

În apelul din 15 martie al organizației, apărut într-un 
cotidian din Târgu Mureș, se susține că vrea să protesteze 
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împotriva revendicărilor „aberante” ale UDMR, cum ar fi 
folosirea limbii maghiare în administrația publică, înfiin-
țarea secției maghiare la Universitatea de Medicină și Far-
macie din Târgu-Mureș, folosirea neîgrădită a simbolurilor 
secuiești, solicitând în același timp primului ministru să 
nu numească prefect maghiar în județul Mureș. Vatra Ro-
mânească organizează această demonstrație tocmai în ziua 
aniversării conflictului interetnic de la Târgu-Mureș din 
martie 1990, pomenit ca Martie Negru, soldat cu cinci vic-
time mortale și multe răniri.

 Președintele Traian Băsescu cataloghează drept gest 
nepoliticos din partea mai multor politicieni din Unga-
ria că au sprijinit public năzuințele de autonomie a ma-
ghiarilor din Transilvania cu ocazia festivităților de la 15 
martie

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate 
Organizată și Terorism (DIICOT) a comunicat că a demarat 
acțiune de urmărire penală împotriva unor persoane care 
au popularizat partidul ungar Jobbik în România, aceștia 
fiind suspecți de activități împotriva ordinii constituționale 
din România. Președintele Traian Băsescu referindu-se la 
demonstrația autonomistă de la Târgu Mureș a cerut expul-
zarea din țară a conducătorilor și membrilor „organizației 
extremiste” Jobbik.

18 martie 2014

 În jur de 250 persoane au fost prezente miercuri după 
masă la demonstrația organizată de Vatra Românească în 
ziua aniversară a evenimentelor regretabile din 20 martie 
1990, având ca scop protestarea împotriva utilizării lim-
bii maghiare în administrația publică, precum și împo-
triva utilizării simbolurilor secuiești

Protestatarii purtau fulare și cocarde tricolore, s-au adu-
nat pe trotuarul din fața statuii lui Avram Iancu, înconjo-
rați de forțele de ordine, fluturând drapele. Au înălțat apoi 
o pancardă uriașă purtând inscripția: „Limba română este 
singurul stăpân”. Vorbitorii s-au ridicat împotriva „asu-
pririi românilor din Secuime”, împotriva înființării secției 
maghiare la Universitatea de Medicină și Farmacie din Târ-
gu-Mureș, împotriva numirii unui prefect de naționalitate 
maghiară în județul Mureș.

20 martie 2014

 Miercuri după masă mai multe tăblițe indicatoare 
cu denumirile maghiare a localităților din județul Satu 
Mare au fost împroșcate cu vopsele roșu-galben-albastru

Pe traseul Satu Mare–Sighetul Marmației mai multe in-
dicatoare a denumirii localităților – Botiz, Ciuperceni, Li-
vada, Negrești-Oaș – au fost vopsite cu pistoale de pulveri-
zare. În ultimele săptămâni a crescut numărul cazurilor de 
vandalizare de acest gen. Persoane necunoscute au mâzgălit 
inscripțiile maghiare de pe tăblițele localităților Covasna 
(județul Covasna) și Acățari (județul Mureș). În România 
expunerea denumirii localităților în două sau mai multe 
limbi – la intrarea și ieșirea din localități – este legală în 
cazurile în care ponderea minorității respective depășește 

20% din populația localităților respective. Această „nouta-
te” al noului mileniu a fost primită cu reticență în multe 
zone al țării, la început s-a întâmplat deseori să fie pingărite 
aceste inscripții.

20 martie 2014

 Persoane necunoscute au mâzgălit în roșu-galben-al-
bastru tabla cu denumirea maghiară a orașului Covasna, 
poarta secuiască din apropriere și o parte din peretele Li-
ceului Kőrösi Csoma Sándor 

Școala din Covasna a fost în ultimul an locul a mai mul-
tor scandaluri de natură etnică: în martie 2013, de ziua nați-
onală a maghiarilor de pretutindeni, o elevă de naționalitate 
română a provocat serioase tensiuni cu cordeluța tricoloră 
purtată ostentativ la orele de curs, iar anul acesta, la începu-
tul lunii martie simbolurile secuiești de pe stema uniformei 
școlare a stârnit reacții contradictorii.

20 martie 2014

 Organizația românească nationalist-extremistă Noua 
Dreaptă a organizat o demonstrație antimaghiară la Târ-
gu-Mureș

Participanții au scandat sloganuri antimaghiare de genul: 
Harghita și Covasna pământ românesc, România e a româ-
nilor, cine nu iubește România, să plece etc. 

27 martie 2014

 Jandarmeria din județul Mureș a încheiat proces-ver-
bal de amendă penală de 3000 lei pe numele sculptorului 
András Vetró

Conform procesului-verbal, artistul „în data de 10 mar-
tie, la Târgu-Mureș a îndemnat la violență, dădea din mâini 
și din picioare cu sabia scoasă, periclita ordinea publică”, 
iar identitatea i-a fost stabilită pe baza înregistrărilor video. 
Sculptorul și profesorul din Târgu-Secuiesc a angajat avo-
cat, motivat în primul rând de faptul că nici măcar nu a fost 
prezent la Târgu Mureș în Ziua Libertății Secuiești. Este de 
părere că se află pe lista neagră a autorităților pentru că este 
commandant onorific de pluton în cadrul Regimentului de 
Infanterie de Grăniceri Secuiesc nr. 15, organizație obșteas-
că de ocrotire a tradițiilor.

27 martie 2014

 Președintele Traian Băsescu a enunțat că cei care vor 
autonomie în România se vor lovi de constituția țării și 
de statul român

„Autonomia este neconstituțională. Nu poate consti-
tui subiect de discuție, nici dacă în urma votului adunării 
generale parlamentare a Consiliului Europei pânzele de 
pe corabiile adepților autonomiei au prins vânt” – se re-
ferea președintele la Hotărârea Consiliului Europei adop-
tată marți. Documentul elaborat de către Ferenc Kalmár, 
deputat creștin-democrat în parlamentul ungar și adoptat 
de cei 47 de țări membre al CE, sprijină diferitele forme 
de autonomie a minorităților. În continuare președintele 
Traian Băsescu a mai spus: „România se autodefinește în 
continuare ca stat național unitar, și toți cei care vor au-
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tonomie, se vor lovi de constituție, în consecință de statul 
român”.

4 aprilie 2014

 Printre cele 27 manifestări culturale sprijinite de Fon-
dul Cultural Român nici una nu este de specific maghiar

Nu se acordă sprijin nici Vâltorii Mureșene (Zilele Ma-
ghiare din Târgu-Mureș), nici manifestările culturale cone-
xe acesteia, nici Muzeul Județean Mureș, nici Zilele Sfântu 
Ladislau din Oradea, nici Fundația László Lajtha din Sfântu 
Gheorghe și nici Fundația Culturală Zsuzsanna Lorántffy. 
În comunicatul semnat de Csilla Hegedűs, recent numită în 
funcția de secretar de stat în ministerul culturii, se conside-
ră pe deplin justificată indignarea organizațiilor susnumite.

14 aprilie 2014

 Deputatul socialdemocrat (PSD) Bogdan Diaconu ar 
dizolva acele partide politice și alte organizații care se fac 
vinovate de defăimarea țării și națiunii române

După opinia deputatului ultranaționalist Uniunea De-
mocrată Maghiară din România este o organizație extremis-
tă, și dacă ar fi după el, ar desființa-o. Conform proiectului 
său de lege act de defăimare a țării și națiunii române s-ar 
considera „orice activitate, declarație sau faptă care jignește 
sau aduce atingere poporului român, națiunii române, sta-
talității române, precum și simbolurilor României”. Pentru 
declarații ponegritoare se propune amendă de 2500-25000 
lei, iar pentru infracțiunea de defăimare națională închisoa-
re între 6 luni și 5 ani.

12 aprilie 2014

 Consiliul Național Secuiesc așteaptă ca guvernul Ro-
mâniei să se retragă din procesul ce e pe rol la Curtea de 
Justiție a Uniunii Europene în chestiunea înregistrării 
inițiativei cetățenești privind regiunile naționale

România, Slovacia și Grecia sunt de partea Comisiei Eu-
ropene, care refuză înregistrarea inițiativei cetățenești, pe 
când Ungaria, parte și ea în proces, este de partea iniția-
torilor, optând pentru înregistrare. Hunor Kelemen, preșe-
dintele Uniunii Democrate a Maghiarilor din România, fost 
viceprimministru la vremea respectivă declară, că guvernul 
României a decis intrarea în proces deja în 2013, când UD-
MR-ul încă nu făcea parte din coaliția de guvernare. 

12 aprilie 2014

 Senatul a votat luni acel proiect de lege care obligă fi-
ecare oraș din România, ca o stradă să poarte numele de 
1 decembrie 1918, data sărbătorii naționale a României

În același timp acest act normative obligă consiliul local 
al fiecărei reședințe de județ, ca la această dată să fie come-
morată în cadrul unei ceremonii oficiale unirea celor trei 
principate române. 

13 aprilie 2014

 La limita județelor Brașov și Harghita, pe tronsonul dru-
mului județean dintre localitățile Petecu și Beia s-au pro-
dus stricăciuni la tabla bilingvă ce indică limita de județ

Făptașii au folosit indicatorul de limită de județ drept 
țintă, probabil pentru o pușcă cu alice.

25 aprilie 2014

 Placa comemorativă din Toplița (Harghita) care amin-
tește de realizarea legăturii rutiere dintre Transilvania și 
Moldova, drum construit în perioada când ministru al 
transporturilor în Regatului Ungar era Gábor Baross, a 
fost fărămițat

Placa inaugurată în anul 1998 a mai fost supusă unor 
stricăciuni asemănătoare și în urmă cu câțiva ani de către 
făptași rămași neidentificați. 

24 aprilie 2014

 Hotărâre judecătorească îl obligă pe primarul munici-
piului Sfântu-Gheorghe să îndepărteze drapelul secuiesc 
din parcul central al orașului

Judecătoria din Brașov a respins recursul înaintat de 
către primarul Árpád András Antal, ca urmare a hotărârii 
primei instanțe, care îl obligă la îndepărtarea acestui symbol 
comunitar din parcul central al orașului.

26 aprilie 2014

 „Ungaria este un stat dușmănos față de România, iar 
UDMR-ul este un partid extremist, de aceea trebuie îm-
piedicată intrarea lui în parlament” – susține Bogdan Di-
aconu, deputatul Partidului Socialdemocrat (PSD), par-
tid aflat la guvernare în coaliție cu UDMR-ul, referindu-se 
la apropiatele alegeri  pentru Parlamentul European

07 mai 2014

 Ajutorul financiar acordat de către Ministerul Cul-
turii revistei Székelyföld (Ținutul Secuiesc) – denumire 
identică cu cea a regiunii în care populația maghiară este 
majoritară și în prezent – a stârnit reacție adversă a mai 
multor organe de presă din București

Europarlamentarul Norica Nicolai (PNL) este de părere 
că: „Revista Székelyföld este o publicație care acordă spațiu 
pentru materialele și mesajele UDMR-lui. Am toată consi-
derația pentru cetățenii români de naționalitate maghiară, 
dar socotesc că este propagandă politică orice încercare care 
dorește să delimitez regiuni între granițele țării. Organizația 
sau publicația care promovează mesaje asemănătoare depă-
șește categoric cadrul legal, întrucât promovează descom-
punerea statului român” – conchide Norica Nicolai, care 
conduce lista candidaților PNL la alegerile europarlamen-
tare din 25 mai 2014.

8 mai 2014

 Angajații aeroportului Transilvania din Târgu-Mureș 
s-au răstit brutal la acei pasageri care vorbeau în limba 
maghiară

16 mai 2014

 S-au aplicat inscripții antimaghiare pe basorelieful din 
Albești (Mureș) al poetului și revoluționarului pașoptist 
Sándor Petőfi
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Monumentul a fost profanat de mai multe ori în ultimii 
ani. Anul trecut au fost dezlipite două plăcuțe de bronz din 
cele trei existente.

19 mai 2014

 Pe Băsescu îl deranjează modul în care maghiarii își 
petrec sărbătorile

„Sânt prezent destul de des în județul Covasna și Harghi-
ta: oamenii nu doresc ciorovăială, separatism, izolare. Aces-
tea sunt forțate doar de unii politicieni. Dar pe mine prea 
puțin mă interesează, cu toate că uneori mă deranjează mo-
dul în care maghiarii își petrec sărbătorile” – a spus Băsescu.

 Bogdan Diaconu, care este deputat al Partidului So-
cial-Democrat, partid de guvernământ, partener de co-
aliție al UDMR, acuză această organizație de activitate 
antiromânească 

Deputatul devenit notoriu pentru antimaghiarismul 
său extremist, susține că UDMR-ul este un dușman intern, 
dar și că premierul ungar Viktor Orbán uneltește pentru 
schimbarea granițelor atunci când susține revendicările au-
tonomiste a comunităților maghiare de dincolo de hotare-
le Ungariei. Diaconu acuză atât UDMR-ul, cât și Partidul 
Mopular Maghiar din Transilvania, de executarea dispoziți-
ilor primite de la Budapesta, menționând cu indignare fap-
tul că nu demult a fost primitâ caravana autonomiei în sala 
festivă a Primăriei din Oradea.   

21 mai 2014

 Hotărârea definitivă a Curții de Apel din Brașov obligă  
îndepărtarea steagului secuiesc de pe clădirea primăriei 
din Târgu-Secuiesc și pe cel expus lângă statuia eroului 
pașoptist Áron Gábor, ba mai mult, primarului orașului 
covăsnean i-a fost pus în vedere să îndepărteze și inscrip-
ția în limba maghiară de pe clădirea instituției

Procesul administrativ pentru îndepărtarea drapelului 
secuiesc arborat pe clădirea Primăriei a fost inițiată de că-
tre Codrin Munteanu, fostul prefect al județului Covasna, 
apoi urmașul acestuia, Dumitru Marinescu – schimbat și el 
între timp – a cerut în instanță eliminarea celor două dra-
pele de dimensiuni mari arborate în piața centrală a orașu-
lui anul trecut, de 15 martie. Tribunalul Județean Covasna 
ca primă instanță a hotărât eliminarea celor trei drapele 
în cauză, dând câștig de cauză prefecturii și în problema 
inscripției de pe clădirea primăriei. Primăria orașului a 
contestat această hotărâre, Curtea de Apel din Brașov ne-
admițând contestația, rezoluția primei instanțe devenind 
definitivă.

22 mai 2014

 Senatul a adoptat în mod tacit proiectul de lege înain-
tată de Partidul Social-Democrat, inițiativă ce amintește 
de practica dictaturii șoviniste a lui Ceaușescu

Proiectul urmează să modifice legea privind simbolurile 
naționale, și ar obliga intonarea zilnică a imnului national 
în școli. Ar obliga totodată instituțiile publice, școlile, in-
stituțiile culturale să arboreze cu caracter permanent stea-

gul românesc. Ar interzice în același timp expunerea altor 
drapele, cu excepția celui românesc, inclusiv pe domenii 
private.

27 mai 2014

 Curtea de Apel din Târgu-Mureș a anulat aprobarea de 
înhumare eliberată de către primăria orașului Odorhe-
iu-Secuiesc pe numele lui József Nyírő

Potrivit unor știri neconfirmate, osemintele incinerate 
și deshumate la Madrid ale scriitorului secui emigrant sunt 
păstrate în prezent la Budapesta.

29 mai 2014

 Zece organizații civile a românilor din județul Harghi-
ta și Covasna încearcă să împiedice instalarea statuii scri-
itorului András Sütő

Cele zece organizații au prezentat decidenților din Târ-
gu-Mureș același text fiecare. Viceprimarul András Peti în 
cuvântul său înainte de ordinea de zi și-a exprimat nedu-
merirea și indignarea pentru intervenția organizațiilor re-
clamante, care se ridică împotriva statuii lui András Sütő, ei 
desfășurându-și activitatea în afara județului Mureș, fără să 
cunoască Târgu-Mureșul, fără să-l cunoască pe renumitul 
scriitor, fost redactor șef, fost membru marcant al Uniunii 
Scriitorilor din România.

31 mai 2014

 Bogdan Diaconu, deputatul Partidului Social-De-
mocrat a înaintat luni un proiect de lege Parlamentului 
României prin care ar interzice autonomia teritorială și 
„orice fel de aspirații scizioniste”

Conform proiectului, s-ar interzice propagarea acestor 
idei la ședințe, manifestări, discuții, urmare unor initiati-
ve politice sau civile. Actul normativ ar interzice afișarea, 
expunerea de steaguri, diferite alte simboluri, afișe și in-
scripții, care ar face publicitate oricăror năzuințe scizionis-
te. Persoanele fizice care încalcă aceste interdicții ar fi con-
damnate la închisoare de la unu la cinci ani, iar organizațiile 
cu pricina ar fi dizolvate. Deputatul susține că România este 
amenințată de tendințe scizioniste în creștere, de acea sunt 
necesare instrumente care să contracareze propagarea pe 
teritoriul României a ideii autonomiei teritoriale, de către 
organizații care activează în țară și sunt sprijinite de Unga-
ria. Bogdan Diaconu susține și că UDMR, care face parte 
din coaliția guvernamentală, a devenit un aliat a lui Viktor 
Orbán, a preluat „ideile scizioniste” ale Budapestei, dove-
dit și de faptul, că se pregătește să înainteze propunere de 
lege privind autonomia teritorială.Toate astea periclitează 
integritatea României, iar proiectul său de lege ar asigura 
înlăturarea acestui pericol. Senatul României a aprobat în 
luna martie cu o largă majoritate de voturi un proiect de 
lege înaintat tot de Diaconu, care ar ușura mult retragerea 
Ordinului Național Steaua României de la László Tőkés, re-
ferindu-se la criticile acestuia cu privire la caracterul natio-
nal al României. Forul decizional al acestui proiect de lege 
este Camera Deputaților.  

2 iunie 2014
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 Senatorul PNL Cristian Bodea a avut exprimări anti-
maghiare la conferința de presă pe care a ținut-o

Senatorul declara: „Nu înțeleg, maghiarii din România 
de ce au reacție de vomă când folosesc limba română. Pe 
aceia care nu vor să învețe limba română, îi rog să se mute 
în Ungaria. Iar pentru politicienii UDMR aș prescrie exa-
men psihologic de două ori pe an, pentru diminuarea com-
plexelor, respectiv a frustrațiilor legate de folosirea limbii 
române.”

04 iunie 2014

 La Oradea a fost turnată vopsea galbenă pe statuia 
principelui Gabriel Bethlen, domnitorul Ardealului un-
guresc, fiind „decorat” și cu un steag românesc

Profanarea de statui se întâmplă la Oradea nu pentru pri-
ma data, în urmă cu trei ani s-a decupat plăcuța de bronz 
bilingvă de pe podul pietonal central, a fost deteriorată și 
placa comemorativă a sculptorului orădean Nándor Wag-
ner, precum și statuia lui Gyula Czárán, exploratorul Mun-
ților Apuseni.

13 iunie 2014

 Poliția din Târgu Secuiesc a întocmit ieri î proces-ver-
bal de contravenție de 500 lei pe numele lui Csaba Lun-
gu-Csavar, administratorul paginii de internet Târgu-Se-
cuiesc Altfel  

Lungu-Csavar a fost amendat pentru motivul că în ziua 
de 19 iunie a fost și el de față în parcul din centrul orașu-
lui, unde „ alcătuind grup pentru a săvârși acțiune nelega-
lă, a participat și a sprijinit arborarea drapelului Ținutului 
Secuiesc pe  domeniu public, pe doi suporți de steag, fără 
aprobările necesare, încălcând ordinea de drept și regulile 
de conviețuire” – stă în procesul-verbal. Ofițerul de servi-
ciu al poliției județene l-a convocat la Poliție pe Csaba Lun-
gu-Csavar pentru încălcarea Legii 31/1991.

9 iulie 2014

 Au fost eliminate șase drapele de pe sediul UDMR din 
Sângeorgiu de Pădure, în locul acestora fiind afișată o 
pancartă neagră, purtând inscripția: Unul este Dumne-
zeu

Anul trecut a fost eliminat drapelul national din grădina 
biserii din Ghindari, în februarie a.c. a fost îndepărtată de pe 
primăria din Vărgata denumirea maghiară, iar acum, în pia-
ța Claudia Rhédey din Sângeorgiu de Pădure (jud. Mureș) 
au dispărut drapelele naționale. De circa un an și jumătate 
aceste drapele constituie ținta unor atacuri permanente. Re-
cent Dan Tanasă a făcut plângere împotriva UDMR-lui din 
Sângeorgiu de Pădure, de data asta depistând „noi inscripții 
greșite”: în jurul gării pe o reclamă, în centru pe un panou 
turistic, iar la stația de autobuze pe afișele informative textul 
în limba română este trecut după cel în limba maghiară. 

10 iunie 2014

 Primăria din Cluj va contesta hotărârea judecătorească 
care admite montarea indicatoarelor bilingve la intrarea 
în municipiu

Primăria susține că reglementările actuale nu permit in-
scripționarea și în limba maghiară a indicatoarelor de loca-
litate, dat fiind că ponderea populației maghiare la Cluj se 
situiază în prezent sub 20%. Este adevărat, că inscripționa-
rea în limba minorității în cauză este obligatorie doar peste 
o pondere de 20%, dar legea nu interzice acest lucru nici 
dacă această pondere este sub 20%. 

17 iulie 2014

 Ministrul apărării Ioan Dușe a înmânat duminica la 
Toplița (jud. Harghita) cea mai înaltă distincție a armatei 
române mitropolitului ortodox din Ținutul Secuiesc

Conducătorul spiritual al românilor ortodocși din jude-
țul Harghita și Covasna, cu populație majoritară maghiară, 
a primit cea mai înaltă distincție a armatei române  drept 
„recunoaștere a bogatei sale activități misionare, precum și 
pentru aportul său la construcția imaginii armatei române”.

20 iulie 2014

 Poliția județului Covasna a aplicat câte o amendă de 
500 lei unui număr de 8 membri ai organizației din Târ-
gu-Secuiesc a Mișcării de Tineret 64 Comitate, pentru 
arborarea a două drapele secuiești  la statuia lui Áron 
Gábor din centrul localității, în dimineața zilei de 19 iu-
nie

Dintre cei 8 contravenienți, Zoltán Szőcs, Csongor Szőcs 
și Levente Mike au depus plângere în data de 21 iulie, ur-
mând ca și ceilalți să procedeze la fel pe motiv că nu au să-
vârșit nicio infracțiune, deci sunt hărțuiți.

24 iulie 2014

 Ungaria ocupă locul doi în opinia românilor printre 
țările cele mai antipatice, după Rusia – reiese dintr-un 
sondaj de opinie

Circa jumătate din cei interogați are părere proastă des-
pre Ungaria. Un sondaj similar efectuat de Institutul de In-
vestigare a Opiniei Publice IRES în anul 2013 arată că româ-
nii sunt de părere că Ungaria este cea mai dușmănoasă țară 
față de România. Atunci 41% au considerat, că Ungaria este 
o țară dușmănoasă, pe locul doi aflându-se Rusia cu 27%.

31 iulie 2014

 Poliția Loacală din Oradea l-a somat pe László Tőkés 
să îndepărteze drapelul secuiesc de pe biroul său parla-
mentar din Oradea

Structura subordonată primăriei opinează că drapelul 
secuiesc slujește scopuri de reclamă, fiind expus fără apro-
bare. (Mai târziu, în noiembrie 2015 Tribunalul Bihor a de-
cis că steagul secuiesc este material publicitar.)

10 august 2014

 Muncitorii de la depozitul de gunoi din Oradea, verifi-
când conținutul tomberoanelor de depozitare selectivă a 
gunoaielor, au găsit un număr mare de documente, majo-
ritatea din timpul administrației maghiare

Datarea documentelor de arhivă găsite se întinde de la 
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anul 1800 până în anul 1980, fiind vorba despre certificate 
de înhumare, certificate de naștere, rapoarte medicale, dar 
și sentințe judecătorești și altele. 

12 august 2014

 Dan Tanasă, cunoscutul activist antimaghiar obiec-
tează și împotriva drapelului secuiesc arborat pe școala 
general din Cozmeni-Ciuc. Prefectul județului Harghita 
ordonă îndepărtarea drapelului auriu-albastru de pe clă-
direa școlii

În intervenția sa prefectul invocă sentința nr. 2012 a 
Curții de Apel Târgu Mureș prin care se interzice expunerea 
steagului județului Harghita. 

13 august 2014 

 Prefectul Marius Popică îl atenționează pe Thiesz 
János, primarul orașului Covasna să afișeze  în limba ro-
mână inscripțiile de pe monumentele expuse în spațiul 
public din orașul Covasna – știrea a        apărut pe site-ul 
lui Dan Tanasă, notoriul reclamagiu antimaghiar

Primarul a menționat, că în denunțul lui Tanasă se po-
menește printre alții de lucrări expuse în memoria scriitoa-
rei Rózsa Ignácz, folcloristei Ella Olosz Gazdáné, compozi-
torului Ferenc Erkel. 

14 august 2014 

 Un făptaș necunoscut s-a urcat pe monumentul eroi-
lor războiului mondial din piața bisericii din Lunga, și a 
decupat cu un obiect ascuțit drapelul secuiesc de pe su-
portul din partea stângă a monumentului, urmele fiind 
vizibile și luni  

Se întâmplă pentru prima dată ca acest monument să fie 
profanat în satul din jud. Covasna.

19 august 2014

 Bogdan Diaconu, deputatul Partidului Social-Demo-
crat a anunțat luni înființarea unui partid nationalist 
antimaghiar Zsigmond Nagy, numit recent în funcția de 
subprefect în județul Mures, atrage atenția celor 25 de in-
stituții din subordinea Prefecturii asupra necesității res-
pectării drepturilor lingvistice

Subprefectul a trimis o circulară, prin care solicită celor 
25 de instituții o comunicare a situației de fapt în privin-
ța acestei probleme, atrăgându-le atenția asupra respectării 
Legii administrației publice locale (215/2001), respectiv a 
Legii Instituției Prefectului (340/2004).

25 august 20014

 In România sunt lichidate pas cu pas pe cale judicia-
ră drepturile minorităților naționale, dobândite în jurul 
anului 2000 în urma unor intense negocieri. Exemplul 
recent este decizia din martie a Înaltei Curți de Casație 
și Justiție (ICCJ), care reprezintă practic o revizuire prin 
restrângere a drepturilor existente privind folosirea lim-
bilor minorităților naționale

Active Watch apreciază că această decizie rescrie preve-
derile în această materie a Legii administrației publice loca-

le, dar și Charta europeană a limbilor regionale sau minori-
tare, document ratificat de România în anul 2007.

26 august 2014

 Primarul și arhitectul șef al municipiului Oradea cata-
loghează drapelul secuiesc arborat pe balconul biroului 
europarlamentarului László Tőkés drept steag publicitar

Poliția locală din Oradea a încheiat un proces-verbal de 
contravenție în numele primarului și a arhitectului șef al 
municipiului Oradea, punând în vedere lui Tőkés László, ca 
în termen de 5 zile să „desființeze” „steagul publicitar” ex-
pus pe balconul biroului său parlamentar din Oradea.

26 august 2014

 Ca urmare a inițiativei unei organizații naționaliste, 
urmează să fie întins un drapel de 150 metri lungime în 
centrul orașului Cluj-Napoca. Evenimentul face parte 
din inițiativa Lunile Tricolorului, organizarea căreia a 
fost lansată la a 12-ea Întrunire a românilor de pretitun-
deni de la Izvorul Mureșului

29 august 2014

 Lucrătorii Primăriei din Cluj au îndepărtat pancarta 
bilingvă instalată de Mișcarea MOST-ACUM-pentru li-
bertate lingvistică pe alea din Parcul Central

Locul este unul îndrăgit de tinerii care încheie căsătorie, 
membri Mișcării-MOST-ACUM sânt de părere, că tinerilor 
maghiari, care încheie căsătorie, trebuiesc asigurate acele-
iași condiții, ca și tinerilor români.

2 septembrie 2014

 Radu Banciu, moderatorul de orientare naționalis-
tă-extremistă a unei emisiuni televizate din România, 
vizionează antiromânismul viitoarei autonomii a Ținu-
tului Secuiesc prezentându-l ca un film de groază,  în 
care autoguvernarea secuiască, cu a ei jandarmi, călăi și 
paramilitari omniprezenți, se răzbună sângeros pe cei ce 
încalcă legile dictaturii șovinismului secuiesc autonom

8 septembrie 2014

 Noua Dreaptă, organizația extremistă din România a 
obținut aprobarea pentru organizarea demonstrației din 
6 octombrie

Gruparea care defăimează amintirea celor 13 generali 
martiri ai revoluției maghiare, care și-a manifestat în repe-
tate rânduri dușmănia față de Statuia Libertății din Arad și 
jignește comunitatea maghiară – adunându-și clientela mai 
ales din rândul flăcăilor suporteri de fotbal – vrea să de-
monstreze în centrul orașului de pe Mureș tocmai în ziua în 
care comunitatea maghiară comemorează înfrângerea revo-
luției și a luptei pentru libertate din 1848-1849.

23 septembrie

 Comisiile de specialitate ale Senatului au dat undă ver-
de priectului de lege privind aprobarea și utilizarea drape-
lelelor proprii ale unităților administrativ-teritoriale, pro-
iect de lege înaintat de 42 deputați social-democrați (PSD)
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Conform proiectului de lege, drapelul comunelor, ora-
șelor și județelor se aprobă prin hotărâre guvernamentală 
la propunerea autorităților locale respective. Dacă ponde-
rea unei minorități naționale depășește 20% în unitatea ad-
ministrativ-teritorială respectivă, denumirea acesteia de pe 
drapel se va inscripționa și în limba minorității respective. 
Specialiștii susțin că și această lege face parte din războiul 
dus împotriva drapelelor secuiești.

24 septembrie 2014

 Vasile Oprea, prefectul județului Mureș a intentat 
acțiune împotriva a cinci primari maghiari din județ 
pentru arborarea drapelului secuiesc pe clădirea pri-
măriei

În ciuda faptului, că primarii din comuna Vărgata și 
Fântânele au îndepărtat drapelul secuiesc la solicitarea pre-
fectului, plângerea nu a fost revocată. Primarul din orașul 
Sovata nu a primit încă înștiințarea, primarul din comuna 
Ghindari și orașul Sângeorgiu de Pădure au declarat că nu 
îndepărtează simbolul comunitar, vor încerca să-și susțină 
poziția în instanță.

25 septembrie 2014

 Jandarmeria județului Mureș a intentat amendă con-
travențională tuturor persoanelor care au participat în 
data de 16 septembrie la flash-mobul organizat pentu 
exprimarea sprijinului lor față de independența Scoției

Participanților legitimați le-a fost înmânat proce-
sul-verbal de contravenție în zilele următoare. Amenda 
a fost motivată prin faptul că cei în cauză au oganizat în 
piața centrală din Târgu-Mureș un miting neanunțat și au 
fost de față la acesta. Participanții au purtat pancarte de 
aprobare a independenței Scoției, fluturând steaguri se-
cuiești și scoțiene. Adunarea spontană a durat 15 minute. 
Au fost de față cel puțin atâția polițiști și jandarmi, ca și 
manifestanți. Toți manifestanții prezenți au fost legitimați 
și amendați.    

25 septembrie 2014 

 Istorie ținută în taină la Stația CFR Cluj-Napoca
Pe placa comemorativă cu șefilor de stație din gara cen-

trală Cluj-Napoca nu sunt trecuți acei șefi maghiari și ger-
mani, care au condus activitatea stației înainte de 1945.

30 septembrie 2016

 Judecătoria din Târgu-Mureș a anulat amenda stabilită 
prin procesul-verbal încheiat de către Poliția Locală pe 
numele Consiliului Național Secuiesc (CNS) pentru ar-
borarea steagului secuiesc

Judecătoria a admis doar partial plângerea CNS, acesta 
solicitând anularea în întregime a procesului-verbal în cau-
ză. Kincses Előd, avocatul CNS a declarat presei, că doar în 
parte sunt mulțumiți de anularea amenzii, întrucât instan-
ța menține pe mai departe încadrarea simbolului secuiesc 
drept steag publicitar. Juristul este de părere că nu poate fi 
catalogat un simbol istoric multisecular drept material de 
advertising, prezentând instanței imaginea ștampilei din 

1603 a domnitorului Mózes  Székely, pe care se regăsesc 
toate motivele de pe steagul secuiesc.

8 octombrie 2014

 Un interpret olandezo-maghiar a chemat în judecată 
poliția locală, el fiind molestat în sediul poliției pentru 
faptul că a încercat să-și exercite drepturile lingvistice 

Gabriel Landman, un traducător de cetățenie olan-
dezo-maghiară a încercat să presteze activitate de interpret 
pe baza contractului încheiat pentru un ziarist din Olan-
da la Poliția Locală din subordinea Consiliului Local Târ-
gu-Mureș. La intrarea în sediul poliției acesta a solicitat ca 
în cadrul relațiilor cu publicul să i se asigure prestație în 
limba maghiară. După ce această solicitare i-a fost respinsă, 
a cerut respectarea articolul 120 din Constituția României, 
care  stabilește  cadrul folosirii limbilor minorităților națio-
nale în administrație.

20 octombrie 2014

 Într-o emisiune electorală a televiziubii publice – la 
care a participat senatorul UDMR Barna Tánczos, dar și 
politicianul naționalist Gheorghe Funar – după ce Tánc-
zos a salutat telespectatorii și în limba maghiară, Funar 
a enunțat că dacă  va fi cândva președintele României, nu 
se va mai accepta vorbitul în limba cailor

Senatorul UDMR menționează pe pagina sa de Facebook 
că va depune plângere la Consiliul Național pentru Comba-
terea Discriminării împotriva fostului primar al Clujului, în 
prezent candidat la președinția României.

23 octombrie 2014 

 Zsolt Szilágyi va depune plângere la Consiliul Național 
pentru Combaterea Discriminării împotriva lui Gheor-
ghe Funar, care l-a jignit de mai multe ori în public, jig-
nind și comunitatea și națiunea maghiară în emisiunile 
electorale ale postului public de radio 

Printre altele, Gheorghe Funar a afirmat că revoluția din 
1956 a fost inventată de maghiari doar pentru acapararea 
Transilvaniei, dar a mai enunțat și intenția sa de a interzice 
folosirea altei limbi decât cea română în emisiunile publice 
de media, în cazul în care va fi ales președinte al României.

29 0ctombrie 2014

 Vineri noaptea făptași necunoscuți au deteriorat din 
nou drapelul secuiesc aflat în Piața Libertății din centrul 
orașului Miercurea Ciuc

26 octombrie 2014

 La Sfântu-Gheorghe, tineri extremiști mobilizați din 
alte județe au transformat din nou sărbătoarea națională 
română într-o demonstrație zgomotoasă antimaghiară 

Mulțimea română a scandat inistent: „Afară cu ungurii 
din țară”. Participanții, recrutați de organizația naționalistă 
extremistă Noua Dreaptă și din județe mai îndepărtate, au 
sosit în reședința județului Covasna cu autobuze deja cu o zi 
înainte. Au mărșăluit în centrul municipiului fluturând dra-
pelele organizației Noua Dreaptă și cu drapele înfățișându-l 
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pe Avram Iancu, scandând zgomotos sloganuri precum: 
„Ținutul Secuiesc nu există”, „Harghita și Covasna pământ 
românesc”, „Afară cu ungurii din țară”, „Limba română este 
singurul stăpân”, „România este a românilor”. Ajungând în 
piața Mihai Viteazul, au instalat pancarte cu inscripția: „Îm-
potriva separatismului maghiar” și „România stat national 
unitar și indivizibil”.     

1 decembrie 2014
     
 În seara zilei naționale a României, făptași necunos-
cuți au spart parbrizul a două autoturisme aflate în pro-
prietatea familiei István Lehel Kovács, conferențiar la 
Universitatea Maghiară Sapientia din Transilvania, con-
silier local, cunoscut activist al drepturilor lingvistice 

Profesorul cu familia sa este pentru a treia oară victima 
unor acțiuni de  vandalism. În septembrie 2012 i-au spart 
geamurile locuinței, tocmai când se desfășora balul orga-
nizat de comunitatea maghiară de ziua lui Sfântul Mihai, 
iar în februarie 2013 i-a fost agățată pe poartă o pungă cu 
excremente, legată cu o panglică în culorile naționale ro-
mânești.

1 decembrie 2014

 Fără temei și cu reavoință a amendat Prefectura jude-
țului Covasna primăria orașului Târgu-Secuiesc, pretin-
zând că orașul nu a fost împodobit „în măsură îndestulă-
toare” cu steaguri românești în ziua de 1 decembrie

10 decembrie 2014

 Prefectul Marius Popică a aplicat o amendă de 5000 lei  
Partidului Civic Maghiar pentru faptul, că în data de 4 
iunie, la festivitatea de comemorare a Tratatul de la Tri-
anon, au intonate imnul maghiar

La  Sfântu-Gheorghe s-au adunat cca 150 persoane în 
fața Prefecturii, exprimându-și indignarea pentru faptul că 
prefectul județului a aplicat amendă pentru intonarea im-
nului maghiar. Demonstranții au cântat și de această dată 
de câteva ori imnul maghiar, care este o rugăciune națio-
nală.

15 decembrie 2014  

 Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalita-
te Organizată și Terorism (DIICOT) a declanșat din ofi-
ciu investigație cu suspiciunea de amenințare proliferată 
la discuțiile purtate la întrunirea Consiliul Reprezentan-
ților Unionali al UDMR

În conformitate cu Comunicatul DIICOT, susținerile lui 
Hunor Kelemen privind „redobândirea pământului natal”, 
respectiv  „vom redobândi pământul natal cărămidă cu că-
rămidă, pădure cu pădure, clădire cu clădire”,  precum și 
mesajul primarului din municipiul Sfântu-Gheorghe trans-
mis prin György Frunda premierului Victor Ponta, ca aces-
ta din urmă să-i ordone prefectului din județul Covasna să 
înceteze de a-i mai provoca pe maghiarii din Transilvania, 
ce ar putea duce la conflicte interetnice, constituie posibile 
încălcări ale legii. 

15 decembrie 2014

 Drapelul secuiesc arborat în Piața Libertății din Mier-
curea Ciuc a fost din nou victima unor acte de vandalism, 
persoane necunoscute au rupt din nou acest simbol nați-
onal de pe suportul de oțel, de la o înălțime de mai mulți 
metri

Pe drapelul rupt și aruncat la câțiva metride la locul fap-
tei s-au văzut urme de arsură, ceea ce denotă că făptașii au 
încercat și incendierea drapelului. 

16 decembrie 2014

 La Deva a fost demontată coloana memorială a domni-
torului ardelean Ákos Barcsay 

În data de 29 decembrie 2014 la dispoziția Primăriei Deva 
a fost demontată coloana ridicată în memoria domnitorului 
ardelean Ákos Barcsay, după ce Curtea de Apel din Alba Iu-
lia a ordonat îndepărtarea acesteia. Textul de pe placheta de 
bronz aplicată pe stâlp vestea în limba română și maghiară 
amintirea comitelui ținutului Hunedoara, a proprietarului 
Cetății Deva. De numele domnitorului Barcsay este legată nu 
numai crearea stemei Transilvaniei, dar și sprijinirea învăță-
mântului în limba română. La o lună și jumătate de la dezve-
lirea monumentului, o persoană învelită în tricolor aflată în 
greva foamei a pretins demontarea imediată a obiectivului. 

29 decembrie 2014 

2015
 Nu a fost pronunțat nici un cuvânt în limba maghiară 
la evenimentul inaugural al proiectului Capitala Tinere-
tului European, eveniment ce a avut loc la Cluj în noap-
tea de revelion

În cadrul spectacolului inaugural toate alocuțiunile au 
fost rostite în limba română, evenimentul nu a fost salutat 
nici în limba engleză, nici în limba maghiară, nici în altă 
limbă. De asemeni, aranjamentul laser de la începutul spec-
tacolului a „srălucit” doar în culorile tricolorului românesc. 
Iar primarul municipiului a salutat spectatorii numai în 
limba română, deși o cincime a locuitorilor municipiului 
sunt de altă naționalitate. 

5 ianuarie 2015

 Dorin Florea, primarul municipiului Târgu-Mureș a 
declarat că legea retrocedărilor este eronată, cultele fi-
ind incapabile de a asigura condiții satisfăcătoare pentru 
elevi în școlile care le-au fost încredințate 

„Sunt de părere că restituirea unor imobile: școli, cămine 
culturale etc. a fost una din greșelile de seamă a parlamen-
tului român. Problema trebuia rezolvată printr-o despăgu-
bire cinstită, este regregetabil că s-a procedat altfel, existând 
probleme serioase din această cauză în învățământ” – a de-
clarat primarul.

9 ianuarie 2015 

 Sebastian Cucu, prefectul județului Covasna solicit de 
la conducătorii locali ai Uniunii Democrate Maghiare 
din România a pancartei Ținutului Secuiesc expuse în 
fața prefecturii județului Covasna
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Prefectul s-a adresat printr-o scrisoare președintelui Con-
siliului Județean Covasna,  Sándor Tamás și primarului mu-
nicipiului Sfântu-Gheorghe, Árpád Antal invitându-i să par-
ticipe în data de 24 ianuarie la festivitățile unirii Moldovei cu 
Țara Românească și solicitându-i să îndepărteze de la locul 
festivității pancarta cu inscripția SIC – Terra Siculorum, am-
plasată mai devreme în fața prefecturii în semn de protest 
față de hărțuirea simbolurilor maghiare de către putere.

22 ianuarie 2015

 La Sfântu-Gheorghe participanții la serbarea aniver-
sării unirii Moldovei cu Țara Românească au defilat cu 
un drapel roșu-galben-albastru având o lungime de 150 
metri

Un număr de cca 300 tineri extremiști români au partici-
pat la demonstrația organizată în orașul secuiesc cu prilejul 
aniversării unirii celor două principate române din 1859,  
denumită mica unire. Evenimentul nu a fost unul fără in-
cidente, demontranții încercând să acopere inscripția SIC. 
Inițiatorul demonstrației și unul din organizatorii ei este 
Cosmin C., acel licean român, care se fotografia în această 
reședință de județ cu un drapel roșu-galben-albastru în ziua 
de 15 martie, sărbătoarea națională a maghiarilor. 

26 ianuarie 2015

 Judecătoria Oradea a respins acțiunea înaintată de  
László Tőkés, prin care europarlamentarul solicita anu-
larea procesului-verbal de contravenție încheiat de poli-
ția locală Oradea, prin care drapelul secuiesc arborat pe 
balconul biroului său de europarlamentar este catalogat 
drept steag publicitar, punându-i în vedere și îndepărta-
rea de pe balcon a acestuia

Fostul episcop reformat a fost avertizat de către poliția 
locală a municipiului Oradea în august 2014 să îndepărteze 
de pe balconul biroului său de europarlamentar din Oradea 
drapelul secuiesc arborat mai înainte ca semn de solidarita-
te, autoritățile catalogând acest drapel drept steag publici-
tar. De altfel Comisia împotriva Rasismului și a Intoleranței 
(ECRI) din cadrul Consiliului Europei, în raportul său pen-
tru anul 2014 menționează și ea practica discriminatorie 
a autorităților din România, de persecuție a simbolurilor 
secuiești, avertizând Bucureștiul să aplice principiul trata-
mentului egal în folosirea simbolurilor. 

27 ianuarie 2015

 Hotărârea definitivă a Curții de Apel din Ploiești din 
noiembrie 2014 a anulat retrocedarea Colegiului Refor-
mat Székely Mikó din Sfântu-Gheorghe către biserica 
reformată și a stabilit pedeapsă de închisoare cu suspen-
dare pentru funcționarii care au instrumentat dosarul de 
retrocedare din 2002. Colegiul fusese naționalizat de că-
tre regimul communist

În baza hotărârii definitive și irevocabile a Curții de Apel, 
Consiliul Local al Municipiului Sfântu-Gheorghe a emis 
hotărâre cu privire la preluarea colegiului de la Eparhia Re-
formată din Transilvania.

29 ianuarie 2015

 István Szávay, deputat în parlamentul ungar al parti-
dului Jobbik a fost expulzat prin hotărâre definitivă din 
România

Conform motivării hotărârii, vicepreședintele partidu-
lui Jobbik periclitează ordinea și siguranța publică din Ro-
mânia. Anul trecut, în luna martie au fost expulzați patru 
cetățeni maghiari din România, printre ei doi parlamentari 
aparținând partidului Jobbik,numiții István Szávay și Gyula 
György Zagyva, precum și Zsolt Tyirityán, membru al or-
ganizației Oastea Haiducilor (Betyársereg) și Béla Mikola, 
membru al organizației obștești Noua Gardă Maghiară (Új 
Magyar Gárda). Potrivit deciziei, cei în cauză nu pot păși pe 
teritoriul României timp de un an.

31 ianuarie 2015 

 Scrisoarea internațională de știri deranjează forumul 
românilor

Forumul civic al românilor din județele Covasna, Har-
ghita și Mureș este de părere că filiala din județul Covasna 
al Serviciului de Asistență Juridică Mikó Imre denaturează 
adevărul, când susține cazuri de discriminare. Forumul ci-
vic de orientare antimaghiară este deranjat mai cu seamă de 
Scrisoarea de știri în limba engleză a Serviciului de Asisten-
ță Juridică, un buletin de informare săptămânal, mulțumită 
căruia reprezentanții ambasadelor, al organizațiilor uma-
nitare, al partidelor politice din România, Ungaria și alte 
țări sânt informați despre abuzurile, nelegalitățile, cazurile 
de discriminare la care este supusă populația maghiară din 
Secuime și din Transilvania.

2 februarie 2015

 Simbolurile maghiare deranjează prefectul de Arad, 
s-au legat și de liceul national

Cosmin Pribac, prefectul județului Arad a solicitat în 
scris lămuriri din partea Consiliului Local Arad într-un 
timp cât mai scurt în ce privește spațiile publice în care este 
admisă arborarea (cu caracter permanent) pe lângă drape-
lul românesc și a drapelului altor națiuni. O altă solicitare 
scrisă, cea semnată de Ionuț Bala, inspectorul șef al poliției 
municipale și de către Valentin Burtă, șeful serviciului de 
ordine publică, prin care se solicit lămuriri din partea Con-
siliului Local cu privire la semnificația actului în limba ma-
ghiară înrămat și expus la intrarea în biroul viceprimarului 
municipiului Arad, Levente Bognár, mai exact expus pe pe-
retele culoarului din care se intră în biroul viceprimarului. 
Cele două scrisori au fost aduse la cunoștința presei de către 
Gheorghe Falcă, primarul municipiului Arad, ambele docu-
mente conținând referiri care aduc atingere sentimentului 
national al maghiarilor. Documentul în cauză constituie ac-
tul de donare a distincției de cetățean de onoare al orașului 
regal liber Arad primarului de odinioară Péter Atzél, alături 
de care de altfel este expusă și traducerea ei în limba româ-
nă.

3 februarie 2015 

 Uniunea Democrată Maghiară din România își expri-
mă nedumerirea pentru investigațiile demarate de către 
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Consiliul Superior al Magistraturii pentru enunțurile 
formulate de Hunor Kelemen sâmbăta trecută, prin care 
președintele Uniunii a pledat în favoarea nevinovăției 
fostului ministru Zsolt Nagy, considerând aceste investi-
gații ca fiind   fără noimă și fără nici un temei

„Nu vom tăcea, când cineva este întemnițat pe nedrept, 
când în această țară se renaționalizează abuziv, nu vom tă-
cea nici când DNA-ul trage la răspundere un politician pen-
tru decizii la luarea cărora nici nu a fost de față. Și nu vom 
tăcea nici când reprezentantul UDMR este cercetat pentru 
că și-a făcut treaba, dar nici când ne confruntăm cu ata-
curi josnice din cauza intonării imnului sau pentru folosi-
rea simbolurilor naționale maghiare” – a concluzionat Péter 
Kovács, secretarul general al UDMR.

3 februarie 2015

 Partidul Civic Maghiar nici după două luni nu a primit 
răspuns la petiția lansată la demonstrația din 29 noiem-
brie 2014 la Sfântu- Gheorghe și înaintată guvernului

Documentul, care cere îndeplinirea prevederilor Decla-
rației din 1 decembrie 1918 de la Alba Iulia, după citirea lui 
în fața demonstranților a fost înregistrat la Prefectura jude-
țului Covasna, conform legii urma ca inițiatorii petiției să 
primească răspuns în decurs de 30 zile. 

4 februarie 2015  

 Primarul din Târgu-Mureș a interzis organizarea de 
către Consiliul Național Secuiesc în 10 martie, ziua mar-
tirilor secui, a marșului de la monumentul martirilor 
până în centrul municipiului, respectiv a mitingului din 
fața prefecturii

Izsák Balázs, președintele Consiliului Național Secuiesc 
(CNS) a declarat, că în conformitate cu actul normativ în vi-
goare, referitor la dreptul la adunare, în România reuniunile 
publice de orice fel nu necesită aprobări. Legea prevede doar 
obligația de înștiințare a primăriei. Începând cu anul 2004 
Consiliul Național Secuiesc organizează  comemorarea 
mișcării antihabsburgice suprimată brutal în 1852, la mo-
numentul martirilor secui din Târgu-Mureș, locul execuției 
în data de 10 martie 1854 a celor trei conducători a mișcării: 
Török János, Gálfi Mihály és Horváth Károly. În anul 2013 
și 2014 comemorarea s-a terminat printr-un marș și miting 
de protest în fața Prefecturii din Târgu-Mureș, manifestație 
îndreptată împotriva proiectului de reorganizare adminis-
trativ-teritorială, respectiv de alcătuire a noilor regiuni de 
dezvoltare. Organizatorii apreciază, că atât la demonstrația 
din 2013, cât și la cea din 2014, acesat din urmă interzisă 
nelegal de primarul municipiului, au participat zeci de mi 
de manifestanți.

3 februarie 2015

 Serviciul de Asistență Juridică Mikó Imre comunică, 
că este nedemocratică interdicția de organizare a referen-
dumurilor în Ținutul Secuiesc

Încalcă principii democratice faptul că prefecții împiedi-
că organizarea de referendumuri de interes regional, iar sta-
tul prin mijloace administrative și prin invocarea unor cla-

uze constituționale face imposibilă oriice inițiativă de aces 
gen, în timp ce consultarea populației în diferite probleme 
de interes comun constituie un principiu de bază a demo-
crației. Prefectul județului Covasna a împiedecat organiza-
rea referendumului despre înființarea în Ținutul Secuiesc 
unei regiuni de dezvoltare de sine stătătoare, în ciuda fap-
tului, că s-au strâns peste 170 mii de semnături în sprijinul 
acestei consultări populare. Serviciul de Asistență Juridică 
atrage atenția opiniei publice internaționale, că în România 
pacienților și bolnavilor maghiari nu li se pun la dispoziție 
informațiile referitoare la medicație și medicamente în lim-
ba lor maternă.   

5 februarie 2015

 Cluj-Napoca: instalarea indicatoarelor bi- și trilingve 
cu denumirilor localităților poate depinde de bunăvoința 
judecătorului

După ce primăria municipiului Cluj-Napoca și-a argu-
mentat reticența față de bilingvism chemând în ajutor un 
citat din Nicolae Ceaușescu, acum se solicită ajutorul Mi-
nisterului de Externe în această problemă. Procesul inițiat 
de Fundația European Committee Human Rights Hunga-
rians Central-Europe, câștigată la nivel de bază în 11 iunie 
2014, continuă joi la instanța a doua.

4 februarie 2015

 Judecătoria a dispus eliminarea drapelului secuiesc 
existent în parcul Elisabeta din Sfântu Gheorghe

Ca urmare a hotărârii definitive a judecătoriei munici-
pale, Partidul Civic Maghiar a fost nevoit să înlăture dra-
pelul secuiesc de dimensiuni mari din parcul Elisabeta din 
Sfântu-Gheorghe. Drapelul în cauză a fost instalat în 4 iunie 
2013, după care la scurt timp prefectul județului Covasna 
de atunci, Dumitru Marinescu a și ordonat primăriei să eli-
mine drapelul, iar apoi și-a continuat demersul în instanță. 
Următorul prefect, Marius Popică i-a aplicat și o amendă 
Partidului Civic Maghiar, pentru că anul trecut, la aniversa-
rea Tratatului de la Trianon, au îndrăznit să intoneze imnul 
maghiar în public. 

4 februarie 2015

 Prin hotărâre definitive Curtea de Apel a refuzat in-
stalarea de panouri bilingve cu numele municipiului 
Cluj-Napoca

Curtea de Apel din Cluj-Napoca a anulat joi hotărârea 
primei instanțe, care obliga Primăria Municipiului Cluj-Na-
poca la instalarea plăcilor bilingve cu denumirea orașului, 
la intrarea și ieșirea din municipiu. Instanța superioară a 
apreciat, că fundația care a inițiat acțiunea, adică European 
Committee Human Rights Hungarians Central-Europe, în-
registrată în Olanda, nu are competența de a se judeca în 
privința inscripțiilor în limba maghiară din Cluj-Napoca. 
Prima instanță, Tribunalul Județului Cluj în hotărârea sa din 
iulie 2014 a stabilit că primăria municipiului Cluj-Napoca 
este obligată să instaleze plăci bilingve în ciuda faptului, că 
ponderea populației maghiare din municipiul Cluj-Napoca 
astăzi nu mai atinge baremul de obligativitate de 20% pre-
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văzut de lege. Conform ultimului recensământ în Cluj-Na-
poca trăiesc aproape 50 mii cetățeni de etnie maghiară, ocu-
pând locul doi în Transilvania după Târgu-Mureș. Față de 
numărul total de 310 mii locuitori ei reprezintă doar 16%. 
Primăria invocă de fiecare dată acest argument, ori de câte 
ori se ridică această problemă.

5 februarie 2015

 Dorin Florea, primarul municipiului Târgu-Mureș este 
de părere că dacă în 10 martie marșul va avea loc totuși, 
acesta va fi nelegal

Primarul a recunoscut că organizatorii „de altfel au tot 
dreptul la comemorări”, dar marșul ce urmează va fi oricum 
nelegală, și dacă se va ține, în acest caz el va înștiința auto-
ritățile competente. 

6 februarie 2015 

 Nu poate fi înregistrată Uniunea Cluj-Kolozsvár-Klau-
senburg

Inițiatorii, aparținând sferei civice, doresc să înainteze 
parlamentului României un proiect de lege prin inițiativă 
populară pentru a restabili oficial denumirea istorică a mu-
nicipiului Cluj-Napoca, eliminând din denumirea oficială 
actuală elementul  „Napoca”, primită în timpul dicaturii co-
muniste, revenindu-se astfel la versiuna istorică Cluj, Kolo-
zsvár (în maghiară), Klausenburg (în germană).  

7 februarie 2015

 Valentin Bretfelean, șeful poliției locale a municipiu-
lui Târgu-Mureș, fiind în același timp și șeful comisiei 
de aprobare a evenimentelor publice, este de părere că 
manifestațiile programate pentru ziua libertății secuiești 
sunt sprijinite din afara țării

„Pentru a putea aduce atâta lume la Târgu-Mureș, să plă-
tească autobuzele, să le dea de mâncare și de băut pe traseu, 
pentru ca la sosire să fie suficient de băuți, este nevoie de 
finanțare” – spune Valentin Bretfelean, jignind mii de cetă-
țeni, și mai spune că el a avertizat la timp.

9 februarie 2015

 Prima ședință în procesul intonării imnului maghiar 
la judecătoria din Sfântu-Gheorghe va avea loc în luna 
martie

Prima ședință a procesului intentat de Partidul Civic 
Maghiar împotriva prefecturii județului Covasna este fixa-
tă pentru data de 9 martie, reclamantul solicitând anularea 
procesului-verbal de contravenție, trespectiv a amenzii con-
travenționale de 5000 lei pentru intonarea imnului maghiar. 
Președintele filialei covasna a PCM a depus plângere și la 
Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării.

10 februarie 2015

 Obiecțiuni formulate din cauza poziția Primăriei mu-
nicipiului Cluj-Napoca, aceasta contestând decizia favo-
rabilă a tribunalului județului Cluj în privința indicatoa-
relor bilingve cu denumirea orașului

La ședința Consiliului Local a municipiului Clluj-Napo-

ca atât grupul de inițiativă Musai-Muszáj, cât și consilierii 
Uniunii Democrate Maghiare din România i-au reproșat 
primarului poziția acestuia în privința inscripționării bi-
lingve, susținând, că „nu putem vorbi de multiculturalism 
la Cluj atâta timp cât Primăria atacă o hotărâre care este lu-
ată tocmai în sprijinul multiculturalismului, a folosirii ne-
ângrădite a limbii maghiare”.

11 februarie 2015

 La Oradea și statuile suferă din cauza tensiunilor in-
teretnice

Ar putea caracteriza și stadiul relațiilor româno-maghia-
re din Oradea faptul că în acest an a trebuit curățat deja de 
două ori grupul statuar „Holnaposok” din fața Liceului Ady 
Endre. Anul trecut statuia domnitorului Gábor Bethlen a 
fost împroșcată cu vopsea galbenă și înfășurată cu un steag 
românesc, nici statuia poetului József Attila nu a scăpat de 
batjocură, în urmă cu câțiva ani plăcuțele de bronz biling-
ve ale podului pietonal au fost smulse de două ori, a fost 
vandalizată și placa de comemorare a sculptorului orădean 
Nándor Wagner, dar și statuia renumitului speolog Gyula 
Czárán, și există intenția ca  statuia ecvestră disproporțio-
nată a lui Mihai Viteazul să fie mutată în fostul cimitir ma-
ghiar Olosig, desființat de comuniști.

13 februarie 2015

 Comunitate „ruptă” în două – Flashmob pentru multi-
lingvismul  clujean

Organizatorii flashmobului, la care au participat pes-
te 200 de clujeni, au dorit să atragă atenția conducătorilor 
municipalității asupra lipsei plăcilor purtând denumirea 
bilingvă a municipiului.

13 februarie 2015

 Sâmbătă noaptea făptași necunoscuți au vopsit în ro-
șu-galben-albastru imaginea celor 13 generali martiri de 
pe soclul Statui Libertății din Arad

Basorelieful generalilor martiri au fost vopsite în culori-
le naționale românești prin pulverizare. Tot pe postament 
au fost scrise și texte denigratoare la adresa maghiarilor, în 
culoare neagră. Grupul statuar a fost dezvelit la 6 octom-
brie 1890 în cinstea celor 13 generali ai armatei revoluți-
onare pașoptiste în parcul Libertății din Aradul de atunci. 
După Tratatul de la Trianon, autoritățile române mai întâi 
au împrejmuit cu scânduri monumentul, care apoi în 1925 
a fost demontată și îndepărtată. După 79 ani, în 2004 s-a re-
ușit reamplasarea grupului statuar în Piața Pompierilor din 
Arad ca urmare a unei convenții interguvernamentale ro-
mâno-maghiare, fiind înființată cu această ocazie și un parc, 
denumit Parcul Reconcilierii. În anii trecuți grupul statuar 
reconstruit a fost vandalizat de mai multe ori.

14 februarie 2015

 La meciul internațional de rugby România–Spania ce 
a avut loc în Cluj Arena, un grup de suporteri au demon-
strat cu o pancartă antimaghiară

Demonstranții au întins în tribună o pancartă de culoare 
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neagră, purtând inscripția albă în limba română: „Numele 
este Cluj-Napoca, ori îl acceptați, ori plecați de aici.” Această 
inscripție a fost reacție la inițiativa de a amplasa la intrările 
și ieșirile din municipiu a unor indicatoare bilingve, adică 
să apară și denumirea de Kolozsvár. Regimul communist 
prin modificarea denumirii orașului a dorit să propovădu-
iască originea romană a localității. 

15 februarie 2015

 Consilierii locali ai partidului social-democrat din 
Cluj au cerut demisia viceprimarului Anna Horváth.

Aceștia au susținut, că viceprimarul UDMR a instigat 
tinerii maghiari din Cluj împotriva primăriei. Adversitatea 
consilierilor PSD a fost stârnită de faptul, că d-na Horváth a 
îndemnat maghiarii din Cluj să participe în campania dusă 
pentru inscripționare bilingvă. Una din elementele acestui 
demers fiind chemarea în judecată a Primăriei de către un 
număr cât mai mare de locuitori ai Clujului.

16 februarie 2015

 Instituția Prefectului județului Mureș a câștigat acți-
unea sa declanșată împotriva Consiliului Național pen-
tru Combaterea Discriminării, hotărârea judecătorească 
confirmând că prefecturile din România nu sunt obligate 
să comunice în limba minorităților – în consecință nici 
în limba maghiară – pe site-ul lor informații de interes 
public. 

Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării 
a pus în vederea Prefecturii județului Mureș în iulie 2012, 
că este obligată să comunice pe seitul său informațiile de 
interes public nu doar în limba română, dar și în cea a mi-
norităților naționale. A formulat totodată și recomandarea, 
ca prefecții județelor Mureș, Satu Mare, Bihor și Sălaj, dar 
și Consiliile Județene ale acestor județe și primarii unui nu-
măr de peste 50 de localități din aceste județe, să înceteze a 
mai discrimina populația maghiară și să transmită pe pa-
ginile lor de internet lor informațiile de interes public și în 
limba maghiară, dat fiind faptul, că în aceste unități admi-
nistrativ-teritoriale ponderea populației maghiare depășeș-
te 20 procente, deci au dreptul de a folosi limba lor maternă 
în administrația publică. În prima instanță prefectura jude-
țului Mureș nu a avut câștig de cauză, acum însă instanța 
superioară a admis contestația Prefecturii județului Mureș, 
hotărârea CNCD din 2012 fiind abrogată.

16 februarie 2015

 La Senatul Universității de Medicină și Farmacie din 
Târgu-Mureș nu s-a făcut nici un pas înainte în privința 
formării farmaciștilor în limba maghiară.

Institutul din Târgu-Mureș a scos la concurs un număr 
de 100 locuri de studiu în limba română pentru Facultatea 
de Farmacie, dar nici unul pentru învățământul în limba 
maghiară. 

17 februarie 2015

 În județul Harghita tribunalul a invalidat hotărârea 
pro-autonomie a unui număr de 24 consilii locale.

În județul Harghita 27 de consilii locale au admis prin 
hotărâre inițiativa Consiliului Național Secuiesc (CNS) 
exprimând prin aceste decizii atașamentul comunității lor 
pentru realizarea autonomiei. Toate aceste hotărâri au fost 
atacate de către Prefectura județului Harghita la secția de 
contencios administrativ. Potrivit argumentelor invocate de 
către prefectul județului – acceptate de altfel de către tribu-
nal – Regiunea de Dezvoltare a Ținutului Secuiesc nu poate 
fi înființată, întrucât Constituția României prevede drept 
unități administrativ-teritoriale doar comunele, orașele și 
județele. Solicitarea ca limba maghiară să primească statu-
tul de limbă oficială nu este acceptabilă datorită faptului că 
în constituție este stipulat că „în România limba oficială este 
limba română”. Urmare inițiativei Consiliului Național Se-
cuiesc până în prezent 45 consilii locale din județele Covas-
na, Harghita și Mureș și-au exprimat voința de a face parte 
dintr-o unitate administrativ-teritorială de sine stătătoare, 
denumită Ținutul Secuiesc, autonomia căreia să fie garanta-
tă de o lege organică, limba maghiară dobândind statutul de 
limbă oficială al regiunii pe lângă cea română.

19 februarie 2015 

 Reacția Consiliului Superior al Magistraturii: Hunor 
Kelemen a adus atingere independenței justiției atunci 
când l-a luat în apărare pe Zsolt Nagy, care a fost con-
damnat la închisoare pe patru ani.

Luarea de poziție al președintelui UDMR  a avut loc la 
gala festivă prilejuită de a 25-a aniversare a înființării or-
ganizației. Președintele UDMR a declarat: nu a intenționat 
să influențeze actul de justiție, nici nu avea cum s-o facă, 
din moment ce aprecierile sale s-au petrecut după ce s-a dat 
sentința definitivă, iar în această situație de fapt ar trebui să 
prevaleze principiul libertății de opinie.

19 februarie 2015

 Oficiul de Protecție al Consumatorilor din județul Co-
vasna a avertizat o firmă din județ să schimbe eticheta de 
pe produsele de carne pe care le comercializează, pe care 
să nu mai figureze sintagma „Gust Secuiesc”

Mircea Diacon, șeful oficiiului încearcă să-și motiveze 
poziția sa afirmând că nu există „gust secuiesc”, doar gust 
dulce, amar sau acru. „Astăzi denumirea de secui se utili-
zează în cele mai imposibile locuri, poate va apare veceul 
secuiesc sau cimitirul secuiesc. Pe produsele alimentare nu 
este la locul lui folosirea referirilor la secui” – a replicat Di-
acon când i s-a pus întrebarea, că oare de ce nu s-ar putea 
folosi această expresie în scopuri de marketing. 

20 februarie 2015 

 În România se poate pedepsi și trebuie pedepsită folo-
sirea limbii materne, respectiv luarea de poziție în favoa-
rea folosirii limbii materne

Curtea de Apel București prin decizia sa definitivă a apli-
cat sancțiunea de avertisment numitei Tünde Péterfi Lakó 
pentru contravenția săvârșită atunci când a înmânat etiche-
te bilingve cumpărătorilor dintr-o piață din Târgu Mureș. 
Pedeapsa este deosebit de gravă, dacă avem în vedere, că in-
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stanța secundă a „suprascris” prima instanță, care a stabilit 
nevinovăția inculpatei și a catalogat ca exagerată atitudinea 
de neânțeles a poliției.

20 februarie 2015

 Serviciul de Asistență Juridică Mikó Imre a constatat 
grave încălcări ale drepturilor omului în închisorile din 
România.

În țară funcționează mai multe închisori în care pon-
derea deținuților al căror limbă maternă este cea maghiară 
depășește 20 procente (de ex. Codlea, Miercurea Ciuc, Târ-
gu-Mureș etc.). În ciuda acestor realități, în aceste locații de 
detenție limba maghiară nu poate fi folosită, nici verbal, nici 
în scris, deținuții în cauză nu au acces nici la presă, nici la 
mijloace audiovizuale în limba maghiară, și nu li se asigură 
nici profesori, nici psihologi cunoscători ai limbii maghiare, 
dacă ar solicita acest lucru. Se poate dovedi, că deținuții care 
au îndrăznit să obiecteze pentru aceste lipsuri, nu au bene-
ficiat de reducerea pedepsei, „fapta” lor fiind echivalată cu 
proasta comportare. 

24 februarie 2015

 Consilierii municipali din Arad aparținând partidului 
socialdemocrat ar cheltuii fondurile disponibile din bu-
getul municipiului pentru construirea unei noi biserici 
ortodoxe, decât pentru renovarea și extinderea, înfrumu-
sețarea Parcului Reconcilierii 

25 februarie 2015

 Camera Deputaților a aprobat aceea ordonanță guver-
namentală de urgență, prin care hotelul Bradul din Stați-
unea Covasna a fost transferată în patrimoniul Bisericii 
Ortodoxe Române

Ordonanța de Urgență a Guvernului a fost adoptată în 
data de 18 decembrie 2013 de către cabinetul Ponta, prin 
care hotelul de două stele, cu șase etaje, 89 camere, împre-
ună cu baza de tratament și terenurile de sport aferente s-a 
transferat de la Protocolul de Stat în administrarea Secreta-
riatului de Stat pentru Culte, iar de acolo la Episcopia Orto-
doxă Română a Covasnei și Harghitei. Camera Deputaților 
a aprobat această ordonanță cu 316 voturi pentru, șapte îm-
potrivă, 14 abțineri.

25 februarie 2015

 Șeful Poliției Locale din Municipiul Târgu-Mureș a de-
clarat că începe anchetă penală împotriva instigatorilor, 
în cazul în care în data de 10 martie se adună lume la Mo-
numentul Martirilor Secui cu ocazia aniversării execută-
rii martirilor secui de către puterea habsburgică

Consiliul Național al Secuilor  a anunțat săptămâna tre-
cută, că ținând cont de interzicerea de către Primarul muni-
cipiului Târgu-Mureș, renunță la  organizarea manifestației 
de masă de ziua Libertății Secuiești, menționând totodată, 
că fiecare cetățean are dreptul să depună în nume propriu o 
floare sau o lumânare la Monumentul Martirilor Secui. „In-
stigatorii se pot aștepta la cercetări penale. Cunoaștem per-
soanele care îndeamnă oamenii la încălcarea legilor, știm ce 

apare în ziare și pe paginile de sociologizare” – a declarat șe-
ful poliției locale. La remarca, că până și în timpul dictaturii 
ceaușiste s-au putut depune flori fără urmări la monument, 
Valentin Bretfelean a răspuns, că „una este ca oamenii să 
meargă din inițiativă proprie și alta este când sunt chemați 
pentru o anumită oră”. 

3 martie 2015

 Necunoscuți au mânjit cu vopsea albastră pancarta 
SIC existentă în Parcul Elisabeta din municipiului Sfân-
tu-Gheorghe, vizavi de sediul Prefecturii

Organizatorii comemorării din 10 martie își exprimă 
convingerea, că „este cât se poate de clar, că sincroinizarea 
mânjirii pancartei SIC nu este una întâmplătoare, cu puțin 
înainte de data de 10 martie. Mai ales că cu două zile mai de-
vreme președintele din Cluj a organizației extremiste Noua 
Dreaptă a lansat propunerea, ca noua capitală a României 
să fie la Sfântu-Gheorghe, deoarece în acest fel s-ar putea 
contracara cel mai ușor aspirațiile autonomiste a secuilor.

9 martie 2015 

 Zeci de polițiști și jandarmi au stat în gardă pe tot par-
cursul desfășurării comemorării la Monumentul Marti-
rilor Secui din Târgu-Mureș, puterea a organizat o de-
monstrație de forță cu scopul întimidării maghiarilor

În zona monumentului și în centrul orașului au fost am-
plasate mijloace de transport speciale, blindate, salvări, au-
tospeciale de stins incendiu, toate gata pentru intervenție. 
La Monumentul Martirilor Secui numeroși polițiști au ur-
mărit și au filmat participanții la comemorare. Lucian Goga, 
prefectul județului Mureș a ținut să lanseze mai înainte ave-
rismentul: autoritățile sunt pregătite pentru restabilirea or-
dinii. În timp ce la monument maghiarii supavegheați de 
polițiști au comemorat sobru și în liniște, centrul munici-
piului a fost dominat de muzica populară românească, ser-
vită la un nivel acustic strident, asurzitor. În parc se plimbau 
indivizi în straie de preot ortodox, indivizi purtând cocarde 
roșu-galben-albastru și mulți polițiști și jandarmi.
10 martie 2015

 Sebastian Cucu, prefectul județului Covasna nu a pri-
mit petiția formulată de participanții la comemorarea 
zilei martirilor secui

În zadar au vrut locuitorii municipiului Sfântu-Gheorghe 
să-i înmâneze prefectului documentul, acesta nu a binevoit 
să aștepte și să primească delegația. Ca urmare a insistenței 
mulțimii portarul de serviciu a preluat până la urmă petiția.

11 martie 2015

 Ministerul de externe a catalogat ca fiind inadmisibilă 
comemorarea organizată în piața Eroilor din Budapesta 
în data de 10 martie, de Ziua Martirilor Secui

La comemorarea organizată de Societatea pentru Ținutul 
Secuiesc cu prilejul Zilei Martirilor Secui au participat cca. 
500 cetățeni. Președintele Societății, Árpád György-Mózes 
s-a referit pe lângă semnificația zilei de 10 martie 1854, când 
puterea habsburgică a executat opozanții, și la soarta de asăzi 
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a secuilor, arătând că exprimarea liberă, deschisă a opiniei 
secuilor nu este asigurată în România de astăzi. A arătat dea-
semenea că autoritățile române încearcă să distrugă moște-
nirea culturală maghiară din Ardeal. Reacția Ministererului 
Român de Externe: „Manifestările de la Budapesta sunt nu 
numai inacceptabile, ele contravin și spiritului European.”

12 martie 2015 

 Izsák Balázs este acuzat de instigare la ură
Domokos Rajmond, ofițerul secției de investigații penale 

din cadrul Poliției județului Covasna cheamă rând pe rând 
la poliția din Târgu-Secuiesc pentru audiere în calitate de 
martori acei membri ai Mișcării de Tineret 64 Comitate, 
care au participat în urmă cu un an la comemorarea ținută 
la Târgu-Mureș de Ziua Martirilor Secui. Audierea marto-
rilor se referă la dosarul penal 2014/P/3876, în care Izsák 
Balázs, președintele Consiliului Național Secuiesc este acu-
zat de instigare la ură și la discriminare. Martorii sunt au-
diați – așa figurează într-una din procesele-verbale – pentu 
a se dovedi că: „În data de 10 martie 2014 Izsák Balázs a 
organizat la Târgu-Mureș o manifestație neaprobată de 
autorități, în cadrul căreia s-au folosit și lozinci care pot fi 
considerate  drept atac la statul român, la cetățenii acesteia, 
la constituția României. Izsák Balázs, președintele CNS este 
învinuit și pentru faptul că pe tot parcursul manifestației a 
pledat pentru autonomia teritorială a Ținutului Secuiesc”.

12 martie 2015

 Coroanele comemorative depuse în 15 martie la Cluj 
au ajuns în pubele

În 15 martie coroanele comemorative așezate sub placa 
comemorativă de pe peretele fostului Hotel Biasini purtînd 
panglica roșu-alb-verde au fost ascunse în spatele a do-
uă-trei corone mari cu panglici roșu-galben-albastru. Mai 
târziu toate coroanele au fost găsite într-o pubelă din curtea 
imobilului.

17 martie 2015

 Lui Gheorghe Funar i-a fost aplicată o amendă de 2000 
lei de către Consiliul Național pentru Combaterea Dis-
criminării  din cauza că fostul primar al municipiului 
Cluj-Napoca a catalogat la televiziunea publică limba 
maghiară ca fiind „limba cailor”. 

Amenda comunicată miercuri este motivată de CNCD 
prin faptul că enunțul lui Gheorghe Funar este  unul dis-
criminativ, întrucât induce față de limba maghiară        „o 
atmosferă dușmănoasă”. „Astfel de enunțuri generează into-
leranță interetnică, de aceea trebuiesc pedepsite.”

19 martie 2015

 O nouă încălcare a legii în România, cu caracter anti-
maghiar.

Începând cu luna ianuarie autoritățile îl persecută sis-
tematic pe János Mezei, primarul orașului Gheorghieni, 
împreună cu familia sa, incusiv copiii minori ai acestuia. 
Adevăratul motiv al persecutărilor este faptul, că primarul 
Mezei, în  calitate de reprezentant al Consiliului Național 

Secuiesc, filiala scaunului Gheorghieni s-a angajat în mișca-
rea automomistă, optând cu consecvență pentru autonomia 
Ținutului Secuiesc. Este cunoscut, că încă în ziua numirii 
sale în funcția de primar a arborat drapelul secuiesc pe se-
diul Primăriei Gheorghieni, consiliul Local Gheorghieni fi-
ind prima localitate în care Consiliul Local a adoptat Hotă-
rârea privind solicitarea autonomiei Ținutului Secuiesc. El 
a fost acela, care împreună cu Zoltán Márton a participat la 
consfătuirea Comisiei de Monitorizare a Congresului Con-
siliului Europei, ținută la Chișinău. 

20 martie 2015

 Direcția Națională Anticorupție a demarat o amplă 
acțiune în legătură cu imobilele retrocedate  bisericii ro-
mano-catolice

Investigațiile sunt efectuate de procurorii filialei Alba al 
DNA, fiind atinse mai multe județe din Transilvania.

24 martie 2015

 Proiectul de strategie de apărare a ordinii pulice și a 
siguranței publice pentru anul 2015-2020, prezentată 
marți de către Ministerul de Interne în vederea dezbaterii 
publice ar include în rândul surselor de pericol la sigu-
ranța ordinii publice solicitarea autonomiei etnice

Documentul expus pe pagina ministerului înșiră ame-
nințările la siguranța cetățenilor, printre primele amintind 
rasismul, xenofobia, extremismul și orice altă formă a into-
leranței, care are ca scop realiazarea autonomiei etnice pe 
anumite zone sau regiuni. Motivarea anexată documentului 
menționează, că strategia de siguranță publică pe o perioa-
dă mai lungă urmărește creșterea eficienței apărării ordinii 
publice, în condițiile în care în interiorul Uniunii Europene 
libertatea de circulație asigură multiple noi posibilități pen-
tru infractori, iar în vecinătatea României s-au înmulțit zo-
nele instabile. Împiedecarea realizării autonomiei teritoriale 
pe teritoriul României constituie una din obiectivele și a 
Serviciului Român de Informații: acest lucru rezultă dintr-o 
declarație dată anul trecut de către  George Maior, directo-
rul de atunci al Serviciului Român de Informații. „Urmărim 
împiedecarea realizării autonomiei teritoriale sau al altor 
lucruri urmărite de politica nouă, denumită națională a ve-
cinilor noștri” – enunța Maior, făcând aluzie la maghiarii 
din România și la Ungaria.

24 martie 2015 

 A fost vopsită inscripția maghiară de pe panoul ce in-
dică denumirea localității Gheorghieni de lângă Cluj

Soós Sándor, președintele organizației județene Cluj a 
Partidului Popular Maghiar din Transilvania remarca: „Lo-
calitatea Gheorghieni, ce se află la distanța de 6 km de mu-
nicipiul Cluj-Napoca, are populație majoritară maghiară, 
este deci clară motivația împroșcării cu vopsea a denumirii 
maghiare a localității”.

25 martie 2015

 Prefectura județului Covasna a aplicat amendă de 5000 
lei Partidului Civic Maghiar, considerând că a fost nele-
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gală intonarea imnului maghiar la festivitatea organizată 
de partid în data de 4 iunie, ziua încheierii Tratatului de 
Pace de la Trianon.

26 martie 2015

 Conducătorii instituțiilor deconcentrate din subor-
dinea Prefecturii județului Mureș ignoră nu doar legile 
românești care reglementează drepturile lingvistice și 
Convenții Internaționale, dar până și circularele  emise 
de Prefectura județului Mureș. 

Dintre conducătorii celor 34 instituții deconcentrate în 
cauză doar 10 au răspuns la întrebările din circulară prin 
care Prefectura solicită răspuns în termen de nouă zile la 
cinci întrebări, după cum urmează: 1.Dacă au instalat pe se-
diul instituției table cu inscripția bilingvă? 2. Dacă au primit 
solicitări de la cetățeni întrebări verbale sau în scris în lim-
ba maghiară? 3. Dacă folosesc limba minorității maghiare 
în serviciile care se ocupă de relațiile cu publicul?. 4. Dacă 
primesc cereri în limba maghiară, există posibilități de a se 
răspunde în limba maghiară? 5. Dacă există posibilități, ca 
în serviciile asigurate de instituție, la solicitare să se asigure 
folosirea limbii maghiare? 

8 aprilie 2015

 Comisia ce funcționează în cadrul Prefecturii județu-
lui Bihor a dezaprobat propunerea ca podul de pe râul 
Crișul Repede din centrul municipiului să primească 
numele regelui Sfântul Ladislau, întemeietorul  orașului 
Oradea 

Comisia județeană Bihor pentru atribuire de denumiri 
face discriminare și generează tensiune între români și ma-
ghiari, fapt pentru care Partidul Popular Maghiar din Tran-
silvania se adresează Comisiei Naționale pentru Combate-
rea Discriminării.

8 aprilie 2015

 Judecătoria a anulat anunțul de locuri de muncă for-
mulat de Consiliul Local al comunei Pericei (județul Să-
laj), deoarece printre condițiile de angajare figura și cu-
noașterea limbii maghiare.

Consiliul Local al comunei Pericei a fost obligată să re-
formuleze anunțul dat pentru funcția de secretar devenit 
vacant, de data asta însă fără cerința cunoașterii limbii ma-
ghiare. Csaba Asztalos, președintele Consiliului Național 
pentru Combaterea Discriminării a arătat: fiind vorba des-
pre o comună în care ponderea populației maghiare depă-
șește 20 procente, este de așteptat ca secretarul Consiliului 
Local să cunoască limba maghiară.

9 aprilie 2015

 În stațiunea balneo-climatică Covasna Ministerul 
Sănătății intenționează să modifice numele Spitalului 
de Recuperare Cardio-Vasculară din dr. Benedek în dr. 
Benedek–dr.Teculescu, fără acceptul consiliului local al 
orașului Covasna.

Doctorul Benedek Géza a înființat spitalul din localitatea 
Covasna în anul 1960, fiind directorul acestuia timp de 25 

ani. Modelul său de recuperare cardio-vasculară a devenit 
celebru, cunoscut în toată lumea. Tratamentul se bazează pe 
condițiile existente în stațiune: pe apele minerale curative și 
pe mofete (emisii de gaze vulcanice cu conținut de bioxid 
de carbon). Medicul șef a murit în anul 2010, la vârsta de 
94 ani, cu câteva luni după ce spitalul a primit numele lui. 

9 aprilie 2015

 Poliția Locală subordonată Municipiului Târgu-Mureș 
a catalogat drept mijloace publicitare tăblițele indica-
toare a denumirii străzilor bilingve instalate de aciviștii 
voluntari ai Mișcării de Angajament Civic (CEMO), apli-
când amenzi de câte 5000 lei celor doi voluntary prinși în 
flagrant.

Activiști voluntari ai mișcării au instalat în săptămânile 
trecute 80 tăblițe bilingve la Târgu-Mureș pe fațada unor 
imobile a căror proprietari și-au dat acceptul pentru acest 
lucru. Cei doi activiști care se află în relații contractuale cu 
CEMO, au fost legitimați de patrula de poliție în data de 20 
martie, fiind convocați pentru ziua de 23 martie la sediul 
poliției locale. Procesul-verbal de stabilire a contravenției 
li s-a înmânat în data de 30 martie. În România Legea Ad-
ministrației Publice Locale prevede începând cu anul 2001 
obligativitatea iscripționării bilingve a denumirilor în acele 
localități în care ponderea unei minorități depășește 20 pro-
cente.

16 aprilie 2015 

 Lucian Goga, prefectul județului Mureș a avertizat pri-
măria comunei Ghindari să îndepărteze înt termen de 
zece zile panourile de la intrarea și ieșirea din cele trei 
sate de odinioară care compun localitatea de azi Trei 
Sate: Csókfalva, Atosfalva și Székelyszentistván. 

Prin comasarea lor samavolnică s-a format satul ce ac-
tualmente aparține de comuna Ghindari. Ca urmare sesi-
zării Secției de Circulație a Poliției județului Mureș, Lucian 
Goga, prefectul județului Mureș a dispus în scris Primăriei 
comunei Ghindari îndepărtarea în termen de zece zile a in-
dicatoarelor cu denumirile satelor componente ale actualu-
lui Trei Sate, întrucât aceste periclitează siguranța circulați-
ei, ele  confundându-se ușor cu indicatoarele de circulație. 
Imre Vass, viceprimarul comunei răspunde în data de 15 
aprilie în scris prefectului, precizând că tăblițele cu pricina 
nu sunt indicatoare de circulație, ele au fost instalate în scop 
turistic pe terenuri private, rolul lor fiind atragerea atenției 
trecătorilor asupra localităților șterse de pe hartă de către 
comuniști. Viceprimarul își exprimă indignarea și pentru 
tratamentul discriminatoriu al prefectului, arătând că în 
toată țara pot fi văzute semne asemănătoare care indică de-
numirea unor localități desființate administrativ.

 5 mai 2015

 Făptași necunoscuți au mânjit denumirea maghiară a 
orașului Gheorghieni la intrarea în oraș dinspre Lacul 
Roșu.

Purtătorul de cuvânt al primăriei Gheorghieni a comuni-
cat, că poliția a consemnat într-un proces-verbal evenimen-
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tul, primăria orașului la rândul ei solicitând în scris cerceta-
rea cazului, identificarea făpașului, făptașilor. Este cunoscut, 
că în multe orașe din Transilvania autoritățile locale refuză 
instalarea de plăcuțe și indicatoare bilingve, de exemplu și 
la Cluj-Napoca populația maghiară a municipiului insistă 
necontenit pentru expunerea denumirii municipiului și în 
limba maghiară. În numeroase cazuri denumirea maghiară 
expusă deranjează ultranaționaliștii români, care recurg la 
cate de vandalism. 

6 mai 2015

 Uniunea Iustinian Teculescu încearcă să împiedice 
conferirii numelui scriitoarei Rózsa Ignácz Casei de Cul-
tură din orașul Covasna.

Organizația civică română a înaintat Primăriei o solici-
tare prin care protestează împotriva denumirii preconizate, 
afirmând că aceasta va genera tensiune printre locuitorii ro-
mâni și maghiari ai stațiunii balneo-climatice.

13 mai 2015

 A fost îndepărtată tăblița ce purta denumirea în limba 
maghiară a râului Crișul Repede pe noul pod din Oradea.

Purtătorul de cuvânt al Primăriei a explicat, că în confor-
mitate cu legile în vigoare, s-a aplicat și o amendă de 1000 
lei celor care l-au montat, și că este firesc că s-a îndepărtat 
tăblița de pe capul de pod, care constituie domeniu public. 
„N-au avut aprobare, și probabil că nu-l primeau chiar da-
că-l cereau, deoarece puteau instala oficial tăblița doar ca 
urmare a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ora-
dea” – explica purtătorul de cuvânt. A mai adăugat că acte-
le normative în vigoare nu permit civililor să instaleze pe 
domeniul public tăblițe după „chef ”, și că după cum aflase, 
miercuri înainte de masă a fost găsită și o altă plachetă în 
partea opusă a capului de pod. 

14 mai 2015

 A fost acoperită prin lipire denumirea maghiară a poli-
ției de pe clădirea postului din comuna Săvădisla (județul 
Cluj), cu o populație maghiară.

Poliția județului Cluj a avut câștig de cauză în anul 2013 
în procesul intentat Consiliului Național pentru Combate-
rea Discriminării în cazul afișării bilingve a denumirii Poli-
ției din comuna Săvădisla. Curtea de Apel din Cluj-Napoca 
a anulat la rândul său avertismentul în scris emis de CNCD 
pe adresa Poliției din comuna Săvădisla pentru omiterea 
afișării denumirii instituției publice în limba maghiară. 

16 mai 2015

 Forumul Civic al Românilor din județele Covasna, 
Harghita și Mureș s-a adresat parlamentarilor români 
din județele respective în legătură cu proiectul de rea-
menajare a Pieții Libertății din municipiul Sfântu-Ghe-
orghe, obiectând în special pentru elementul denumit 
Dâmbul Dragonului, care după părerea lor acoperă gru-
pul statuar Mihai Viteazul. 

Organizația civică cunoscută pentru manifestările sale 
antimaghiare este de părere că elementul architectural în 

cauză – de 5 metri înălțime, 13 metri lățime și 33 metri 
lungime, reprezentând un balaur învins – constituie de a 
dreptul  un „zid despărțitor” dintre cultura română și cea 
maghiară.

19 mai 2015

 Denumirile de străzi precum Avram Iancu, Horea, Mi-
hai Viteazul sau Ștefan cel Mare nu pot fi traduse în limba 
maghiară, în consecință primăria din Târgu-Mureș nu a 
discriminat atunci când nu a instalat plăcuțele bilingve a 
denumirilor străzilor

Mișcarea Angajament Civic (CEMO) s-a adresat anul 
trecut cu plângere Consiliului Național pentru Combate-
rea Discriminării dat fiind că în ciuda hotărârii Consiliului 
Local în aces sens, nici până astăzi nu au fost instalate la 
Târgu-Mureș plăcuțele bilingve cu numele străzilor. CNCD 
a confirmat faptul că este vorba de discriminare, însă pri-
marul municipiului a contestat la Curtea de Apel. În urma 
deciziei nefavorabile a Curții, atât CEMO, cât și CNCD se 
adresează Înaltei Curți de Casație și Justiție.

20 mai 2015

 Consiliul Local al municipiului Oradea a respins pro-
punerea acelei grupări civice, care dorește ca statuia re-
gelui cavaler Sfântul Ladislau, întemeietorul orașului să 
fie așezată în piața Unirii, care de fapt i-a purtat numele 
de-a lungul deceniilor

Consiliul Local a refuzat mai înainte practic aceiași pro-
punere, venită din partea Episcopiei Romano-Catolice, 
motivând cu finanțarea reconstrucției pieții din fonduri 
europene, dar și cu intenția ca statuia veche de piatră, în 
stil baroc a regelui Sfântul Ladislau, îngropată de comuniști, 
dezgropată după 1989, oferită de episcopia catolică spre re-
amplasare, să fie instalată în cetate.

21 mai 2015

 Nouăzeci de parlamentari români au înaintat o propu-
nere legislativă, care declară zi națională ziua de 4 iunie, 
ziua când a fost semnat Tratatul de Pace de la Trianon 
care a parafat înglobarea Transilvaniei în Regatul Român

31 mai 2015 

 Politicianul liberal Mădălin Guruianu va depune plân-
gere împotriva Mișcării de Tineret 64 Comitate pentru 
scandarea de sloganuri antiromânești

Politicianul liberal din Sfântu-Gheorghe a fost îndemnat 
de Forumul Civic al Românilor din județele Covasna, Har-
ghita și Mureș să facă plângere pentru presupusele scandări 
de sloganuri antiromânești.

8 iunie 2015

 Prefectul județului Covasna a contestat hotărârea Ju-
decătoriei Sfântu-Gheorghe, prin care aceasta a anulat 
amenda contravențională aplicată împotriva Partidului 
Civic Maghiar (PCM) pentru intonarea în spațiu public 
a imnului maghiar

Amenda de 5000 lei a fost aplicată pentru faptul că la 
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comemorarea aniversării încheierii în data de 4 iunie 1920 
a Tratatului de Pace de la Trianon ce a dezmembrat Un-
garia istorică, comemorare organizată de filiala Covasna a 
Partidului Civic Maghiar (PCM), la încheierea acesteia s-a 
intonat imnul maghiar. Judecătoria din Sfântu-Gheorghe a 
anulat amenda aplicată de Prefectură, pentru motivul, că 
amenda nu a fost aplicată persoanei juridice potrivite. În 
decizie se menționează că o persoană juridică nu poate in-
tona un imn, în consecință nici nu poate fi tras la răspun-
dere pentru aceasta. Conform instanței persoana juridică 
care organizează o manifestație de masă poate fi sancționată 
doar pentru nerespectarea condițiilor obligatorii ale întru-
nirilor în masă.  

9 iunie 2015

 Primăria municipiului Odorheiu-Secuiesc a pierdut 
procesul inițiat de către Prefectură pentru instalarea dra-
pelului secuiesc în piața Áron Márton

Consiliul Local al municipiului Odorheiu-Secuiesc în 
urmă cu un an a hotărât – în urma propunerii Partidului 
Civic Maghiar – arborarea în piața Áron Márton a drapelu-
lui secuiesc. Prefectul Jean-Adrian Andrei într-o scrisoare 
din 21 iulie 2014 atrage atenția conducerii municipiului, 
că hotărârea în cauză nu corespunde actelor normative re-
feritoare la folosirea simbolurilor naționale, printre altele 
pentru motivul că aceste simboluri pot fi folosite în spațiul 
public doar periodic, cu ocazia sărbătorilor, a comemoră-
rilor naționale. Întrucât Consiliul Local nu a revocat hotă-
rârea cu pricina, dar nici nu a îndepărtat drapelul secuiesc 
– amplasat de altfel pe terenul aflat în proprietatea bisericii 
romano-catolice – prefectul a inițiat acțiune judecătorească. 
În România arborarea drapelului secuiesc a devenit o pro-
blem după instalarea guvernului Ponta. Prefecții județelor 
secuiești au îndepărtat acest simbol de pe sediile institu-
țiilor publice prin mijloace judiciare, și au intervenit și în 
câteva cazuri de amplasare a steagului secuiesc în spații pu-
blice. Măsurile autorităților a generat reacții de împotrivire, 
contribuind în mare măsură la răspândirea acestui simbol 
comunitar. 

10. iunie 2015 

 Oficiul pentru Protecția Consumatorilor din județul 
Covasna a aplicat o amendă substanțială Căminului de 
Bătrâni din Lemnia, pentru lipsa inscripțiilor în limba 
română.

Potrivit motivării amenda a fost dată pentru existența 
unor mărfuri în cămin fără elementele de informare obliga-
torii, pe altele nu a existat text în limba română, iar meniul 
zilei a fost afișat doar în limba maghiară. 

12 iunie 2015

 Jandarmeria română a aplicat o amendă de 500 lei unu-
ia din organizatorii comemorării Tratatului de Pace de la 
Trianon în orașul Târgu-Secuiesc pentru refuzul acestuia 
de a vorbi în limba română.

Jandarmii i-au reproșat lui Csongor Szőcs, că atunci când 
au vrut să-l legitimeze, acesta le-a spus în limba maghiară 

că La Târgu-Secuiesc se vorbește ungurește, și dacă vor să 
stea de vorbă cu ei, să aducă translator. În procesul-verbal 
încheiat, jandarmeria se referă la acel paragraf dintr-o lege 
din 1991 care se referă la cazul refuzului prezentării datelor 
personale, respectiv la neprezentarea celui citat.

16 iunie 2015

 În prezența premierului interimar, a fost arborat un 
drapel românesc uriaș în Miercurea Ciuc, reședința jude-
țului Harghita, oraș cu populație preponderent maghia-
ră.

Evident că este vorba de o demonstrație de forță cărei 
scop este intimidarea populației maghiare, care cere com-
portament egal cu cel față de români, drepturi lingvistice, 
respectiv autodeterminare culturală și teritorială. 

30 iunie 2015

 Curtea de Apel din Târgu-Mureș prin decizia sa defi-
nitivă a invalidat hotărârea Consiliului Local Miercurea 
Ciuc privind sprijinirea autonomiei Ținutului Secuiesc.

Consiliul Local și-a depășit atribuțiile – se susține în mo-
tivarea Curții de Apel –atunci, când a adoptat o hotărâre 
care se referă la apartenența administrativ-teritorială a unui 
număr de 153 localități. Instanța s-a mai referit și la cele 
două inițiative civice europene refuzate de Comisia Euro-
peană, ambele având ca obiect înființarea unor regiuni de 
dezvoltare pe criterii etnice. La inițiativa Consiliului Nați-
onal Secuiesc până în prezent 54 consilii locale din Ținutul 
Secuiesc au adoptat hotărâre prin care își declară voința de a 
face parte dintr-o unitate administrative-teritorială specia-
lă, denumită Ținutul Secuiesc, autonomia căreia ar fi garan-
tată printr-o lege organică și în care pe lângă limba română, 
și limba maghiară ar fi limbă oficială.

2 iulie 2015

 Avocatul Előd Kincses s-a adresat Direcției Naționale 
Anticorupție pentru tratamentulofensator la care a fost 
supus anul acesta în data de 2 și 12 mai pe aeroportul in-
ternational Transilvania din Târgu-Mureș.

În motivația sa avocatul a arătat, că la începutul lunii 
mai, când a pășit pe culoarul de control al pașapoartelor de 
pe aeroportul din Vidraru, unul din angajați a fugit după el, 
i-a cerut actul de identitate pentru a face o copie, iar peste 
zece zile, la întoarcerea sa, a fost scos din rând, i-au luat ac-
tul de identitate ce i-a fost restituit doar peste zece minute. 

7 iulie 2015

 György Gyula Zagyva,  copreședintele Mișcării de Ti-
neret 64 Comitate prezintă „risc de securitate națională” 
pentru România, refuzându-i pentru acest motiv intra-
rea în țară la punctul de trecere a frontierei de la Valea lui 
Mihai, iar apoi a fost expulzat din țară pentru o perioadă 
nedeterminată.

La punctul de trecere a frontierei copreședintele Mișcării 
de Tineret 64 Comitate, fost deputat în parlamentul ma-
ghiar, a fost scos din rând, polițiștii de frontieră români i-au 
pronunțat numele încă înainte de a-i solicita documentele 
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la control, punându-i în vedere să tragă la dreapta. După o 
scurtă așteptare i-au înmânat un document din care rezul-
tă că o perioadă nedeterminată nu poate păși pe teritoriul 
României. Motivul invocat este sumar, cel obișnuit: risc de 
siguranță națională. Politicianul a fost surprins de această 
decizie, deși nu i se întâmplă pentru prima oară.

7 iulie 2015 

 Primăria municipiului Cluj-Napoca nu acceptă pan-
carta autonomistă uriașă.

Ernő Fancsali, inițiatorul instalării acestui panou, a făcut 
cunoscut pe pagina de Facebook Autonomy for Transylva-
nia inițiativa sa de a strânge bani pentru această pancartă 
uriașă, având ca scop popularizarea autonomiei Transilva-
niei. „Bucureștiul dorește să mușamalizeze solicitările exis-
tente pentru autonomia Transilvaniei. Donează, pentru a 
conștientiza împreună, că există identitate transilvăneană!” 
– a enunțat în apelul său Fancsali. 

10 iulie 2015

 Poliția Locală a municipiului Târgu-Mureș – cunoscu-
tă pentru atirudinea ei antimaghiară – are menirea de a 
decide, dacă pot rămâne sau nu inscripțiile bilingve do-
nate de Mișcarea Angajament Civic pe coridoarele școlii 
ce poartă numele lui Alexandru Ioan Cuza. 

Horațiu Lobonț, angajat al Primărie, responsabil pentru 
clădirile de învățământ a trimis o circulară fulminantă di-
rectorilor de școli, în care se referă la paragrafe de legi ine-
xistente, voind să interzică prezența în sălile și coridoarele 
din școli a inscripțiilor bilingve. Susține că activiștii mișcă-
rii civice au încălcat legea, când au instalat în școala Cuza 
tăblițe bilingve pe ușa cabinetului de limbă și literatură ma-
ghiară, a toaletei și a cancelariei.

23 iulie 2015

 Prefectura județului Mureș și organizația Mișcare An-
gajament Civic doresc să atace în contencios adminis-
trativ hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târ-
gu-Mureș referitor la denumirea a treizeci de străzi din 
centrul municipiului.

Potrivit hotărârii Consiliului Local sub tăblițele cu nu-
mele străzilor se vor expune pe o placă informativă tradi-
ționala denumire maghiară a străzii respective și nu tradu-
cerea denumirii române actuale. Prefectura și civilii solicită 
revocarea acestei hotărâri.

11 august 2015 

 Oficiul pentru Protecția Consumatorilor a județului 
Covasna a dispus îndepărtarea de pe taxiurile din județ a 
abțibildelor purtând inscripția: SIC – Terra Siculorum – 
Székelyföld, considerându-le reclamă ilegală.

Efectuând controle comune cu Secția de Circulație a Po-
liției județului Covasna douăzeci de taximetriști din Sfântu 
Gheorghe, Târgu Secuiesc, Covasna și Întorsura Buzăului 
au fost amendați printre altele și pentru că pe autoturisme 
erau lipite abțibilduri cu inscripția SIC. Șeful de filială este 
de părere, că pe taximetre pot fi lipite doar reclame autoco-

lante pe bază de contract de publicitate și numai după înre-
gistrare la primărie. A mai spus, că nu știe dacă inscripția 
SIC este reclamă sau nu, dar știe că este „ceva ce s-a lipit”, 
legea referindu-se și la aceasta.  

12 august 2015

 În cimitirul din satul Poiana Sărată (județul Bacău), 
crucea de lemn așezată nu demult în semn de cinstire la 
marginea parcelei maghiare de către descendenții sol-
datului erou József Kovács, căzut pe câmpul de luptă în 
această localitate în data de 11 august 1917, a fost găsită 
în afara gardului cimitirului

Pe crucea de lemn se afla o mică panglică în culorile na-
ționale maghiare, semnalând că în aceea parcelă odihnesc 
douăzeci și trei de eroi maghiari identificați și șase necu-
noscuți.

13 august 2015

 Biserica Sfîntul Mihail din Cluj-Napoca a fost mânjită
În noaptea dinspre marți spre miercuri au fost aplicate 

mai mult de zece taguri graffiti pe peretele catedralei ro-
mano-catolice Sfântul Mihail din centrul Clujului.

13 august 2015

 În două zile a dispărut denumirea în limba maghiară a 
automatelor de bilete 

Două persoane au înlăturat denumirea în limba maghia-
ră de pe automatele de vânzare a biletelor de autobuz, în 
timp ce se deschideau Zilele Maghiare din Cluj-Napoca. 
Apariția acestor inscripții a fost semnalată de inițiativa ci-
vică Musai-Muszáj într-un comunicat emis sâmbătă seara, 
salutând în același timp gestul pe care îl atribuie Primăriei 
din Cluj-Napoca.

18 august 2015 

 În piața bisericii din localitatea Lunga (județul Covas-
na) un necunoscut s-a urcat pe bara de susținere a monu-
mentului eroilor căzuți în cel de al doilea război mondial 
și a tăiat drapelul secuiesc arborat pe aceasta

În urma cu  exact un an, tot persoane necunoscuțe au tă-
iat primul din cele două drapele secuiești arborate pe acest 
monument prin grija Consiliului Secuiesc din Lunga, în 21 
aprilie 2013. Acum simbolul secuiesc a fost vandalizat pen-
tru a doua oară în acest loc.

19 august 2015 
 

 Coloana Carolina din piața Muzeului (fosta Carolina) 
a fost mânjită de către necunoscuți cu mâzgălituri de 

culoare roșie și verde
Acesta este al treilea monument maghiar din Cluj-Na-

poca vandalizat în ultima perioadă de către necunoscuți. A 
fost victima vandalilor mai întâi statuia lui Matei Corvin, 
apoi peretele bisericii Sfântul Mihail. Primăria municipiului 
a făcut plângere la poliție, făptașii nefiind încă identificați. 
Monumentul Carolina, din piața cu același nume, este cel 
mai vechi monument laic din Cluj. A fost ridicat cu ocazia 
vizitel regelui Francisc I și soția acestuia, Karolina Augusta. 
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Vizita a avut loc în perioada 18–27 august 1817, având ca 
scop liniștirea poporului împovărat peste măsură din cauza 
războaielor napoleoniene. 

23 august 2015

 Nu-și poate începe activitatea școala maghiară din Bis-
trița-Năsăud, ministerul învățământului ridicând obiec-
țiuni juridice împotriva hotărârii Consiliul Local 

Ministerul educației a formulat mai multe obiecțiuni la 
decizia Consiliului Local privind înființarea acestei școli, 
printre altele, că nu este de accord cu denumirea propusă a 
noii școlii: Liceul Hunyadi János. Hotărârea Consiliului Lo-
cal al municipiului Bistrița-Năsăud, prin care aprobă înfiin-
țarea unui liceu maghiar de sine stătător, purtând numele 
Liceul Hunyadi János, a fost adoptată în luna mai. Urma ca 
în anul școlar 2015-2016 să mai funcționeze în aceiași clă-
dire, dar într-o structură organizatorică independentă, apoi 
în anii următori într-un alt așezământ.

28 august 2015 

 Dorin Florea, primarul municipiului Târgu Mureș ata-
că din nou cultele, de această dată critică bisericile istori-
ce maghiare pentru sobele de teracotă alimentate cu gaz 
metan din școlile bisericilor respective

Edilul se folosește de toate ocaziile posibile pentru a cere 
renaționalizarea imobilelor respective – care în prezent se 
află în patrimoniul bisericilor istorice –, pe motiv că starea 
acestor clădiri este necorespunzătoare. De data asta cuiul lui 
Pepelea îl reprezintă sobele de teracotă ce funcționează pe 
bază de gaz metan în școlile respective. Directorii școlilor 
în cauză au declarat că: „Primarul nu are motive de îngrijo-
rare, mai bine ar face dacă s-ar strădui să acceseze fonduri 
europene pentru modernizarea și a acestor imobile, inclusiv 
schimbarea sobelor de teracotă cu sisteme performante de 
încălzire.” 

3 septembrie 2015

 Jean-Adrian Andrei, prefectul județului Harghita a 
avertizat Poliția Locală a orașului Odorheiu Secuiesc să 
respecte inscripționarea bilingvă regulamentară, în caz 
contrar fiind pasibili de o amendă de 5000 lei

În mass-media locală și pe internet s-a declanșat o dis-
cuție aprinsă cu încărcătură naționalistă pe marginea in-
scripționării autoturismelor din dotarea Poliției Locale din 
Odorheiu Secuiesc: de ce pe o latură a autoturismelor denu-
mirea poliției este trecută doar în limba maghiară, contrar 
reglementărilor, care prevăd, ca în cazul inscripțiilor biling-
ve în administrația publică, inscripția în limba minoritară 
trebuie să fie sub denumirea oficială română cu litere de 
aceiași dimensiune.

3 septembrie 2015

 Bogdan Diaconu, întemeietorul Partidului România 
Unită – care activează ca și deputat independent de când 
a abandonat Partidul Social-Democrat – a înaintat un 
proiect de lege care ar îngrădi folosirea celorlalte limbi, 
în afară de limba română

Proiectul de lege interzice comunicarea verbală și în scris 
a instituțiilor publice din România, a autorităților de stat și 
a autorităților locale în alte limbi, în afară de cea română. 
Ar prescrie ca toate ședințele organismelor alese locale sau 
județene să poată fi ținute doar în limba română, asigurând 
„translare oficială” doar pentru „invitații străini și partici-
panților fără cetățenie română”. În cazul adoptării acestei 
inițiative orice „anunț de interes public” ar putea fi publicat 
doar în limba română.

4 septembrie 2015  

 Conformându-se somației primite, colaboratorii și vo-
luntarii Mișcării Angajament Civic (CEMO) au îndepăr-
tat incripțiile bilingve pe care le-au donat  Școlii Generale 
Alexandru Ioan Cuza din Târgu-Mureș – a înformat opi-
nia publică Szigeti Enikő, președintele mișcării

Deși directoarea școlii prin scrisoarea trimisă lui Ho-
rațiu Lobonț, directorul adjunct al direcției de patrimoniu 
din cadrul primăriei municipiului Târgu-Mureș, a solicitat 
aprobare pentru menținerea inscripțiilor bilingve primite 
sub formă de donație din partea CEMO, nu a primit nici un 
răspuns la această cerere.

13 septembrie 2015

 A fost denunțat grupul de gherilă din Târgu-Mureș, 
care a aplicat denumiri bilingve de străzi

În prima parte a lunii septembrie grupul de gherilă înti-
tulat „Denumiri de străzi bilingve la Târgu-Mureș” a apli-
cat inscripții bilingve peste tăblițele existente a străzilor cu 
nume doar românești. Poliția a denunțat de îndată „făptașii 
necunoscuți” la Parchet. Grupul de gherilă în prima parte 
a lunii septembrie a aplicat treizeci de autocolante purtând 
inscripția: „Vrem bilingvism! Kétnyelvűséget akarunk!” Va-
lentin Bretfelean, șeful poliției primăriei a catalogat acțiu-
nea ca fiind una penală, s-a adresat de îndată Procuraturii, 
solicitând identificarea făptașilor necunoscuți, afirmând că 
aceștia au periclitat siguranța circulației.  

17 septembrie 2015

 Mișcarea Ortodoxă Săvădisla print-o circulară cere 
ajutorul financiar al intreprinzătorilor pentru construc-
ția bisericii ortodoxe din Săvădisla 

Semnatarii circularei cataloghează drept „proiect națio-
nal românesc” construcția bisericii ortodoxe în această lo-
calitate străveche din județul Cluj locuită de o mie de ani de 
maghiari într-o proporție de 98%.

22 septembrie 2015

 Zsolt Árus a inițiat alte cinci acțiuni judecătorești îm-
potriva unor autorități și instituții din România

Niciuna din instituțiile respective la care s-a adresat prin 
scrisori sau petiții nu i-a răspuns conform reglementărilor 
legale în vigoare. Curtea Europeană a Drepturilor Omului 
(CEDO) din Strasbourg a acceptat spre judecare acțiunea 
înaintată de către Zsolt Árus împotriva prefecturii județului 
Harghita pentru faptul că la intrarea și ieșirea din localita-
tea Toplița, denumirea localității nu este indicată și în limba 
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maghiară, dar este omis acest lucru și în cazul denumirii in-
stituțiilor publice din oraș. Un alt caz se referă la discrimi-
narea elevilor maghiari la examenul de bacalaureat, ei fiind 
obligați să dea două examene în plus față de elevii români. 
Árus este sigur că toate aceste cazuri vor fi tranșate la CEDO.

22 septembrie 2015

 Participanții la masa rotundă organizată de către Co-
misia Europeană Împotriva Rasismului și Intoleranței și 
Consiliul Național Pentru Combaterea Discriminării în 
data de 29 septembrie 2015 la București au condamnat în 
unanimitate multiplele cazuri de discriminare etnică și 
rasială și toate formele de intoleranță existente în prezent 
în România 

Enikő Laczikó (UDMR), secretar de stat a relatat că 
Departamentul pentru Relații Interetnice se confruntă cu 
o serie de obstacole, care constituiesc o provocare, dar în 
același timp și un deranj fără justificare în activitatea depar-
tamentului, în consecință îngreunează împlementarea unor 
relații sociale bazate pe înțelegere, respect reciproc și tole-
ranță. Suntem nevoiți să ascultăm în șir declarații politice 
care îndeamnă la xenofobie și rasism, constituind o piedică 
serioasă în realizarea strădaniilor noastre pentru asigurarea 
drepturilor minorităților – a spus dumneaei.

30 septembrie 2015 

 Filiala clujeană a Partidului Popular Maghiar din Tran-
silvania nu a primit aprobare pentru adunarea proauto-
nomistă preconizată a se ține în 30 septembrie în piața 
Mihai Viteazul

Ernő Fancsali, președintele filialei clarifică: în cererea lor 
înaintată Primăriei în vederea obținerii autorizării adunării 
populare nici nu s-a pomenit despre autonomia pe criterii 
etnice, dimpotrivă s-a explicitat că se preconizează dezba-
teri pe tema regionalizării și a descentralizării.

30 septembrie 2015

 După încercarea simpatizanților autonomiei, și-a făcut 
auzit glasul la Cluj și organizația extremistă românească 
Noua Dreaptă.

„În țara mea, în calitate de român sunt jignit de cetățeni 
de altă etnie, care îndeamnă la scindarea României. Deși ei 
spun că vor autonomie, autonomia este însă primul pas spre 
scindarea statului român” – declară Codrin Goia, preșe-
dintele filialei Cluj a Noii Drepte. „Așteptăm ca autoritățile 
să intervină împotriva autonomiștilor, și să-i pedepsească 
pentru încălcarea articolului unu din Constituție. În cazul 
în care autoritățile nu intervin, vom fi nevoiți ca să ieșim în 
străzi mai des, în număr cât mai mare, împotriva încercări-
lor de desprindere” – amenință Goia.

1 octombrie 2015

 Organizatorii „au uitat” intenționat aspectele ce țin 
de cetățenii maghiari, evrei sau țigani din prezentarea 
proiectului Târgu Mureș, capitala culturală europeană în 
2021, în timp ce se accentuează tot timpul multiculturali-
tatea orașului ca fiind un atu forte al proiectului 

Cu acazia prezentării proiectului, Ciprian Dobre, preșe-
dintele Consiliului Județean Mureș și viceprimarul Claudiu 
Maior au ținut să accentueze de mai multe ori, că în cazul 
obținerii titlului de capitală culturală, proiectul ce poartă 
sloganul „Produs în Târgu-Mureș” va fi prezentat în cinci 
limbi: română, maghiară, germană, romă și engleză. Ma-
ghiarii din Târgu Mureș așteaptă pe drept din partea fiecă-
rui lider politic maghiar să acționeze prin toate mijloacele 
pentru respectarea drepturilor comunității și să ajute prin 
munca sa realizarea proiectului prezentat doar în cazul în 
care problemele sus amintite se rezolvă și cerința bi- și mul-
tilingvismului se respectă în întregime. Conviețuirea pașni-
că, tolerantă, europeană a naționalităților poate deveni rea-
litate doar în cazul în care conducerea urbei va fi sensibilă la 
valorile culturale și la drepturile lingvistice și de altă natură 
a minorităților naționale.

1 octombrie 2015

 Parchetul de pe lângă Judecătoria din Târgu-Mureș nu 
consideră o amenințare faptul că șeful Poliției Locale a 
pus în vedere amenzi consistente proprietarilor de imo-
bile în cazul în care aceștia nu îndepărtează tăblițele cu 
denumirile bilingve ale străzilor.

În hotărâre sa definitivă Judecătoria din Târgu-Mureș a 
stabilit că afirmațiile lui Valentin Bretfelean, șeful Poliției 
Locale în legătură cu cuantumul amenzilor ce vor fi apli-
cate acelor proprietari de imobile care nu îndepărtează de 
pe construcția lor tăblițele bilingve cu denumirea străzii, 
aplicate de către voluntari, nu constituie amenințare. Előd 
Kincses a depus la Parchet plângere în numele a 12 pro-
prietari pentru amenințarea și hărțuirea acestora de către 
Bretfelean. Procurorii însă, fără să investigheze cazul, au 
decis neînceperea urmăririi penale.

1 octombrie 2015

 La sfârșitul lunii aprilie poliția primăriei din Târ-
gu-Mureș a pus în vedere  în decurs de 48 ore amenzi ustu-
rătoare între 30 și 50 mii lei pentru cei ce nu îndepărtează 
de pe fațada imobilului din proprietate tăblițele bilingve 
cu denumirea străzii, instalate de activiștii voluntari ai 
organizației Mișcarea Angajament Civic (CEMO)

CEMO a instalat plăci bilingve cu denumirea străzilor 
după ce Primăria Municipiului Târgu- Mureș a omis să facă 
acest lucru. Poliția a catalogat aceste tăblițe drept materiale 
publicitare ilegal afișate, punând în vedere amenzi contra-
venționale. Poliția a amendat în luna martie doi voluntari 
pentru instalarea de plăci bilingve, respectivele procese ver-
bale de constatare a contravenției au fost însă anulate de că-
tre Judecătorie. Este cunoscut, că România prin ratificarea 
în 2008 a Cartei Europene a Limbilor Regionale sau Mino-
ritare s-a angajat să expună denumirea străzilor și în limba 
minorităților naționale. Legea aministrației publice locale 
din România prevede obligativitatea folosirii indicării bi-
lingve în cazul în care ponderea minorității în localitatea 
respectivă depășește 20%, fără însă să fie specificată în mod 
distinct denumirile de străzi.

2 octombrie 2015
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 Victor Ponta, premierul României a eliberat-o pe Eni-
kő Laczikó din funcția de secretar de stat pentru relațiile 
cu minoritățile naționale, începând cu data de 1 octom-
brie 

Probabil că această măsură este legată de faptul că UDMR 
a sprijinit în parlament moțiunea de cenzură împotriva gu-
vernului. Laczikó a stat în fruntea Departamentul pentru 
Relații Interetnice începând din ianuarie 2013.

5 octombrie 2015

 Raportul Serviciului Român de Informații pe anul 2014 
constată că în România a crescut „pericolul maghiar” 

Raportul constată că agențiile secrete străine desfă-
șoară activitate intensă pentru extinderea controlului lor 
asupra „comunităților etnice respective din România și a 
principalelor organizații ale acestora”. Deși această parte a 
raportului nu nominalizează Ungaria, dar din enumerarea 
„pericolelor” și a presupuselor activități de spionaj nu este 
greu să deducem că este vorba despre sprijinul dat de că-
tre statul maghiar comunităților maghiare din afara grani-
țelor, respective celor care aspiră la autonomia Ținutului 
Secuiesc.   

5 octombrie 2015

 Unul din asistenții Universității de Medicină și Farma-
cie din Târgu-Mureș, efectuând o lucrare practică cu o 
grupă mixtă, a amenințat studenții maghiari din grupă, 
că o să vadă ei ce se întâmplă când va ieși la iveală faptul 
că nu cunosc suficient de bine limba română

5 octombrie 2015

 Organizațiile convocate la Izvorul Mureșului, grijulii 
pentru soarta românilor din Ținutul Secuiesc, în memo-
randumul lor solicit apărare, sprijin distinct, departa-
ment guvernamental și prezența mai eficientă a institu-
țiilor de forță în zonă

Mircea Dușa, ministrul apărării a criticat organizațiile 
politice maghiare pentru solicitările „anticonstituționale” 
privind autonomia și a lăudat forumul civic al românilor, 
devenit de notorietate, care activând în județele Harghita, 
Covasna și Mureș după părerea sa este un factor de echi-
libru în regiune. Memorandumul „asupriților” are același 
scop ca și persecuția drapelului secuiesc, a limbii maghiare, 
a imnului maghiar: întimidarea comunității maghiare, aba-
terea sa de la revendicările ei vitale.

6 octombrie 2015 

 Un grup de parlamentari ai partidului de guvernământ 
ar încadra vătămarea simbolurilor naționale românești 
la categorie penală

Un grup de 36 deputați și senatori ai Partidului Soci-
al-Democrat și a Uniunii Naționale pentru Progresul Ro-
mâniei ar pedepsi cu închisoare de la unu la trei ani pe cei 
care aduc vătămare în public simbolurilor naționale româ-
nești sau „se comportă necuviincios” față de aceste simbo-
luri. Cei care „se manifestă cu dispreț față de simbolurile 
folosite de autorități” ar primi o pedeapsă de închisoare de 

la șase luni la doi ani. Este cunoscut, că anul trecut Prefectul 
județului Covasna a pedepsit Primăria orașului Târgu Se-
cuiesc pentru nu a arborat suficiente drapele românești în 
oraș la 1 decembrie, sărbătoarea națională a României. În 
septembrie al acestui an ministrul de interne Gabriel Oprea 
a solicitat tragerea la răspundere a vinovaților pentru fap-
tul că organizatorilor nu li s-a permis să arboreze drapelul 
românesc pe turnul clădirii primăriei din Sfântu Gheorghe 
cu ocazia aniversării ocupării municipiului de către trupele 
române în anul 1944. Sebastian Cucu, prefectul județului 
Covasna a depus plângere la Parchet împotriva conducăto-
rilor municipiului pentru încălcarea legii privind interzi-
cerea cultului organizaţiilor fasciste, rasiste și xenofobe și 
pentru folosirea simbolurilor cu acest caracter, precum și 
pentru promovarea oamenilor vinovaţi de crime împotriva 
omenirii.

12 octombrie 2015

 Șirul de atacuri împotriva autodeterminării maghiare 
din Transilvania se află în plină desfășurare

Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, fost pre-
mier, a refuzat aprobarea instalării pancartei trilingve de 
mari dimensiuni – care popularizează autonomia Transil-
vaniei – pe motiv că el este împotriva așa numitei autonomii 
pe criterii etnice. Organizația Forumul Civic al Românilor 
din județele Covasna, Harghita și Mureș – care este unul 
din propagatorii duhului rău al comunismului-naționalist 
ceaușist – ar concentra forțe de ordine pentru întimidarea 
populației maghiare din Ținutul Secuiesc, iar protectorul 
principal al acestei forum, ministrul apărării Mircea Dușa 
accentuează aceste solicitări antimaghiare prin discursul 
său amenințător. 

15 octombrie 2015

 Deputatul independent Bogdan Diaconu ar declara 
ziua de 4 iunie ziua sărbătoririi Trianonului și ziua îm-
potriva asupririi maghiare.

În proiectul de lege figurează și aniversarea aceastei zi 
de sărbătoare în plenul comun al Camerei Deputaților și a 
Senatului, evocând suferințele românilor din Transilvania 
înainte de Tratatul de Pace de la Trianon și în timpul celui 
de al doilea război mondial. În proiect mai figurează pedep-
sirea cu închisoare de la  unu la cinci ani ori ce eveniment 
cultural public, asistat de mass media, care pune sub semnul 
întrebării Tratatul de Pace de la Trianon, dar pușcăria i-ar 
paște și pe cei care declară zi de doliu ziua de 4 iunie, dată 
nefastă pentru națiunea maghiară. Vor fi pedepsiți cu închi-
soare de la unu la cinci ani și cei ce neagă că românii ar fi 
fost asupriți de către maghiari.

20 octombrie 2015

 Conducătorul unui oficiu pentru protecția consumato-
rilor a generat tensiune interetnică prin amendarea ace-
lor unități comerciale, care foloseau etichete cu sintag-
ma: „gusturi secuiești”, dar pentru prodesele cu sintagma 
„gusturi italienești”,  „gusturi românești” sau gusturi ale 
bucătăriei altor popoare nu s-a aplicat același tratament.
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Mircea Diacon, șeful oficiului pentru protecția consu-
matorilor din județul Covasna face abuz de funcție și de pu-
tere în mod continuu, defavorizând sau jignind populația 
de etnie maghiară din județ. Serviciul de Asistență Juridică 
Mikó Imre s-a adresat în scris Guvernului și conducerii Au-
torității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, solici-
tând demiterea persoanei în cauză. 

20 octombrie 2015
 
 Dorin Florea, primarul municipiului Târgu Mureș a 
recunoscut că și tăblițele noi cu denumirea străzilor vor fi 
tot monolingve, confecționarea lor aflându-se în prezent 
în faza de concurs pentru achiziție publică.

Maghiarii din municipiul Târgu Mureș – având o pro-
porție de 43% – solicită de 14 ani, până în present fără nici 
un rezultat, ca denumirea străzilor să fie afișate și în limba 
maghiară. Legea administrației publice locale din România 
prevede inscripționările bilingve în acele localități, în care 
ponderea minorității respective depășește 20%. Legea nu 
face referire separată la denumirea străzilor. Primăria mu-
nicipiului Târgu Mureș a demarat achiziția publică la înce-
putul lunii octombrie, scoțând la concurs confecționarea 
unui număr de 7188 tăblițe, dar a menționat doar în 1715 
cazuri că dorește ca inscripționarea să fie bilingvă. România 
a ratificat în anul 2008 Carta Europeană a Limbilor Regio-
nale sau Minoritare într-o formă care folosește și denumi-
rea tradițională a locurilor. Specialiștii cartei în ultimul lor 
raport despre România, cel din 2012, au specificat că prin 
denumiri de locuri se înțelege nu numai denumirea loca-
lităților. Exemplificând concret, au menționat, că nu este 
sufficient să trecem după denumirea străzii în limba româ-
nă cuvântul maghiar utca (stradă), trebuie inscripționat în 
limba maghiară și denumirea propriu zisă a străzii. Această 
prevedere a cartei a fost acceptată în luna septembrie și de 
către Judecătoria din Târgu-Mureș, când a anulat amenda 
dată unui voluntar al Mișcării Angajament Civic (CEMO) 
pentru montarea unei tăblițe bilingve. 

22 octombrie 2015

 De patru ani se tot cercetează – fără rezultate – împre-
jurările în care a ajuns tăblița cu inscripția jignitoare la 
adresa maghiarilor pe soclul statuii lui Matei Corvin din 
Cluj-Napoca. 

Grupul statuar Matei Corvin din Cluj a fost redezvelit 
după ce a fost restaurat din fonduri asigurate în comun de 
guvernul maghiar și român. După nici o lună persoane ne-
cunoscute au montat o placă de bronz pe postamentul sta-
tuii, purtând un citat din Nicolae Iorga privind presupusa 
origine românească a lui Matei Corvin. Pentru intervenția 
neautorizată pe acest monument istoric, Hunor Kelemen, 
la vremea respectivă ministru al culturii și Balázs Gergely, 
președintele filialei Cluj al Consiliului Național Maghiar din 
Transilvania au depus oplângere. Gergely a fost audiat de 
către Parchet în septembrie 2012, Kelemen nu a fost audiat 
nici până astăzi. Purtătorul de cuvânt al Parchetului a decla-
rat presei, că cercetările în acest caz sunt effectuate de către 
Poliția județului Cluj sub coordonarea unui procuror. A mai 

adăugat că anchetatorii au reușit să adune mai multe dovezi, 
însă acestea nu pot fi puse la dispoziția publicului pentru a 
nu periclita reușita elucidării cazului. 

27 octombrie 2015 

 A fost verificată Uniunea Siculitas, reprezentată de că-
tre Balázs Izsák și  Uniunea Sepsireform, reprezentată de 
Zoltán Gazda, pe motiv că ar fi primit sprijin financiar 
din Ungaria pentru realizarea marcării cu ruguri în flă-
cări a limitelor Ținutului Secuiesc.

Controlorii din Sibiu de la secția antifraudă a ANAF 
au efectuat o verificare la obiect la Uniunea Siculitas și la 
Uniunea Sepsireform. În urma verificărilor a fost stabilită 
o amendă de 10 mii lei pentru Uniunea Siculitas, în baza 
legii 656/2002 pentru neanunțarea la organul de combatere 
a spălării banilor a primirii unei donații din Ungaria. 

30 octombrie 2015

 Comisia de retrocedări din subordinea Guvernului a 
refuzat restituirea către Episcopia Romano-Catolică din 
Alba-Iulia a Bibliotecii și a Observatorului astronomic 
Batthyáneum.

În biblioteca înființată în 1798 de către episcopul ro-
mano-catolic Ignác Batthyány sunt păstrate cca trei sferturi 
din manuscrisele (codexurile) și incunabulele existente în 
România. Comisia invocă argumentul că solicitantul retro-
cedării nu este identic cu proprietarul de odinioară înscris 
în cartea funciară. Atât restituirea Bibliotecii, cât și a Obser-
vatorului astronomic a fost cerută de către Episcopia Ro-
mano-Catolică, pe când în cartea funciară drept proprietar 
este înscris instituția Csillagda (Observator) – fondată de 
același prelat în același loc, cu patru ani mai devreme.

30 octombrie 2015

 Tribunalul București a înregistrat partidul extremist 
român Noua Dreaptă, care declară fără ezitare că este 
urmașul mișcării legionare și al lui Corneliu Zelea Co-
dreanu

Din comunicatul partidului reiese că PND reprezintă 
„dreapta națională, creștină și socială, în contrar cu dreapta 
liberală, antinațională, ateistă și oligarhică”.

5 noiembrie 2015

 Forumul Civic al Românilor din secuime protestează 
împotriva drapelului municipiului Sfântu Gheorghe. Or-
ganizația antimaghiară și-a prezentat în scris pretențiile 
în penultima zi al dezbaterilor publice organizate despre 
drapelul municipiului, invocând nemulțumirea sa pen-
tru faptul că drapelul în forma sa propusă reprezintă 
doar comunitatea maghiară, nu și cea română, cu o pon-
dere  de 25% 

De fapt în stema de pe drapel există numeroase elemen-
te legate și de comunitatea română, cum ar fi soarele, luna, 
zidul de cetate, care asigură apărare, sau însuși Sfântul Mare 
Mucenic Gheorghe, care este venerat de toți creștinii. Dra-
pelul municipiului Sfântu Gheorghe a fost adoptat de Con-
siliul Local încâ în anul 2008, Prefectura și-a înaintat obiec-
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țiunile cu o întârziere de patru ani față de termenul legal, 
Curtea de Apel din Brașov anulând hotărârea anul trecut.

10 noiembrie 2015

 Economistul Orsolya Arros a fost concediată la o zi 
după ce a anunțat official că la alegerile locale va candida 
pentru funcția de primar al orașului Odorheiu Secuiesc. 
Până și poliția și-a făcut apariția la locuința ei

După relatările sale, d-na Arros – ocupând funcția de 
director executiv la SC Gordon Prod SRL – este concediată 
oficial începând din luna octombrie. Cauzele invocate sunt 
puerile și născocite.

10 noiembrie 2015

 Prefectul județului Harghita, împreună cu reprezen-
tanții Parchetului și a Judecătoriei au efectuat o verificare 
la fața locului, la Primăria comunei Mădăraș, focalizată 
pe drapelul secuiesc arborat de această instituție

Delegația în cauză s-a deplasat la primăria comunei Mă-
dăraș în vederea efectuării unei verificări la fața locului ca 
urmare a acțiunii inițiate de către Jean-Adrian Andrei, pre-
fectul județului Harghita, împotriva primarului László Bíró, 
care nu a îndepărtat drapelul secuiesc arborat pe clădirea 
Primăriei în ciuda faptului că există hotărâre judecătoreas-
că definitivă în acest sens. Reprezentantul guvernului l-a 
amendat de mai multe ori pe primarul Bíró, ales în culorile 
UDMR-ului. El a îndepărtat odată drapelul, dar l-a montat 
la loc, spunând  că a fost necesară spălarea și călcarea sim-
bolului. Comuna Mădăraș are 2200 locuitori, 99% fiind de 
naționalitate maghiară. 

16 noiembrie 2015

 Organizația naționalistă extremistă își cheamă simpa-
tizanții la un marș în orașul Sfântu Gheorghe, locuită în 
majoritate de maghiari, la data 1 decembrie, ziua națio-
nală a României

Prin chemarea lansată pe site-ul partidului simpatizanții 
sunt îndemnați spre județul Covasna ca să serbeze ziua nați-
onală a României „alături de românii din Sfântu Gheorghe”.

23 noiembrie 2015

 Dan Tanasă, devenit de notorietate pentru denunțurile 
sale, vrea să oblige eliminarea de pe sediile primăriilor a 
inscripției  Községháza (Casa comunei)

Argumentul principal al reclamagiului este că denumi-
rea maghiară nu are echivalent în vocabularul administra-
ției publice din România, ea a fost preluată de primăriile în 
cauză din Ungaria, utilizarea ei fiind ilegală. Prefectura ju-
dețului Covasna a declanșat până în prezent numeroase ac-
țiuni judecătorești pentru a-i obliga pe primari să îndepăr-
teze  inscripția  maghiară de Községháza (Casa comunei) 
sau Városháza (Casa orașului) în localitățile: Târgu Secu-
iesc, Baraolt, Cernat, Ghidfalău, Malnaș, Mereni, Sânzieni.   

24 noiembrie 2015 

 A fost demarată anchetarea Secției de urgență a Spita-
lului județean din Sfântu Gheorghe, ca urmare a inciden-

tului petrecut atunci când un bolnav s-a plâns că a fost 
supus unui tratament discriminatoriu, pentru simpul 
fapt că nu unoaște limba română

La această secție a spitalului un bolnav a cerut ajutor în 
limba maghiară, dar când s-a constatat că nu poate să explice 
ce-l doare decât în limba sa maternă, cea maghiară, medicul 
de serviciu i-a spus: „dacă nu știi românește, du-te acasă”.

25 noiembrie 2015

 Judecătoria din Sighișoara a amendat cu 10 mii lei un 
bărbat din Sovata (jud. Mureș), pentru că a așezat anul 
trecut în curtea casei sale bustul scriitorului Albert Wass, 
condamnat de comuniști într-un proces-farsă

Hotărârea primei instanțe a fost luată în baza Legii 
187/2012, cu privire la interzicerea răspândirii ideologiei 
fașciste, rasiste, xenofobe, precum și a cultului persoanelor 
condamnate pentru săvârșirea de crime împotriva umanită-
ții. Judecătoria a dispus totodată confiscarea bustului, a pla-
chetei cu numele scriitorului și trei panglici naționale ma-
ghiare. Inculpatul a mai fost obligat și la plata cheltuielilor 
de judecată de 850 lei, dar și a cheltuielilor de investigație de 
550 lei.  Ferenc Tóth a așezat bustul lui Albert Wass în cur-
tea casei sale din Sovata anul trecut, în duminica de rusalii. 

28 noiembrie 2015

 În centrul orașului Gura Humorului din județul Su-
ceava a fost arborat  drapelul Bucovinei, de dimensiuni 
extreme, cu ocazia aniversării a împlinirii de 525 ani de 
la prima atestare a existenței orașului

În timp ce autoritățile din România persecută drapelul 
secuiesc, simbol comunitar și regional, cei din Bucovina pot 
folosii fără nici o îngrădire simbolurile comunității lor.

29 noiembrie 2015

 Deputatul socialdemocrat Ninel Peia afirmă că la baza 
incendiului clubului bucureștean, având până acum 60 
de victime, stă un scenariu pus la cale de Budapesta, dar 
sprijinit de Angela Merkel și  Vladimir Putin, avănd ca 
scop dezmembrarea României

Politicianul – doctorandul Academiei de Informații – 
pleacă de la ipoteza ilară, că incendiul de la Clubul Colectiv 
nu este rezultatul unui accident întâmplător, ci a unei mâini 
criminale. Susține că deține informații, precum că planul 
diabolic „a fost conceput într-un laborator din Budapesta, 
și nici un român de bună credință nu are dubii, că așa este”.

29 noiembrie 2015 

 Autoritățile române au efectuat percheziție la preșe-
dintele organizației locale din Târgu Secuiesc a Mișcării 
de Tineret 64 Comitate

Celor implicați nu li s-a comunicat nici o bănuială, nici 
în ordinul de percheziție nu a fost trecută vreo cauză care 
să stea la baza năpustirii mascaților asupra lor. În cursul 
percheziției au fost confiscate numeroase obiecte, deținerea 
cărora  nu conravine nici unei legi, cum ar fi de ex. steagul 
unguresc, steagul istoric al comitatului, tricouri și altele.

30 noiembrie 2015
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 Curtea de Apel București a dispus arestarea preventivă 
a lui Attila István Beke, președintele filialei din Târgu-Se-
cuiesc a organizației Mișcarea de Tineret 64 Comitate, 
fiind suspectat de pregătirea unui atentat

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Crimă Orga-
nizată și Terorism a dat publicității în ziua națională a Ro-
mâniei știrea, că bărbatul din Târgu Secuiesc a intenționat 
să detoneze  o bombă artizanală la festivitatea organizată de 
ziua națională a românilor. DIICOT a mai comunicat, că 
Beke a fost reținut cu suspiciunea de a fi încercat să încalce 
reglementările legale privind ordinea constituțională și cele 
privind folosirea explozibililor. După procurori, obiectele 
confiscate la percheziție ar putea periclita cetățeni români 
și bunurile acestora. Percheziția poate fi legată de faptul că 
Attila István Beke este membrul Asociației Sportive Neofo-
rum Siculorum Tactical Unit, care practică sportul airsoft, 
asemănător cu paintballul. 

2 decembrie 2015

 Făptași necunoscuți au aruncat în curtea parohiei re-
formate din strada Gheorghe Doja din Dumbrăvița (ju-
dețul Timiș) un steag românesc purtând inscripția „Jos 
cu ungurii”

În parcul din centrul Dumbrăviței – care de altfel poartă 
calificativul de cea mai bogată comună din România – vara 
a mai fost vandalizat monumentul poetului Sándor Petőfi, 
realizat în anul 1945.

1 decembrie 2015

 Procuratura a întocmit rechizitoriu împotriva lui 
János László Petrás, solistul vocal al trupei de rock Kár-
pátia din Ungaria

Potrivit procuraturii, la concertul trupei Kárpátia, „for-
mațiune ultranaționalistă, cunoscută pentru repertoriul  
ei antiromânesc”, dat le Miercurea Ciuc în data de 6 iunie 
2014, solistul vocal Petrás a incitat publicul, atât prin textul 
melodiilor cântate, cât și prin dialogul purtat cu publicul, 
„contribuind la inducerea și amplificarea sentimentelor an-
tiromânești, îndemnând la intoleranță și la violență fizică 
împotriva românilor”. Potrivit comunicatului, solistul vocal 
al formațiunii Kárpátia a încălcat prvederile Ordonanței 
de Urgență a Guvernului din 2002 cu privire la interzice-
rea răspândirii ideologiei fașciste, rasiste, xenofobe, precum 
și a cultului persoanelor condamnate pentru săvârșirea de 
crime împotriva păcii și a umanității. Au relatat și despre 
înstrumentarea unui dosar penal pe numele lui Barna Csibi, 
acesta fiind învinuit pentru faptul că a vândut în iunie 2014 
tricouri pe care era imprimată harta Ungariei Mari. Punctul 
de vedere al procuraturii este că inscripțiile de pe tricouri 
(spre exemplu: „Pentru o Ungarie mai bună”, „Pământul 
Ungariei nu este de vânzare”, „Dreptate pentru Ungaria”, 
„Nu renunțăm niciodată”, „Dați-mi înapoi munții mei”) 
împreună cu harta imprimată incită la xenofobie, la rede-
senarea hărții României și încalcă articolul unu din consti-
tuție, potrivit căruia România este un stat national unitar și 
indivizibil. 

2 decembrie 2015

 Deputatul independent Bogdan Diaconu a înaintat un 
proiect de lege Camerei Deputaților, care prevede interzi-
cerea Uniunii Democrate Maghiare din România (UDMR), 
justificând propunerea sa cu presupusul atentat pregătit – 
după spusele Procuraturii – de către președintele filialei 
din Târgu Secuiesc a organizației Mișcare de Tineret 64  
Comitate (Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom).

Politicianul devenit cunoscut pentru retorica sa puter-
nic antimaghiară, în justificarea sa a enunțat că deși UDMR 
„formal” s-a disociat de „tentativa de atentat”, dar de ani de 
zile organizația maghiară pune sub semnul întrebării unita-
tea statului român și caracterul lui național și indivizibil, iar 
consiliile locale pe care le conduce sunt principalii finanța-
tori ai Mișcării de Tineret 64 Comitate. 

2 decembrie 2015

 Meciul de fotbal Dinamo–CSM Iași a fost întrerupt timp 
de zece minute din cauza suporterilor autohtoni, care nu 
mai voiau să înceteze scandarea  sloganurilor antimaghiare.

Meciul de prima ligă s-a jucat pe stadionul Dinamo din 
București. Arbitrul a fost nevoit să întrerupă meciul în mi-
nutul 33, după ce suporterii echipei gazdă nu mai voiau să 
termine scandarea sloganului antimaghiar „afară, afară cu 
ungurii din țară”, mai întâi cinci minute, apoi din nou cinci 
minute. De altfel în echipa oaspeților activează singurul ju-
cător transferat din Ungaria, Lukács Bőle. 

4 decembrie 2015

 Mai multe indicatoare cu numele localităților au fost 
mânjite cu vopsea în județul Covasna la sfârșitul săptă-
mânii, indicând o acțiune organizată. Din relatarea unui 
martor ocular ar rezulta că acțiunea aparține Partidului 
Noua Dreaptă.

Pe tabla indicatoare de la ieșirea din satul Bicfalău spre 
Ozun denumirea maghiară a fost acoperită cu vopsea nea-
gră, dar au mânjit și stema județului și denumirea localității 
Alsótold din Ungaria, înfrățit cu Bicfalău. Tot duminică sea-
ra au fost acoperite cu vopsea de culoare neagră denumirile 
maghiare a localității Valea Seacă, precum și numele loca-
lității Piliscsaba cu care ea este înfrățită. A fost trecută în 
limba română și înjurătura: „muie Ungaria”. La Sânzieni au 
căzut pradă vandalilor două inscripții maghiare .  

15 decembrie 2015

 Desemnarea drapelului secuiesc drept drapel al jude-
țului Harghita prin  hotărâre a Consiliului Județean Har-
ghita este catalogată de către organizații civice române 
din județul Harghita ofensă adusă statului român.

Politicienii maghiari din Ținutul Secuiesc „proliferează 
provocări în mod sistematic și în mod conștient, pentru a 
putea exercita presiune și pentru a șantaja puterea de la Bu-
curești” – este părerea Forumului Civic al Românilor din ju-
dețele Covasna, Harghita și Mureș, având o ieșire fulminan-
tă împotriva consilierilor din Consiliul Județean Harghita, 
neacceptând propunerea consilierilor români în legătură cu 
drapelul județului Harghita. 

16 noiembrie 2015
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 Forumului Civic al Românilor din județele Covasna, 
Harghita și Mureș protestează împotriva denumirii stră-
zii Albert Wass din Târgu Secuiesc. Organizația pregnant 
antimaghiară solicită retragerea hotărârii Consiliului 
Local din luna noiembrie privind această denumire. 

Consiliul Local al orașului Târgu Secuiesc a hotărât în 
luna noiembrie să confere numele scriitorul maghiar Albert 
Wass unei străzi până atunci fără nume. Propunerea a fost 
făcută de Attila István Beke, cel care în prezent se află în 
arest preventiv pentru bănuiala de a fi pregătit un atentat. 
Naționaliștii români invocă antecedentele penale ale scrii-
torului: „Albert Wass a fost în mod cert infractor, tribunalul 
popular din Cluj l-a condamnat în contumacie la moarte, în 
anul 1946.” Forumul a depus plângere împotriva hotărârii 
Consiliului Local.

18 decembrie 2015

 Denunțătorul de notorietate Dan Tanasă a chemat în 
judecată Primăria din Corund cu scopul de a îndepărta 
inscripția „községháza” (casa comunei).

Procesul nu este lipsit de momente preliminare: Dan Ta-
nasă a avertizat primarul să elimine inscripția respectivă, 
motivând că în administrația publică din România această 
denumire nu este cunoscută.  

22 decembrie 2015

 Consiliul Local al orașului Bistrița a refuzat priectul de 
hotărâre privind înființarea unei școli de sine stătătoare 
cu limba de predare maghiară.

Posibilitatea înființării acestei școli a ajuns pe masa Con-
siliului Local în luna mai a.c., fiind primită favorabil: din 
21 consilieri 15 au votat pentru înființare acestei școli, ea 
funcționând ca secție maghiară în cadrul Liceului Andrei 
Mureșanu.

28 decembrie 2015

2016
 Nu încetinește construirea lăcașurilor ortodoxe în 
zonele locuite în preponderență de maghiari: și în zona 
intravilană din Covasna și Comandău biseric ortodoxă 
dorește să construiască. 

La inițiativa Episcopiei ortodoxe a județelor Harghi-
ta-Covasna biserica ortodoxă va construi în orașul Covasna 
o mânăstire și un centru ecleziastic, iar la Comandău o casă 
de vacanță. Construcțiile se vor realiza pe drumul ce duce 
la Olveș. Conform recensământului din 2011 populația din 
Comandău numără 1006 persoane, dintre care doar 52 au 
declarat că sunt români de religie ortodoxă.

5 ianuarie 2016

 În seara zilei de 29 decembrie 2015, la dispoziția Pri-
măriei a fost demolat monumentul din Deva a domnito-
rului  ardelean Ákos Barcsay.

Monumentul principelui transilvănean Ákos Barcsay din 
piața palatului administrativ din Deva a fost dezvelit în 12 
noiembrie 2011, de ziua maghiarimii din diasporă. Coloana 

monument a fost salvată de la pieire de către Attila Dézsi, 
care a fost prefectul județului Hunedoara la aceia dată. Deși 
meritele domnitorul Barcsay sunt evidente și din punctul 
de vedere al românilor, la doar o lună și jumătate de la data 
instalării monumentului a și apărut un ins îmbrăcat în tri-
colorul românesc, făcând greva foamei, care a pretins de-
molarea imediată a monumentului.

6 ianuarie 2016

 Politicienii din județul Covasna așteaptă lămuriri din 
partea poliției în legătură cu evenimentele petrecute în 
ultima perioadă în județ care ies din cadrul normal, și 
care preocupă și îngrijorează populația județului

Ar fi de dorit ca opinia publică să primească lămuriri-
le necesare în legătură cu schimbarea de drapele la Sfântu 
Gheorghe, stadiul identificării profanatorilor inscripțiilor 
maghiare, lămuriri cu privire la arestările efectuate la Târgu 
Secuiesc. 

 8 ianuarie 2016

 Tribunalul Județean Harghita a refuzat înregistrarea 
unei asociații menite să popularizeze turismul Ținutului 
Secuiesc

Un număr de 14 asociații turistice din județele Covasna, 
Harghita și Mureș au inițiat înființarea unei uniuni denu-
mită Pro Turismo Terrae Siculorum, cu scopul ca această să 
popularizeze Ținutul Secuiesc ca obiectiv turistic. În acest 
scop au făcut demersurile legale de înregistrare la tribuna-
lul din județul Harghita, care însă a refuzat acest lucur, pe 
motiv că Ținutul Secuiesc oficial nu există, în consecință 
popularizarea lui ca obiectiv turistic n-are sens.

12 ianuarie 2016

 Dorin Florea atacă hotărârea judecătorească care a 
aprobat deplasarea participanților la comemorarea ani-
versării execuției martirilor secui pe traseul de la Monu-
mentul Martirilor Secui până în fața Prefecturii județu-
lui Mureș

La conferința de presă ținută marți, primarul Florea a 
anunțat că are în vedere necesitatea atacării deciziei instan-
ței de fond înrucât nu vrea să creeze la Târgu Mureș condiții 
pentru conflicte interetnice. Există pericolul ca această de-
monstrație să degenereze, acesta a fost motivul pentru care 
și anul trecut s-a interzis marșul participanților la comemo-
rare.

12 ianuarie 2016

 Noua programă școlară din România nu ia în conside-
rare problemele existente în învățământul minorităților 
naționale

Specialiștii Institutului de Științe ale Educației, atunci 
când au elaborat programa națională, nu au avut în vedere 
problemele specifice cu care se confruntă învățământul mi-
norităților naționale. 

14 ianuarie 2016
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 Dan Tanasă și Asociația Civică pentru Demnitate în 
Europa, pe care o conduce, ar îndepărta definitiv prin ho-
tărâre judecătorească drapelul secuiesc de pe sediul Con-
siliului Județean Harghita, întrucât acest „separatism 
etnic” periclitează ordinea publică

În acțiunea intentată la tribunalul județului Harghita 
anul trecut, ACDE solicită obligarea Consiliului Județean 
Harghita la îndepărtarea de pe frontispiciul sediului și din 
sala de consiliu a „drapelului albastru-auriu al Consiliu-
lui Național Secuiesc, cunoscut sub denumirea de drapel 
secuiesc, adoptat și ca drapel al Consiliului Județean Har-
ghita”.

15 ianuarie 2016

 Jean-Adrian Andrei, prefectul județului Harghita s-a 
adresat joi Consiliului Județean Hatghita, solicitând re-
vocarea hotărârii prin care a adoptat drapelul secuiesc 
drept drapel al județului Harghita, iar dacă CJH nu ac-
ceptă această solicitare, Prefectura se va adresa justiției 

Consiliul Județean Harghita a dat dovadă de rea credință 
când a declarat drapelul secuiesc drept drapel al județului 
Harghita – este punctul de vedere al prefectului, căutând 
rezolvarea diferendumului pe cale juridică, dacă nu se va 
revoca hotărârea în speță. Susține că ea nu slujește interesele 
societății, și ignoră și deciziile instanțelor luate în această 
problemă. Drapelul secuiesc a devenit în mod oficial dra-
pelul județului Harghita în urma hotărârii Consiliului Ju-
dețean din 11 decembrie 2015. Consilierii români au cerut 
ca pe acest drapel să fie aplicată și o frunză de stejar, simbo-
lizând comunitatea română a județului, propunerea nefiind 
însă acceptată de majoritatea maghiară, ea optând pentru 
forma tradițională. 

15 ianuarie 2016

 Inspectoratul Școlar al județului Mureș nu este de 
acord cu inițiativa Colegiul Reformat din Târgu Mureș 
privind formarea începând cu anul școlar 2016-2017 a 
două clase profesionale maghiare în oraș.

Potrivit orientărilor colegiului formarea de mecanici și 
tinichigii auto, precum și cea a brutarilor și a mezelarilor 
s-ar realiza cu sprijinul statului maghiar. Această unitate 
școlară a încheiat contract de colaborare pentru înfăptuirea 
practică a învățământului profesional.

18 ianuarie 2016 

 În ciuda promisiunilor, anunțurile informative în 
Stația CFR Miercurea Ciuc se fac și în prezent numai în 
limba română. Cei care ar avea competență pentru rezol-
varea problemei, trag din umeri și spun că „de această 
chestiune se ocupă cei de la București”.

Informarea sonoră a pasagerilor s-a întrodus anul trecut, 
fiind incluse în program toate stațiile de pe raza Regionalei 
de Căi Ferate Brașov. Programul conține și variantă france-
ză și engleză, care se aplică în cazul trenurilor internaționa-
le. În continuare însă, varianta maghiară lipsește.

18 ianuarie 2016

 Tribunalul județului Covasna a dezaprobat proiectul 
planului de urbanism al centrului orașului, aprobat an-
terior de Consiliului Local al municipiului Sfântu Ghe-
orghe 

Acest plan prevedea realizarea unui aranjament ambien-
tal semnificând un dragon căzut și întins pe pământ, aran-
jament ce urma să se amplaseze între Prefectură și Consiliul 
Județean. Se pare că la Sfântu Gheorghe problemele de ur-
banism se hotăresc la Prefectură, la Ministerul Apărării, la 
Serviciul Român de Informații și la Tribunal.

 19 ianuarie 2016

 Mișcarea Angajament Civic va iniția procese penale 
„strategice” în vederea asigurării drepturilor lingvistice 
ale minorităților din România

Asemenea procese vor fi demarate în cazurile în care 
instituții ale statului nu respectă sau respectă doar parțial 
reglementările legale privitoare la drepturile lingvistice ale 
comunității maghiare din România. Primul pas este iniție-
rea de acțiuni judecătorești împotriva Primăriei din muni-
cipiile Târgu Mureș  – în care ponderea maghiarilor este de 
43% –, Satu Mare (38%) și Oradea (24%) pentru neîndepli-
nirea obligației legale de a expune denumirea străzilor și în 
limba maghiară.

20 ianuarie 2016

 Bogdan Diaconu, politicianul cunoscut pentru anti-
maghiarismul său a înființat formațiunea întitulată Pa-
trula lui Vlad Țepeș

„Dacă statul român nu ne apără, ne apărăm noi singuri. 
Trebuie să conștientizăm că România nu este pământul ni-
mănui în care cei cu gura mare și cei mai puternici pot face 
orice cu cei mai slabi și neajutorați” – sună misiunea gărzii.

24 ianuarie 2016

 După Cozmeni, trebuie îndepărtat denumirea maghia-
ră „községháza” (casa comunei) și de pe sediul Primăriei 
din comuna Siculeni, după ce Curtea de Apel a hotărât 
definitiv eliminarea inscripției

Ambele comune, dar și altele cinci localități din Ținutul 
Secuiesc, au fost chemate în instanță de către Dan Tanasă, 
care acționează în numele organizației sale Asociația Civică 
pentru Demnitate în Europa (ADEC), pretinzând felurite 
măsuri antimaghiare – ce lovesc în identitatea națională a 
comunității maghiare – sub pretextul nelegalității năzuințe-
lor minoritare. În acest moment se află în derulare un nu-
măr de 18 procese în județul Covasna și Harghita, în care 
reclamantul este Tanasă.

22 ianuarie 2016

 A fost îndepărtat panoul uriaș de la intrarea în comuna 
Gilău, instalat de către omul de afaceri Gábor Landman 
originar din Transilvania, de cetățenie olandeză. 

Panoul în cauză atrăgea atenția trecătorilor asupra lipsei 
bilingvismului în municipiul Cluj-Napoca. Activistul pen-
tru drepturile lingvistice pe acest panou îl trage la răspunde-
re pe Emil Boc – care  în prezent este primarul municipiului 
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Cluj-Napoca – în limba engleză pentru lipsa denumirii mu-
nicipiului și în alte limbi, decât cea română: „Mr.Boc! Firma 
mea are nevoie de Schengen, nu de șovinism! (Mr. Boc! My 
company needs Schengen, not chauvinism!).

 27 ianuarie 2016

 În ciuda micșorării previzibile a numărului de stu-
denți, fundamentată și cu cifre demografice, nu există 
disponibilitate pentru reânființarea secției maghiare la 
Universitatea Petru Maior din Târgu Mureș

La Universitatea Petru Maior din Târgu Mureș, care are 
un rol însemnat în această regiune, în viitorul apropriat nu 
poate fi nici vorba despre reluarea învățământului în limba 
maghiară. Înstitutul Pedagogic din Târgu Mureș a luat ființă 
în anul 1961 cu scopul declarat de a funcționa și în limba 
maghiară. Regimul Ceaușescu a desființat însă această for-
mă de învățământ. Profesorii care candidează la funcția de 
rector doresc mai degrabă întroducerea învățământului în 
limba engleză, franceză, italiană și spaniolă.

29 ianuarie 2016

 Direcția Națională Anticorupție (DNA) a descins în 
două localități, efectuând percheziție: în Odorheiu Secu-
iesc la Institutul de Științe Comerciale Moderne (MÜTF) 
și în Gheorghieni la redacția televiziunii locale

Comunicatul DNA face cunoscut, că atenția lor se 
îndreaptă spre infracțiuni de corupție săvârșite în anii 
2008–2012, având în vizor locații din județul Harghita și 
București. Endre Fóri, avocatul Asociației MÜTF este de 
părere însă, că acțiunea de luni a țintit persoana lui János 
Mezei, primarul orașului Gheorgheni suspendat din func-
ție. După cum este cunoscut, MÜTF , instituția de învăță-
mânt verificată activează pentru asigurarea unor condiții 
optime formării pe plan local a specialiștilor în diferite 
domenii și prin aceasta atenuarea părăsirii de către tineri 
a locurilor natale. În ce privește televiziunea locală din 
Gheorghieni, aici este vorba tot despre Mezei, primarul 
suspendat din funcție, respectiv despre contractele de pu-
blicitate încheiate de primăria orașului cu aceast post de 
televiziune.

2 februarie 2016

 Nici după schimbarea guvernului nu se observă ame-
liorarea poziției negative a Ministerului de Externe Ro-
mân în privința deschiderii de către Ungaria a unor biro-
uri consulare la Oradea și TârguMureș 

„În ce privește solitarea Ungariei de a deschide două 
birouri consulare la Oradea, respective Târgu Mureș, par-
tea română și-a comunicat poziția deja în anul 2014” – a 
declarat ministrul de externe. La rândul său Ministerul de 
Externe al Ungariei a făcut cunoscut în luna iulie 2014 că 
solicitarea prezentată de către ei cu un an în urmă a fost 
refuzată la București fără nici o explicație.

3 februarie 2016

 România nici până astăzi nu a adoptat aceea Lege a Mi-
norităților Naționale din România, elaborat și aprobat în 

2005 de guvernul de atunci, în preajma aderării Români-
ei la Uniunea Europeană 

Realitatea românească ne arată că după înfăptuirri ade-
rării la Uniunea Europeană asistăm la un regres constant în 
relațiile majoritate–minoritate – a susținut europarlamen-
tarul Csaba Sógor (UDMR) la plenara din Strasbourg al PE.

4 februarie 2016

 Circa 30 de polițiști au participat la percheziția ținută 
la aceea persoană din Sovata care în anul 2005 a amplasat 
bustul scriitorului ardelean Albert Wass pe terenul său 
privat

Deși judecarea cazului la gradul doi va avea loc abia în 
luna martie, poliția a descins din nou la domiciliul învinu-
itului, căutând și confiscând de această data nu bustul lui 
Wass și cărțile lui, ci „dovezi” și mai senzaționale. Nu acesta 
este primul semn al întețirii antimaghiarismului din ultimii 
ani. Ordinul de percheziție a venit de la procuratura din Si-
ghișoara, însoțit de o citație pentru interogare la poliția din 
Târgu Mureș, în ciuda faptului că primul proces este încă în 
desfășurare.

3 februarie 2016

 Curtea de Apel din Târgu Mureș a respins definitiv 
contestația înaintată de  Uniunea Pro Turismo Terrae Si-
culorum pentru refuzul de a fi înregistrată

Prin această decizie hotărârea Tribunalului Județean 
Harghita a rămas în vigoare, având la bază „argumentul” 
cum că Ținutul Secuiesc (Terra Siculorum) nu există. Înfiin-
țarea Uniunii  Pro Turismo Terrae Siculorum a fost inițiată 
de 14 asociații de turim și dezvoltare regională din județele 
Harghita, Covasna și Mureș în octombrie 2015 cu scopul de 
a populariza obiectivele turistice din Ținutul Secuiesc, atât 
în țară, cât și în străinătate. Demersul lor în vederea înre-
gistrării oficiale a uniunii la Tribunalul județului Harghita 
a fost însă refuzat în decembrie 2015, iar contestația a fost 
găsită ca neântemeiată în data de 4 martie, de către Curtea 
de Apel din Târgu Mureș. 

9 februarie 2016

 Prefectura județului Covasna a atacat în contencios 
administrative cinci hotărâri de consiliu local referitor 
la susținerea autonomiei locale, din care în trei cazuri a 
avut câștig de cauză Prefectura, două cazuri fiind încă în 
curs de judecare.

De altfel în toate cazurile Prefectura a oferit mai întâi po-
sibilitatea retragerii benevole a hotărârilor privind autono-
mia locală propuse de către Consiliul Național Secuiesc. În 
anul 2015 consiliile locale din județul Covasna au adoptat 
în total 21 mii hotărâri, dintre acestea 124 fiind respinse de 
către Prefectură.

15 februarie 2016

 Direcția Națională Anticorupție (DNA) a efectuat per-
cheziție la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe și la 
domiciliul primarului Árpád Antal în legătură cu un caz 
în care Banca Europeană de Dezvoltare și Reconstrucție 
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s-a pronunțat deja, comunicând că fondul pus la dispo-
ziție Primăriei din Sfântu-Gheorghe a fost utilizat regu-
lamentar.

17 februarie 2016

 A fost umilită o fată de 16 ani din Tălișoara și familia 
sa în Spitalul de Pediatrie din Cluj, pentru că nu a știut 
bine românește.

Câștigătoarea concursului de recital și cântece populare 
organizat la Cluj în perioada 12-14 martie tocmai traversa 
strada pe trecerea de pietoni, când a fost acroșată de un au-
tobuz. În urma accidentului fata ajuns la secția de urgență 
a Spitalului  de Pediatrie din Cluj. Tânăra accidentată a fost 
supusă unui tratament umilitor atât de personalul cu pre-
gătire medie cât și de medicul specialist Ioan Dobre, care 
i-a reproșat că deși trăiește în România, nu cunoaște bine 
limba ei oficială. 

17 februarie 2016

 Camera Deputaților a adoptat tacit propunerea legis-
lativă care ar interzice folosirea limba minorităților nați-
onale în administrația publică, după ce în termenul pre-
văzut de regulamentul camerei inițiativa nu a fost inclusă 
pe ordinea de zi.

Autorul propunerii este cunoscutul extremist Bogdan Di-
aconu, în propunerea sa ar interzice instituțiilor publice din 
România, autorităților de stat și instituțiilor din administrația 
locală să comunice verbal și în scris în altă limbă decât cea ro-
mână. În cazul trecerii propunerii prin Parlament, o „inscrip-
ție de interes public” ar putea fi expusă doar în limba româ-
nă. În România Legea administrației publice din 2001 obligă 
instituțiile statului la inscripționare bilingvă în localitățile în 
care ponderea unei minorități naționale depășește 20%.

17 februarie 2016

 Ieri dimineața procurori ai Direcției Naționale Anti-
corupție (DNA) veniți din București au efectuat perche-
ziție la domiciliului primarului Árpád Antal, iar apoi la 
Primărie, după care primarul municipiului Sf. Gheorghe 
a fost transportat sub escorta jandarmilor la București 
pentru audieri.

Cu siguranță că și în acest caz avem de a face cu o campa-
nie recentă de intimidare a comunității maghiare realizată 
cu metode securiste, având până în prezent ca locații orașele 
Gheorghieni, Miercurea Ciuc și Sfântu Gheorghe, în cursul 
căreia se urmărește silirea la tăcere a secuilor dornici de au-
tonomie și a conducătorilor lor curajoși și având caracter. 

18 februarie 2016 
 
 Dan Tanasă și Asociația Civică pentru Demnitate în 
Europa (ADEC) au avut câștig de cauză în procesul in-
tentat Primăriei comunei Corund: ea este obligată să în-
depărteze inscripția maghiară „községháza”. 

Primăria funcționează în această clădire din 2010, iar 
inscripția „casa comunei” a fost concepută și realizată de 
ceramistul Domokos Páll în 2011.

23 februarie 2016

 Un grup de deputați ar interzice prin măsură legis-
lativă imnul și drapelul secuiesc la întrecerile sportive. 
Managerul echipei de baschet Sepsi Sic este de părere că 
legea nu ar putea fi aplicată.

Un număr de 58 deputați români au semnat propune-
rea legislativă, conform căreia toate manifestațiile sportive, 
emisiunile de televiziune, precum și programul școlar zilnic 
ar începe obligatoriu cu intonarea sau audierea imnului ro-
mânesc. Modificarea ar prevede totodată și excluderea de la 
manifestările sportive a „imnurilor și drapelelor regionale”, 
în consecință și a imnului și drapelului secuiesc. 

24 februarie 2016

 În stația CFR Miercurea Ciuc, dar în nicio altă stație 
din județul Harghita pasagerii nu sunt informați sonor 
în limba maghiară de către personalul regiei

2 martie 2016

 Klaus Iohannis a retras Ordinul național „Steaua Ro-
mâniei” de la László Tőkés începând cu data de 3 martie 
2016

Președintele României motivează retragerea distincției 
cu declarația făcută public de László Tőkés în data de 27 iu-
lie 2013 la Băile Tușnad, în care solicita ca Ungaria să acorde 
ajutor și protecție comunității maghiare din Transilvania, la 
fel cum a făcut Austria în cazul regiunii Tirolul de Sud, lo-
cuită de austrieci, ajuns între granițele Italiei.

3 martie 2016

 Următorul epizod al „războiului inscripțiilor” îl con-
stituie hotărârea Tribunalului din Cluj, care a respins 
cererea organizației Minority Rights privind obligarea 
primarului la expunerea tablelor bilingve la intrările în 
oraș. 

De altfel primarul nu poate justifica refuzul său consec-
vent cu ponderea maghiarilor, care se află sub 20%, din mo-
ment ce hotărârea guvernului 1206/2001 are o anexă cu lista 
localităților din România unde trebuie  aplicată inscripțio-
narea  bilingvă, iar Clujul figurează printre ele.

3 martie 2016

 Primarul din Târgu Mureș contestă hotărârea judecă-
torească care îl obligă să ia la cunoștință legalitatea mani-
festațiilor preconizate a se ține de ziua libertății secuiești.

„Vom organiza manifestațiile noastre așa cum am anun-
țat inițial” – declară Balázs Izsák. „În data de 10 martie aș-
teptăm participanții la Monumentul Eroilor Secui, de unde 
plecăm în coloană până la prefectură, unde vom cere auto-
nomie teritorială pentru Ținutul Secuiesc.” 

2 martie 2016 

 La Sfântu Gheorghe de câteva săptămâni patrulează 
vehiculele de teren ale jandarmeriei, s-au înmulțit și au-
toturismele poliției – dacă seara cineva pleacă la plimba-
re, privirea lui se împiedică tot mai des de autospecialele 
organelor de forță

Se tot adeverește că Bucureștiul privește Ținutul Secuiesc 
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ca pe o colonie, iar locuitorii ei sunt tratați ca niște băștinași 
feroce. Nu este de mirare că aici numărul polițiștilor, a jan-
darmilor, a SRI-știlor este mult mai mare decât în alte zone 
din țară. Îar faptul că acești purtători de arme primesc și 
spor de periculozitate pe lângă salariile lor și așa frumoase, 
la fel cum au primit cei ce plecau în Afganistan, trădează 
totul despre rolul atribuit lor de către statul român, dar și 
despre părerea pe care acesta îl are despre noi, maghiarii din 
România. Tot mai multe semne arată că ne întoarcem îna-
poi la vremurile lui Ceaușescu, când scopul primordial era 
asimilare și nimicirea noastră – scrie presa locală maghiară.

3 martie 2016 

 István Szávay, vicepreședintele partidului Jobbik din 
Ungaria a fost din nou expulzat din România. Acesta a 
aflat despre această stare de fapt când a vrut să intre la 
Borș în România

Conform relatărilor lui Szávay, dorința lui a fost să par-
ticipe la comemorarea organizată la Târgu Mureș cu ocazia 
Zilei Libertății Secuiești, înainte și după acest eveniment 
urma să participle la Cluj, la Odorheiu Secuiesc și la Satu 
Mare la întâlniri cu simpatizanții și să țină conferințe de 
presă. „După o așteptare de cca 30 minute la Borș, polițistul 
de frontieră mi-a spus că nu pot intra în România, deoarece 
sunt expulzat pe o perioadă de trei ani. Mi-a mai spus, ex-
pulzarea este valabilă de la 21 octombrie 2015. La fel ca și 
în cazul primei mele expulzări, și de această data a trebuit 
să aflu doar la frontieră că nu pot păși pe pământul Tran-
silvaniei.”

 9 martie 2016

 Procuratura a demarat cercetare penală împotriva 
unui participant la manifestările ținute de Ziua Libertății 
Secuiești, venit din județul Covasna, pentru motivul că a 
fost găsit asupra lui un cuțit

Persoana în cauză a declarat, că briceagul se află la el me-
reu, de data asta l-a folosit pentru a netezi vârful cozii unui 
steag, jandarmii socotind că este prea ascuțit. Jandarmii 
au oprit zeci de persoane care purtau steaguri la intrarea 
în zona manifestației. La unele steaguri problema era lun-
gimea cozii, la altele grosimea cozii, sau că vârful lui este 
prea ascuțit. Persoanele interceptate au putut intra în cimi-
tir doar cu steagul fără coadă. 

14 martie 2016

 Adrian-Jean Andrei, prefectul județului Harghita a 
atacat în instanță hotărârea Consiliului Județean Har-
ghita din decembrie 2015, care a adoptat drept drapel al 
județului Harghita steagul secuiesc galben-auriu

După prefect hotărârea Consiliului Județean este necon-
stituțională și încalcă mai multe acte normative, dat fiind că 
nu au fost luate în considerație interesele întregii populații a 
județului. Andrei a invocat și hotărârea anterioară (2012) a 
Curții de Apel din Târgu Mureș, care a dezaprobat la rândul 
ei o hotărâre a Consiliului Județean Harghita (2009) simila-
ră cu cea recentă. 

17 martie 2016

 Jandarmeria l-a amendat pe  Balázs Izsák, președintele 
Consiliului Național Secuiesc cu suma de 10 mii lei pen-
tru marșul din 10 martie

Potrivit procesului verbal Balázs trebuie să plătească 
amenda usturătoare pentru faptul că mulțimea nu avea 
aprobare să se deplaseze în coloană până în centrul ora-
șului. El a declarat că în calitate de organizator a respectat 
toate regulile, în consecință va cere la judecătorie anularea 
procesului verbal de contravenție.

 16 martie 2016

 Unitatea  mobilă a Jandarmeriei din Târgu-Mureș a 
analizat înregistrările video făcute  pe parcursul mani-
festărilor de Ziua Libertății Secuilor (comemorare și de-
plasare până în centrul orașului), amendând pe această 
bază 84 persoane în valoare totală de 70 800 lei

Potrivit comunicatului emis, 50 de persoane din totalul 
de mai sus au fost amendate cu o sumă totală de 61 mii lei 
pentru organizarea de manifestație de masă neanunțată, ne-
înregistrată sau interzisă. Iar 34 persoane au fost amendate 
cu o sumă de 9800 lei pentru deranjarea liniștii publice.

17 martie 2016

 Consiliul Național al Audiovizualului  a amendat pos-
tul de televiziune B1 pentru afirmațiile antimaghiare ale 
redactorului  Radu Banciu

În urma ședinței de joi a CNA s-a aflat adevărul: Radu 
Banciu, comentatorul postului de televiziune B1 nu face 
teatru, el într-adevăr crede că toți maghiarii sunt dușmanii 
românilor. Consiliul a decis amendarea postului de televi-
ziune B1 cu suma de 50 mii lei după audierea lui Banciu. 
Amenda consistentă a fost dată pentru enunțările xenofobe 
ale numitului și pentru instigare la ură proliferată de către 
acesta. Banciu a comparat maghiarii cu organizația teroristă 
Statul Islamic și a afirmat că fiecare ungur este dușmanul 
României, „extremist până în măduva oaselor, ca și musul-
manii”, și că „nici unul nu poate afirma că aceste trăsături 
nu-i sunt purtate în gene”. 

18 martie 2016

 Dimineața zilei de 15 martie, sărbătoarea națională 
a maghiarilor de pretutindeni a început la Salonta cu o 
constatare dezolantă: s-au întors din nou vremurile sinis-
tre de dinainte de 1989, naționalismul românesc nu a su-
portat din nou incripțiile bilingve, denumirea orașului în 
limba maghiară „Nagyszalonta” a fost din nou mânjită. 

Făptași necunoscuți au mânjit din nou inscripția ma-
ghiară  „Nagyszalonta” la intrarea în oraș dinspre Oradea. 
Fiind  vorba și de 15 martie, este lesne de înțeles, că acțiunea 
este îndreptată împotriva comunității maghiare.

18 martie 2016

 Serviciul de protecția consumatorilor a căutat nereguli 
în jurul grădinițelor din secuime și a găsit de cuviință 
să aplice amenzi pentru lipsa traducerii în românește a 
unor alimente folosite în bucătăria acestor instituții de 
învățământ
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Oficiul covăsnean condus de „renumitul” Mircea Dia-
con de această dată a căutat și a găsit pericole în și în ju-
rul grădinițelor din Sfântu Gheorghe și Târgu Secuiesc. Ca 
să vezi: în bucătăria grădiniței de limbă maghiară Vackor 
denumirea alimentelor folosite nu erau traduse și în limba 
română. Pericolul care păștea asupra micilor consumatori a 
fost eliminat vitejește de îndată prinr-o amendă usturătoare 
dată unuia din angajații grădiniței. Nu este pentru prima 
dată când acest organ de control face exces de zel pe această 
temă. Grădinițele au mai fost „agresate” și în anul trecut, 
și nu mai vorbim de idioțenia atacului înpotriva „gustului 
secuiesc”.

21 martie 2016

 Grupul UDMR din Parlamentul României a părăsit 
ieri plenul în semn de protest pentru elogierea publică a 
mișcării legionare dinainte și din timpul celui de al doi-
lea război mondial

În  cursul discuțiilor Aurel Vainer, reprezentantul mino-
rității evreiești a obiectat pentru propunerea înaintată de 
Partidul Național-Liberal, ca jurnalista Oana Stănciulescu 
să fie cooptată în Consiliul Administrativ al TVR, dat fiind 
că în emisiunile sale elogia poeți legionari. Cristina Anghel, 
senator al noului partid liberal înființat anul trecut (ALDE) 
încerca să dovedească, că reprezentanții mișcării legionare 
nu sunt criminali de război și nu trebuie date uitării valorile 
culturale create de ei. De altfel anul trecut a fost votată o 
modificare de lege tocmai la propunerea PNL, care a extins 
și asupra simbolurilor legionare și ale gărzii de fier interdic-
țiile deja existente privind elogierea organizațiilor și simbo-
lurilor fasciste, rasiste, xenofobe. Legile în vigoare stabilesc 
că și mișcarea legionară din România este calificată drept 
organizație de orientare fascistă. 

22 martie 2016

 Parlamentari români ar pedepsi cu închisoare defăi-
marea României și a națiunii române, propunerea legis-
lativă face referire concretă la manifestările maghiarilor 
din Transilvania

Proiectul de lege ar transpune din nou în domeniul penal 
fapta de defăimare a țării și a națiunii române, motivat de 
faptul că în ultima perioadă s-au înmulțit cazurile în care 
„cetățeni de altă naționalitate” au catalogat ziua de 1 decem-
brie ca zi de doliu. Propunerea semnată de 62 deputați ar 
prevede o pedeapsă cu închisoare de la șase luni la trei ani 
pentru manifestările care se încadrează în conceptul de de-
făimare a României și a națiunii române.

24 martie 2016

 Jandarmeria din Târgu-Mureș  a amendat alți șapte 
membri ai Mișcării de Tineret 64 Comitate (HVIM) cu 
suma de câte 200 lei. Într-un caz amenda este de 1000 lei, 
întrucât o persoană fiind membru al filialei din Târgu 
Mureș, este considerat organizator

Motivul este și în acest caz același, ca și mai înainte: tul-
burarea liniștii publice la festivitățile de la 15 martie.

25 martie 2016

 Tribunalul din București a refuzat cererea înaintată de 
László Tőkés pentru despăgubire morală, după ce foști 
ofițeri de securitate l-au catalogat drept agent străin și 
trădător de țară

Tribunalul din București în hotărârea sa a refuzat cererea 
de despăgubire a lui László Tőkés, considerând-o nefonda-
tă. Acțiunea europarlamentarului a fost inițiată în urmă cu 
un an și jumătate împotriva unor foști ofițeri de securitate, 
care au negat rolul revoltei populare de la Timișoara în că-
derea dictaturii, pe el l-au numit trădător de țară și agent 
străin. Filip Teodorescu, fost locțiitor al șefului Direcției de 
Contraspionaj din cadrul Departamentul Securității Statu-
lui (poli/ia politică a comuniștilor) și Ioan Talpeș,  fost di-
rector al Serviciului de Informații Externe, au afirmat într-o 
emisiune de televiziune în toamna anului 2014, că dl. László 
ar fi fost în 1989 agent al serviciilor secrete ungare.

28 martie 2016 

 Potrivit Tribunalului județului Mureș, Ferenc Péter, 
primarul orașului Sovata va trebui să plătească amendă 
zilnic până când nu îndepărtează drapelul secuiesc de pe 
sediul Primăriei  

Sumele exacte pe care primarul orașului Sovata este obli-
gat să le plătească în conformitate cu hotărârea primei in-
stanțe este de 210 lei/zi amendă și 200 lei/zi penalitate de 
întârziere, acestea virându-se în contul Prefecturii. Hotărâ-
rea nu este definitivă, ea poate fi contestată în 15 zile de la 
înmânarea lui oficială.

30 martie 2016

 Sebastian Cucu, prefectul județului Covasna ar înde-
părta drapelul secuiesc din sala de ședință a Consiliului 
Județean Covasna, unde ar fi amplasat ilegal

Consiliul Județean Covasna a acceptat drapelul secuiesc 
primit cadou din partea consilierului József  Kulcsár-Terza, 
înmânat în ședința din luna trecută. Atunci politicianul a 
intrat în sală însoțit de acest drapel secuiesc, și după accep-
tul președintelui, l-a așezat lângă drapelul României, a Uni-
unii Europene și a județului Covasna. Consiliul Județean a 
consemnat primirea și acceptarea cadoului într-o hotărâre 
adoptată în unanimitate. 

1 aprilie 2016

 Primarul comunei Mădăraș (jud. Hargita) a fost amen-
dat cu suma de 90 mii lei pentru că nu a îndepărtat de pe 
fațada Primăriei drapelul istoric maghiar (cu stemă) 

Primarul a fost amendat de mai multe ori, se preconi-
zează și demararea  unui proces penal împotriva lui, dar îi 
conferă crez și putere faptul că  și edilii orașului Miercurea 
Ciuc, Gheorghieni și Sfântu Gheorghe rezistă la atacurile 
repetate. Este sprijinit și de către oamenii din localitate, 
deși există percepția că edilii persecutați nu primesc sufi-
cient sprijin din partea politicienilor maghiari de vază din 
Transilvania. După primarul din Mădăraș este amenințat 
cu amendă și Consiliul Județean Harghita, dacă nu înde-
părtează drapelul secuiesc albastru-auriu de pe sediul in-
stituției. În județul Mureș primarul orașului Sovata trebuie 
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să plătească amendă pentru neândepărtarea drapelului se-
cuiesc.. 

 4 aprilie 2016

 Ministerul Public al României este de părere că în or-
ganigrama instituțiilor judiciare nu pot figura translatori 

Ministerul a comunicat: contravine  legilor în vigoare 
din România, dar și reglementărilor internaționale obliga-
torii pentru România, ca în schemele de personal ale insti-
tuțiilor judiciare să exiște traducători și translatori, care să 
asigure servicii de traducere sau translare în procesele civile 
sau penale. Punctul de vedere al ministerului este că dacă 
interpreții ar fi angajații instanțelor, părțile din procese – în 
special cetățenii – ar avea suspiciuni în legătură cu imparți-
alitatea acestora.

 7 aprilie 2016

 În mod tacit – adică după expirarea ermenul de in-
cludere pe ordinea de zi – Senatul a acceptat aceea pro-
punere de modificare a legii care prevede transpunerea 
faptelor de ponegrire a simbolurilor naționale române în 
fapte penale 

Conform proiectului legislativ, fapta de ponegrire publică 
a simbolurilor naționale ale României ar atrage după sine o 
pedeapsă cu închisoare de la unu la trei ani. Cei care manifes-
tă dispreț în public față de simbolurile folosite de autorități, 
riscă o pedeapsă cu închisoare de la un jumătate de an la doi 
ani. Un alt proiect înaintat Parlamentului de 61 deputați ai 
PSD, UNPR, ALDE, PNL interzice defăimarea României și 
a națiunii române. Dacă „defăimarea națiunii române” a fost 
făcută public, pedeapsa ar fi închisoare de la 6 luni la 3 ani. 
Potrivit inițiatorilor, „în inima țării – adică în Ținutul Se-
cuiesc – se petrece o purificare etnică împotriva românilor”. 

19 aprilie 2016 

 Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a găsit ca ne-
fondată și a respins contestația depusă de Uniunea pen-
tru Formarea Medicilor și Farmaciștilor Maghiari din 
România (RMOGYKE), Uniunea Studenților Maghiari 
din Târgu-Mureș, Consiliul Național Maghiar din Tran-
silvania (EMNT) și Partidul Popular Maghiar din Tran-
silvania împotriva deciziei identice al instanței de fond 
conform căreia studenții maghiari de la UMF Târgu-
Mureș trebuie să comunice cu bolnavii în limba română

Înalta Curte a adoptat o hotărâre politică scandaloasă, 
care nu are nimic comun cu actul de justiție – a declarat 
avocatul Előd Kincses, arătând că judecătorii nici nu au în-
cercat să înțeleagă situația juridică și latura umană a pro-
blemei, au hotărât fără să cântărească.  Evident, pentru 
rectorul universității, Leonard Azamfirei decizia ÎCCJ este 
salutară. El a declarat: decizia curții a închis șirul proceselor 
intentate în ultimii patru ani împotriva instituției pe care o 
conduce. Conducerea actuală este interesată în îngrădirea și 
desființarea învățământului în limba maghiară, deși această 
instituție a fost fondată de regele Mihai I ca una exclusiv 
maghiară, cu predare în limba acestei minorități etnice. 

19 aprilie 2016

 Comisia de retrocedări reanalizează cererea înaintată 
de către Eparhia Reformată din Transilvania cu privire 
la soarta Colegiului Reformat Székely Mikó din Sfântu 
Gheorghe

Juristul Emőd Veress, reprezentantul eparhiei a enunțat: 
comisia a ajuns la concluzia că procesul penal ce a avut loc 
în această controversă nu a reușit să clarifice dreptul de pro-
prietate al imobilului.

21 aprilie 2016

 Jandarmeria din Târgu Mureș a aplicat noi amenzi par-
ticipanților la manifestațiile prilejuite de Ziua Libertății 
Secuiești, printre alții publicistul Zoltán Bedő din Sfân-
tu Gheorghe și mai multe persone din Târgu Secuiesc au 
primit proces verbal de contravenție pentru tulburarea 
liniștii publice

 Procesul verbal înmânat lui Bedő stabilește, că în 
data de 10 martie acesta „participând la un marș neauto-
rizat, a deranjat liniștea locuitorilor din Piața Trandafirilor 
din Târgu-Mureș”, faptă penru care aste amendat cu suma 
de 200 lei. Balázs Izsák, președintele Consiliului Național 
Secuiesc și a Asociației Siculitas (aceasta organizând co-
memorare în numele CNS) este de părere că autoritățile au 
comis abuz de putere când au acționat împotriva unui nu-
măr de 50 persoane fizice, și nu împotriva asociației care 
a organizat manifestațiile. Izsák mai spune, că amendarea 
unor pesoane care nici măcar nu au fost prezente, constituie 
printre altele fals în acte publice.

22 aprilie 2016

 Asociația Civică pentru Demnitate Europeană (ADEC) 
a câștigat la fond două procese intentate împotriva Pri-
măriei municipiului Miercurea Ciuc și împotriva Consi-
liului Local

 Hotărârea obligă municipalitatea să elimine in-
scripția maghiară „városháza” (casa orașului), dar și drape-
lul secuiesc și drapelul orașului de pe sediul primăriei.

Tribunalul județului Harghita s-a pronunțat joi în cele 
două procese pe care asociația condusă de Dan Tanasă le-a 
inițiat în noiembrie, respectiv decembrie 2015, împotriva 
Primăriei și a Consiliului Local, pentru aceea inscripție în 
maghiară și pentru drapelele menționate. 

25 aprilie 2016

 Primăria din Bățanii Mari a fost obligată să acopere 
denumirea maghiară  „községháza”, veche de 100 ani, de 
pe fațada Primăriei

Prefectul județului Covasna a mai atacat în instanță și 
situația similară a localităților Târgu Secuiesc, Baraolt, 
Ghidfalău, Malnaș, Cernat, Mereni și Sânzieni, dar este vi-
zat și Consiliul Județean pentru incripția „megyeháza” (casa 
județului).

27 aprilie 2016 

 Judecătoria Oradea,  instanța de fond a dat dreptate 
Poliției Locale din Oradea, când acesta a calificat drape-
lul regiunii Partium, arborat pe balconul biroului euro-
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parlamentarului László Tőkés, ca fiind un steag publici-
tar

Potrivit hotărârii din 27 aprilie, Judecătoria Oradea a 
respins solicitarea europarlamentarului, președinte al Con-
siliului Național Maghiar din Transilvania, ca procesul ver-
bal încheiat de Poliția Locală să fie anulat, la fel și sancțiu-
nea prevăzută în acest act. Tőkés a arborat drapelul regiunii 
Partium pe balconul biroului său parlamentar din Oradea 
în data de 11 decembrie 2015. Poliția Locală din Oradea – 
socotind că acest drapel este unul de reclamă și arborare lui 
necesită contract publicitar – prin procesul verbal încheiat 
a cerut îndepărtarea acestui simbol, în caz contrar politi-
cianul va fi nevoit să suporte o amendă consistentă. După 
cum este cunoscut, Poliția Locală din Târgu Mureș a pier-
dut definitiv procesul similar intentat Consiliului Național 
Maghiar din Transilvania, filiala Mureș. Prin hotărârea sa 
tribunalul județului Mureș a stabilit, că drapelul secuiesc nu 
este material publicitar, arborarea lui nu are legătură cu nor-
mele comerciala și de advertising, în consecință CNMT nu 
poate fi sancționat pentru aceasă faptă. În contradicție cu 
această hotărâre, tribunalul județului Bihor spune că drape-
lul secuiesc este un mijloc de reclamă, în consecință sanc-
ționarea europarlamentarului fiind legală. Două adevăruri 
care califică justiția din România.  

27 aprilie 2016

 Hotărârea Tribunalului județului Harghita din 27 
aprilie îl obligă pe primarul reședinței de județ să înde-
părteze „drapelul Consiliului Național Secuiesc” instalat 
în piața Libertății

Tribunalul îi dă dreptate lui Dan Tanasă și societății sale 
Asociația Civică pentru Demnitate Europeană (ADEC)  în 
procesul intentat  în decembrie 2015 împotriva primări-
ei din Miercurea Ciuc, solicitând îndepărtarea drapelului 
arborat – după el în mod ilegal – de către Partidul Civic 
Maghiar și Patidul Popular Maghiar din Transilvania în co-
mun, în anul 2013. 

29 aprilie 2016

 Nu s-a ținut de cuvânt Emil Boc, primarul Clujului, 
promisiunea sa față de comunitatea maghiară a orașului 
nu a fost îndeplinită: edilul nu a răspuns la cererea civili-
lor maghiari, nici în 30 zile și nici după ce aceștia i-a invi-
tat la dialog – informează inițiatorii demersului, grupul 
de activiști ai asociației civice Muszáj-Musai
Aceștia l-au rugat pe primar de mai multe ori să accepte dia-
logul în legătură cu indicatoarele numelui municipiului bi-, 
respectiv trilingve, după ce judecătoria locală a pus în ve-
dere, că este obligatorie instalarea de indicatoare la intrările 
în municipiu cu denumirea lui afișată și în limba maghiară. 
Deși primarul Boc deseori accentuează multiculturalitatea 
Clujului cu ocazia aparițiilor în public, nu a ezitat să depună 
contestație la hotărârea instanței de fond.

3 mai 2016

 Autoritățile române au încercat și în anul care a tre-
cut – uneori cu succes – să îngrădească dreptul la libera 

exprimare a comunității maghiare, stă în comunicatul 
organizației Active Watch 

Organizația civică bucureșteană a dat publicității cel mai 
proaspăt raport despre libertatea de exprimare din Româ-
nia. Documentul acordă comunității maghiare cinci pagini, 
trecând în revistă neajunsurile formulate de ea:

– autoritățile au aplicat amenzi manifestanților care ce-
reau autonomie pentru Ținutul Secuiesc, celor care instalau 
plăci bilingve cu denumirea străzilor sau expuneau simbo-
lurile comunității maghiare,

–  au fost depuse în Parlament numeroase proiecte legis-
lative, care țintesc îngrădirea utilizării limbii maghiare,

– președintele Klaus Johannis a dispus retragerea dis-
tincției de stat de la europarlamentarul László Tőkés pen-
tru opinii ale acestuia care nu depășesc cadrul libertății de 
exprimare,

– conducerea municipiului Cluj-Napoca a interzis un ta-
blou publicitar cu inscripția: Autonomie Transilvaniei,

– la Oradea a fost declarată nelegală expunerea drapelu-
lui secuiesc, chiar dacă imobilul în cauză se află în propri-
etate privată,

Raportul  ActiveWatch constată, că numitorul comun 
al acestor măsuri este  sintagma statului national unitari și 
indivizibil, respective articolul unu din Constituția Româ-
niei. Prin folosirea acestui paravan se încearcă intimidarea 
comunității maghiare, îngrădirea libertății de exprimare a 
membrilor săi. Agenția de monitorizare a presei constată că 
aspirațiile politice ale comunității maghiare pentru lărgirea 
drepturilor lingvistice și pentru autonomia teritorială este 
combătută vehement de către organele statului și de către o 
parte a presei, din care cauză este anihilat dezbaterea publi-
că rațional pe această temă.

4 mai 2016  

 Autoritatea pentru Protecția Consumatorilor a inter-
zis producătorului Igazi Csíki Sör (Adevărata Bere Ciuc) 
activitatea de publcitate în limba maghiară

Gábor Hajdu, consilierul juridic al producătorului berii 
cu numele de Igazi Csíki Sör a relatat, că în urma unei recla-
mații venite din județul Covasna, Oficiul pentru Protecția 
Consumatorilor din județul Harghita a verificat reclamele 
firmei producătoare. Menționează că au avut în vedere în 
primul rând concursul cu premii Arca lui Noe (Noé bárká-
ja), dar și celălalte activități de publicitate. „Au obiectat, că 
activitatea de reclamă se derulează doar în limba maghiară 
în zona locuită de maghiari” – a arătat Hajdu.

 5 mai 2016

 Csaba Asztalos, președintele Consiliului Național pen-
tru combaterea Discriminării și András Király, secretar 
de stat în Ministerul Educației  sunt de părere, că a fost 
discriminativă, neconstituțională și nelegală practica 
unor directori de școli din Târgu-Mureș care nu au asi-
gurat elevilor maghiari și cadrelor didactice maghiare 
posibilitatea să fie liberi în a doua zi de rusalii

Legea prevede că de rusalii și de alte sărbători religioase 
instituțiile vor acorda ziua liberă angajaților ținând cont de 
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apartenența lor la diferite confesiuni: în acest an maghiarii 
neortodocși trebuiau să fie liberi în data de 16 mai.

19 mai 2016

 După o detenție preventivă de 5,5, respectiv 4,5 luni a 
fost definitivat actul de acuzare în cazul lui Attila István 
Beke și Zoltán Szőcs, ambii din Târgu Secuiesc, membrii 
ai organizației Mișcare de Tineret 64 Comitate  

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Crimă Orga-
nizată și Terorism a anunțat, că Szőcs este acuzat de instiga-
re la atentat contra unei colectivităti și instigare la nerespec-
tarea regimului materiilor explozive, iar Beke va fi judecat 
pentru tentativă de atentat contra unei colectivităti, tentati-
vă de nerespectare a regimului materiilor explozive. „Înce-
pând cu anul 2014, pe teritoriul României a fost semnalată 
preocuparea unor cetățeni străini și cu dublă cetățenie pen-
tru alimentarea interesului membrilor extensiei în Româ-
nia a structurii naționalist-extremiste ungare Mișcarea de 
Tineret 64 de Comitate – HVIM pentru dezvoltarea pro-
priilor abilități fizice, în vederea inițierii de acțiuni violente 
care să conducă la materializarea obiectivelor autonomiste 
și revizioniste promovate prin mesaj public de membrii re-
spectivei organizatii iredentiste (refacerea Ungariei Mari)” 
– transmit procurorii DIICOT printr-un comunicat de pre-
să bombastic.

20 mai 2016

 Conducerea municipiului Târgu Mureș în doar do-
uă-trei săptămâni a re-românizat strada care poartă nu-
mele personajului istoric maghiar György Dózsa, tăblițe-
le au fost schimbate operativ, denumirea străzii fiind din 
nou Gheorghe Doja

La sfârșitul lui aprilie, de la colțul pieții centrale până la 
ieșirea din oraș înspre Cluj, porțiune lungă de câțiva kilome-
tri, a apărut o tăbliță nouă pe care era trecut: „Strada Dózsa 
György utca”. Prin acest gest Primăria a făcut o reparație 
istorică, după mai multe decenii numele comandantului de 
oști din timpul războiului țărănesc din 1514 s-a scris din 
nou corect. Urmare presiunii exercitate de către organizații 
naționaliste și de către Poliția Locală, Primăria s-a întors la 
denumirea inventată pe timpul dictaturii antimaghiare a lui 
Ceaușescu.Pe indicatoarele noi numele conducătorului de 
oști țărănești este scris din nou cu grafie neconformă cu re-
alitate istorică. Primăria a căutat o cale de compromis, tăbli-
țele anterioare au rămas pe loc, cele proaspete au fost fixate 
deasupra ăstora. La fel a pățit și unul din renumiții condu-
cători de oști din istoria maghiară, Kinizsi Pál. În prezent 
putem vedea două tipuri de isncripții pe strada respectivă: 
„Strada Pavel Chinezu utca” și „Strada Kinizsi Pál utca”. Nici 
marele rege maghiar Mátyás nu a scăpat de românizarea nu-
melui, el a primit un „frate geamăn” denumit Matei Corvin 
(deși varianta românească a prenumelui Mátyás ar fi Matia, 
pentru că românul Matei în maghiară este Máté). În cazul 
conducătoarei revoltei minerilor din secolul 19, Katalin 
Varga, instalatorii de tăblițe au fost mai atenți, au botezat-o 
direct Ecaterina Varga, schimbându-i identitate națională. 

24 mai 2016

 După ce comisia de retrocedări de la București a res-
pins cu majoritate de voturi cererea Eparhiei Reformate 
din Transilvania privind restituirea Colegiul Reformat 
Székely Mikó din Sfântu Gheorghe, acesta va rămâne în 
proprietatea statului român

Béla Kató, episcopul Eparhiei Reformate din Transilva-
nia a relatat, că se așteptau la această decizie nefavorabilă 
a comisiei. „Nu am trăi în România de astăzi, dacă comisia 
ar fi avut curajul să decidă altfel, dacă ar fi recunoscut că 
proprietarul de drept al imobilului este Biserica Reformată”. 
Cazul Mikó a ajuns din nou pe masa comisiei de retroce-
dări, deoarece decizia anterioară a fost infirmată de Curtea 
de Apel din Ploiești în anul 2014, cosiderând-o neregula-
mentară, motiv pentru care membrii de atunci ai comisi-
ei de retrocedări, respectiv Markó Attila, deputat UDMR, 
Marosán Tamás, consierul juridic al Eparhiei Reformate și 
Silviu Clim, consilier juridic al Ministerului Public au fost 
condamnați la închisoare de câte 3-3 ani cu suspendare 
pentru decizia lor „greșită” din anul 2002, iar dreptul de 
proprietate asupra imobilului a Bisericii Reformate a fost 
radiat.

1 iunie 2016 

 Candidatul Partidului Popular Maghiar din Transilva-
nia la funcția de primar al municipiului Miercurea Ciuc 
a fost abordat și reținut de poliție rentru arborarea dra-
pelului secuiesc în centrul orașului

Ervin Tőke, candidatul PPMT la funcția de primar a ar-
borat vineri din nou drapelul secuiesc în centrul orașului. 
Az apărut imediat oamenii Jandarmeriei și Poliției care l-au 
somat pe candidat să coboare drapelul, fapta sa constituind 
infracțiune. Tőke nu s-a conformat, drapelul secuiesc a fost 
coborât de pe catarg de către unul dintre polițiști. A urmat 
legitimarea lui Ervin Tőke și reținerea lui de către polițiști 
pentru a da declarație la sediul instituției.  

3 iunie 2016. 

 Tribunalul din Covasna a dat curs în luna octombrie 
2015 acțiunii inițiată de Dan Tanasă și a dispus elimi-
narea celor două drapele secuiești arborate în fața școlii 
militare de odinioară din Târgu Secuiesc, iar Curtea de 
Apel din Brașov în data de 26 mai a respins contestația 
primarului, decizia tribunalului devenind definitivă

Cele două drapele secuiești au fost arborate în fața fos-
tei școli militare din Târgu Secuiesc încă în anul 2014, în 
condiții festive, în prezența vicepremierului Zsolt Semjén 
din Ungaria și a consulului general al Ungariei la Miercurea 
Ciuc, Pál Barna Zsigmond. În urma hotărârii definitive a 
Curții de Apel Brașov, ambele drapele secuiești urmează a 
fi eliminate. 

6 iunie 2016

 În urma hortărârii Tribunalului Harghita, trebuie eli-
minată inscripția în limba maghiară „községháza” de pe 
sediul primăriei din Dănești

Solicitarea pentru eliminarea inscripției maghiare a fost 
inițiată de cunoscutul delator Dan Tanasă și a lui Asocia-
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ție Civică pentru Demnitate în Europa. Tribunalul în pri-
ma instanță a dat câștig de cauză reclamantului, dispunând 
eliminarea inscripției în cauză. Instanța nu a luat în consi-
derare argumentele invocate de Primăria Dănești, referitor 
la vechimea clădirii și a inscripției incriminate (datată din 
1912), nici celelalte circumstanțe. „Nu acceptăm decizia, nu 
statul român a construit această clădire, ci composesoratul” 
– declară primarul comunei, adăugând, că argumentele lo-
calnicilor vor fi luate în considerațiune numai dacă procesul 
se va ține în afara României. 

8 iunie 2016

 Hotărâri judecătorești definitive obligă la schimbarea 
a numeroase indicatoare de circulație în Miercurea Ciuc, 
deoarece textul lor maghiar a fost trecut înaintea celui 
românesc

  Inițial reclamațiile au fost lansate de prefect, fiind 
preluate apoi de asociația lui Dan Tanasă. Prefectura a aten-
ționat Primăria și Consiliul Local, solicitându-le să reme-
dieze aceste neajunsuri, dar când s-a văzut că totul rămâne 
neschimbat, s-a recurs la ajutorul Tribunalului Harghita, 
care în urma procesului a decis că această formă de biling-
vism nu poate fi acceptată, indicatoarele cu pricina nu pot 
rămâne în intersecții, ele trebuiesc schimbate. 

15 iunie 2016

 Ervin Tőke, președintele filialei Ciuc a Partidului Po-
pular Maghiar din Transilvania a fost amendat cu suma 
de 11 mii lei, pentru că a arborat în data de 3 iunie a.c. 
drapelul secuiesc pe un suport instalat în centrul orașu-
lui Miercurea Ciuc

Consilierii din Miercurea Ciuc ai PPMT-lui au arborat 
un drapel secuiesc în centrul orașului în februarie 2013. De 
menționat este, că nu s-au ținut alocuțiuni, nu s-a cântat, nu 
s-au scandat sloganuri. Este deci de neânțeles de ce a inter-
venit Jandarmeria și Poliția.

20 iunie 2016

 La Târgu Mureș nici până acum nu au fost expuse pe 
monumentele istorice și arhitecturale tăblițele infor-
mative multilingve, așa cum prevăd standardele inter-
naționale – atrage atenția asupra cestui neajuns Dávid 
István Kovács, conducătorul asociației civice Pentru un 
Târgu-Mureș Democreatic (Demokratikus Marosvásár-
helyért )

Asociația care militează pentru păstrarea caracterului 
istoric al orașului a semnalat de mai multe ori omisiunile 
în aplicarea legislației interne, dar și a convențiilor interna-
ționale privind modul de informare a publicului prin tăblițe 
multilingve. 

24 iunie 2016

 Dan Tanasă și ADEC cer să fie eliminate de urgență 
cele două drapele secuiești arborate lângă statuia lui 
Sfântu Ștefan din Sânzieni

Tibor Balogh, primarul comunei Sânzieni (jud. Covas-
na) a declarat, că deocamdată nu îndepărtează drapelele 

secuiești. „Dacă ne va obliga  o hotărâre judecătorească de-
finitivă însă, vom fi nevoiți să le îndepărtăm” – a adăugat 
el. Primarul a mai spus,că ar putea atunci muta drapelele 
albastru-aurii pe un teren privat sau eclesiastic, dar acest 
simbol al secuimii se află în prezent acolo unde se cuvine, 
în centrul comunei locuite în mare parte de secui maghiari.

30 iunie 2016

 Drapelul roșu-alb-verde a fost îndepărtat de pe fața-
da Primăriei, primarul va trebui să plătească amenda de 
90 mii lei, iar drapelul cu pricina a fost mutat în spatele 
clăririi

După ce Prefectura l-a amendat, Tribunalul Harghita și 
Curtea de Apel din Târgu-Mureș l-a obligat prin două ho-
tărâri definitive să îndepărteze drapelul maghiar arborat în 
anul 2008. Prima hotărâre a fost luată în iulie 2014, însă în-
trucât drapelul a rămas în continuare la locul ei, prefectul a 
mai inițiat un proces, de data asta pentru obligrea primă-
riei la executarea horărârii anterioare, care a luat sfârșit în 
martie a.c., amplificând pedeapsa cu amenda consistentă. 
Argumentul principal al primarului a fost de fiecare dată 
că drapelul roșu-alb-verde cu stemă este un drapel istoric 
al națiunii maghiare, și nu a statului maghiar actual, ceea ce 
este un fapt notoriu.

1 iulie 2016

 Organizația Mișcarea Angajament Civic (CEMO) 
a inițiat mai multe zeci de acțiuni împotriva Primăriei 
Municipiului Târgu Mureș și împotriva multor instituții 
subordonate acesteia pentru neaplicare legislației pri-
vind drepturile lingvistice sau aplicarea doar parțială a 
acestora 

Enikő Szigeti, directorul executiv al organizației civile a 
declarat că au atacat la Consiliul Național pentru Comba-
terea Discriminării (CNCD) mai multe zeci de concursuri 
de locuri de muncă din cauza că s-a omis completarea con-
dițiilor cu obligativitatea cunoașterii limbii maghiare. Vor 
demara acțiune și împotriva Poliției Locale din subordinea 
Consiliului Local al Municipiului Târgu-Mureș, deoarece 
politica de cadre a acestei structuri a dus la angajarea unui 
număr insuficient de polițiști cunoscători ai limbii maghia-
re, dar și pentru faptul că nu se respectă nici bilingvismul 
inscripționărilor. Au  hotărât să contacteze în paralel Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului (CEDO),  încă înainte de  
epuizarea posibilitățile interne, adică a finalizării acțiunilor 
în curs, în problematica inscripționărilor denumirilor de 
străzi. D-na Szigeti este de părere că se va afla în decurs de 
șase luni dacă curtea de la Strasbourg va accepta sau nu spre 
judecare dosarul înaintat.  

2 iulie 2016

 Instanțele din România au invalidat toate cele 42 hotă-
râri ale consiliilor locale din județul Harghita, având ca 
obiect revendicarea autonomiei

Un număr de 42 consilii locale din județul Harghita au 
adoptat HCL-uri cu privire la dorința de a aparține la o uni-
tate administrativ-teritorială regională a cărei autonomie să 
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fie garantată de lege organică,și în care pe lângă cea română, 
și limba maghiară să fie limbă oficială. 

2 iulie 2016 

 Hotărâre definitivă a Curții de Apel obligă la îndepăr-
tarea drapelului secuiesc și a drepelului orașului din sala 
de consiliu a primăriei Miercurea Ciuc  

„Nu poate fi acceptată declalararea drapelului secuiesc 
drept simbol oficial al unei entități administrative-teritoriale, 
din moment ce în aceea unitate trăiesc pe lângă români și alte 
naționalități, simbolul unei entități specifice nu poate deveni 
simbolul autorității locale” – se specific în decizia instanței. 

11 iulie 2016

 Judecătoria din Târgu Mureș în hotărârea sa de fond a 
anulat doar parțial amenda dată de Jandarmerie preșe-
dintelui Consiliului Național Secuiesc, Balázs Izsák  

Înainte de defilarea din 10 martie a apărut doar decizia 
nedefinitivă a judecătoriei, care a fost contestată de primar, 
dar acesta a pierdut mai apoi și la nivelul doi. Jandarmeria 
a amendat cca 100 de organizatori și participanți, pentru 
organizarea de manifestație neautorizată sau participare la 
aceasta, pentru deranjarea liniștii publice. 

22 iulie 2016
 Comisia de control al Ministerului Educației analizea-
ză legalitatea actelor de  înființare a liceului romano-ca-
tolic din Târgu-Mureș.

Reclamantul este Liceul Național Unirea – cele două uni-
tăți școlare funcționează în aceeași clădire –, fondul proble-
mei fiind discuțiile iscate la împărțirea sălilor de curs. Co-
misia caută nelegalități în ciuda faptului, că Liceul Teologic 
Romano-Catolic a luat ființă în anul 2015 în condiții perfect 
legale. Retrocedarea școlii naționalizate de către comuniști 
proprietarului de drept, adică bisericii romano-catolice a 
avut loc în anul 2004. Liceul teologic s-a putut muta în clă-
direa redobândită cu greu ca urmare a Hotărârii Consiliului 
Local cu privire la înființarea la Târgu-Mureș a unui liceu 
teologic romano-catolic. Proprietarul de drept a dat în chi-
rie o parte din imobil municipalității cu condiția ca în ace-
eași clădire să funcționeze și liceul confesional independent 
din punct de vedere juridic. 

3 august 2016

 Drapelele secuiești au fost îndepărtate săptămâna tre-
cută  nu numai din fața fostei școli militare din Târgu 
Secuiesc, a fost îndepărtat și cel arborat pe suportul de 
lângă statuia lui Áron Gábor.

După ce prin hotărâre definitivă primarul Tibor Bokor a 
fost obligat să îndepărteze în ziua de 30 mai 2015 drapelele 
secuiești instalate în piața Áron Gábor la data de 15 martie 
2013, săptămâna trecută a dispărut și drapelul existent lân-
gă statuia revoluționarului pașoptist. Acest drapel a fost in-
stalat cu suport cu tot de către membrii organizației Mișcare 
de Tineret 64 Comitate (HVIM). De ieri au dispărut nu nu-
mai drapelul secuiesc, dar și panglicile roșu-alb-verde, puse 
pe suportul de drapel. 

9 august 2016

 Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Crimă Or-
ganizată și Terorism a reținut așa numiții trficanți de 
arme care au apărut săptămâna trecută într-un reportaj 
al postului de televiziune britanic Sky News, deși aceștia 
au mărturisit, că au fost trași pe sfoară de către echipa 
postului

În comunicatul său DIICOT afirmă, că persoanele din 
reportaj – care ar fi vrut să documenteze așa-zisul trafic de 
arme provenite din România – au fost identificați, ei sunt 
cetățeni români de naționalitate maghiară, ei au alcătuit un 
grup infracțional, încălcând reglementările privind deține-
rea de arme și muniții, plus au declarat neadevăruri. Se mai 
arată, că armele prezentate în reportaj au fost ținute legal 
în România. Majoritatea lor sunt arme de vânătoare, una 
singură este de război, ea provine dintr-o colecție de arme 
neletale.

12 august 2016

 Televiziunea română publică (TVR) încearcă să inducă 
atmosferă antimaghiară cu un material grosolan mani-
pulat, legat de recentele zile maghiare clujene, mai precis 
de un concert rock

Organizatorii festivalului maghiarilor au publicat un 
comunicat prin care își exprimă regretul că nu s-a reușit 
înțelegerea mesajului protagoniștilor concertului. „Textul 
cântecului interpretat se îndreaptă tocmai împotriva perso-
nalităților istorice negative invocate și împotriva ideologiei 
lor păguboase” – se menționează în comunicat. Organiza-
torii festivalului Zilele Maghiare Clujene condamnă orice 
manifestare extremistă, și își exprimă indignarea pentru 
relatările eronate și tendențioase despre concertul formației 
lui Feró Nagy.

18 august 2016

 Atât la Brașov, cât și la Cluj-Napoca au reapărut incrip-
țiile cu textul:  „Urăm rasa ungurească”

Acestea au apărut anul trecut cu același text, se pare că 
cei interesați vor incitarea antimaghiarismul înainte de ale-
gerile parlamentare.

27 august 2016 

 Organizație antimaghiară, dușmănoasă a organizat 
manifestație într-un camping din stațiunea balneoclima-
trică Sovata (jud. Mureș)

La orele de seară s-au adunat cca 150 de persoane gălă-
gioase în jurul focului de tabără, cântând și scandând texte 
antimaghiare de prost gust, de genul: „afară cu ungurii din 
țară”, „dacă Vlad Țepeș ar trăi, ar trage ungurii în țeapă”, pre-
cum și unele care nu suportă tiparul.

31 august 2016 

 Prefectura a transmis Consiliului Local Sfântu Gheor-
ghe propunerea mai multor societăți civile, ca o parte a 
Pieții Libertății din centru să fie rebotezată în Piața Tri-
colorului 

Consiliul Local a respins propunerea. Este cunoscut, 
că prefectul folosește diverse artificii pentru a împiedica, 
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eventual a anihila realizarea proiectului de reconstrucție și 
reamenajare a pieții centrale din Sfântu Gheorghe. Repre-
zentantul guvernului român a reușit prin aceste manevre să 
revoce planul de urbanism, invocând lipsa unor aprobări 
ministeriale și a SRI. În realitate însă în spatele problemei 
stă presupunerea că elementul peisagistic denumit Dâmbul 
Dragonului (Sárkánydomb) va acoperi grupul statuar Mihai 
Viteazul. 

5 septembrie 2016

 După primăriile din Secuime, de data asta neobositul 
reclamagiu antimaghiar Dan Tanasă și a sa Asociație Ci-
vică pentru Demnitate în Europa a țintit Colegiul Mikó 
din Sfântu Gheorghe, adresându-se Consiliului Local, și 
cerând înlăturarea inscripției maghiare de pe fațada clă-
dirii, amenințându-i pe aleșii locali că în caz contrar se va 
adresa instanței judecătorești. 

În județele loucuite de secui de câțiva ani încoace bântu-
ie un adevărat război împotriva denumirilor maghiare. În 
urmă cu trei ani prefecții din județul Covasna și Harghita au 
acționat în judecată mai mulți primari, cerând înlăturarea de 
pe fațada sediilor administrațiilo locale inscripția maghiară 
„községháza”, respectiv „városháza”, denumiri tradiționale 
pentru care nu există echivalent exact în limba română, dar 
care sunt folosite de foarte multe decenii, cu mult înainte ca 
administrația maghiară din Ardeal să fie schimbată cu cea 
română. În majoritatea cazurilor hărțuirea psihică și medi-
atică a fost însoțită și de amenzi usturătoare. Așa ceva nu s-a 
pomenit nici în timpul lui Ceaușescu. 

14 august 2016

 Se constată înrăutățirea pe mai departe a situției folo-
sirii limbii maghiare în școlile din Târgu Mureș – atrage 
atenția Mișcarea Angajament Civic

 Se arată că degeaba a confirmat existența discrimi-
nării Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, 
promovarea bilingvismului are un oarecare succes doar în 
școlile în care au intervenit și părinții. Comunicarea in-
stituțiilor, redactarea diplomelor, gazetelor de perete, dar 
și informarea elevilor și a părinților se face doar în limba 
română, și nu găsim înscripții în limba maghiară nici pe co-
ridoare, nici în curțile școlilor sau în spațiile comune – mai 
arată CEMO, care a inreprins deja acțiuni juridice pentru 
ameliorarea situației. Constatările arată că aproape peste tot 
lipsesc inscripțiile și informațiile în limba maghiară, și nici 
personalul administrative nu vorbește limba minorității. 

19 septembrie 2016

 Deși Autoritatea Națională pentru Turism  (ANT) a 
promis în principiu că va sprijinii recunoașterea Ținutu-
lui Secuiesc ca și destinație turistică, răspunsul în scris 
trimis entităților turistice din județul Covasna infirmă 
promisiunile făcute

Tribunalul județului Harghita a refuzat inițiativa unor 
societăți turistice pentru înființarea unei uniuni, refuzând 
înregistrarea ei. Activitatea uniunii ar fi fost popularizarea 
potențialului turistic al Ținutului Secuiesc. Tribunalul mo-

tivează refuzul său prin faptul că Ținutul Secuiesc oficial nu 
există, în consecință popularizarea lui ca și obiectiv turistic 
ar fi un nonsens. Înregistrarea Uniunii Pro Turismo Terrae 
Siculorum a fost inițiată de 14 asociații turistice și de pro-
movare a mediului rural, organizând apoi și Rețeaua Turis-
tică a Ținutului Secuiesc.

21 septembrie 2016

 Curtea de Apel din Târgu Mureș prin decizia sa defini-
tivă și irevocabilă a confirmat interdicția de a mai fi ar-
borat drapelul secuiesc în Piața Libertății din Miercurea 
Ciuc 

 Simbolul care a făcut obiectul litigiului fusese an-
terior arborat pe locul unde în prezent se află grupul sta-
tuar cinstind memoria legendarului episcop Áron Márton. 
Prin hotărârea Curții de Apel devine definitivă decizia Tri-
bunalului Harghita din 27 aprilie care-l obligă pe Primarul 
orașului Miecurea Ciuc să îndepărteze drapelul secuiesc 
arborat în Piața Libertății de către Consiliul Național Secu-
iesc. Hotărârea de fond a fost contestată de către Primărie, 
contestația fiind refuzată de Curtea de Apel Tg. Mureș.

22 septembrie 2016

 Mișcarea Angajament Civic (CEMO) împreună cu 
Uniunea Pedagogilor Maghiari din România (RMPSZ) a 
înaintat o plângere la Consiliul Național pentru Comba-
terea Discriminării (CNCD) în legătură cu regulamentul 
discriminatoriu de organizare a examenelor-concurs de 
promovare în funcția de director și director-adjunct, ela-
borate de Inspectoratul Școlar al județului Mureș

Legea învățământului prevede ca în Unitățile Școlare în 
care limba de predare  este exclusiv limba unei minorități 
naționale, directorul școlii trebuie să cunoască aceea lim-
bă, iar în școlile cu limbă de predare mixtă măcar unul din 
directori. UDMR și CEMO s-au adresat CNCD din cauză 
că hotărârea inspectoratului școlar din Mureș cu privire la 
examenele-concurs nu respectă aceste prevederi, în conse-
cință ilegalitatea trebuie eliminată, atât cea din regulament, 
dar și cea din practică. UDMR și UPMR doresc și o colabo-
rare mai eficientă între inspectoratul școlar și specialiștii în 
domeniu ai celor două organizații ale minorității maghiare.

28 septembrie 2016

 DNA lovește rând pe rând în reprezentanții maghiari 
cei mai apreciați, cu funcții în administrația publică lo-
cală

Direcția Națională Anticorupție (DNA) a decapitat mai 
întâi conducerea orașului Miercurea Ciuc. Primarul Róbert 
Ráduly este acuzat de abuz în serviciu în trei rânduri și cu 
incompatibilitate, viceprimarul Domokos Szőke este acuzat 
de abuz în serviciu în patru rânduri și cu instigare la fals în 
acte publice, și mai este învinuit că în calitatea sa de preșe-
dinte a comisiei de evaluare a proiectelor locale ar fi comis 
neregularități când a acordat 18 milioane lei din Progra-
mul Operativ Regional pentru renovarea și modernizarea 
liceelor Márton Áron și Segítő Mária din municipiu. DNA 
a efectuat investigații și împotriva primarului din Sfântu 
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Gheorghe, Árpád Antal. După percheziție la primărie 
și la domiciliu edilul a fost dus la București în vederea 
interogării. După procurori, vina lui a fost că a încheiat 
un contract de 12 milioane euro cu Banca Europeană 
de Reconstrucție și Dezvoltare pentru dezvoltarea ora-
șului său, sumă pe care ar fi utilizat-o neregulamentar. 
DNA a demarat cercetări împotriva primarului orașu-
lui Gheorghieni, János Mezei într-un caz în care este 
implicat și primăria sectorului V din Budapesta. Este 
acuzat de abuz în serviciu, șantajare și instigare la de-
lapidare. I-a fost interzis timp îndelungat să-și exerseze 
funcția, din care cauză anul acesta nici nu a mai can-
didat la funcția de primar. DNA nu a iertat-o nici pe 
Anna Horváth, viceprimarul municipiului Cluj-Napo-
ca, care este cea mai populară dintre politicienii ma-
ghiari din administrația locală, fiind și ea hărțuită de 
DNA și împiedicată să-și exercite funcția. Tratamentul 
de-a dreptul inuman la care persoanele respectabile sus 
amintite au fost supuse, este de-a dreptul revoltător.

Este bătător la ochi, că primarii români, spre exempu 
Dorin Florea sau George Scripcaru, care sunt bănuiți că 
ar fi cauzat pagube de sute de mii euro comunităților 
lor și că ar fi primit mită consistentă de-a lungul anilor, 
nici măcar un minut nu au petrecut în arest preventiv și 
nu li s-a interzis să-și exercite funcția sau vreun drept.

13 octombrie 2016

 Lezează grav principiul autonomiei locale și sub-
sidiarității legea votată în Camera Deputaților în 
această săptămână, care conferă ministerelor de in-
terne și a apărării dreptul de a interveni în organiza-
rea ceremoniilor oficiale

Legea prevede că orice eveniment organizat de con-
siliile locale și județene cu ocazia unei sărbători este 
considerată ceremonie oficială. Este deci ceremonie 
oficială dacă un consiliu local organizează o festivitate 
de ziua femeii, de ziua copiilor sau de 15 martie. Dacă 
ceremonia cuprinde și depuneri de coroane, este nece-
sară acordul departamentului de resort al celor două 
ministere. Actul normativ mai prevede și înființarea 
unui nou organism central: Consiliul Național de Pro-
tocol., care ar funcționa în cadrul Administrației Prezi-
dențiale și ar ține evidența tuturor ceremoniilor oficiale 
din România.

24 octombrie

 Afară cu ungurii din țară – cu acest slogan l-au 
pedepsit suporterii echipei CSM Sibiu pe Roland 
Török, jucătorul cheie al echipei U-BT Cluj la meciul 
din runda 4-a a campionatului național de baschet

În asemenea cazuri nu este suficient că aproape 2000 
de suporteri aflați în tribune au auzit atacul verbal la 
adresa jucătorului de naționalitate maghiară pentru 
ca federația de specialitate, în cazul de față Federația 
de Baschet, să cerceteze incidentul, este necesar și ca 
observatorul oficial al meciului să cuprindă cele în-
tâmplate în raportul său, în cazul de față manifestări-

le antimaghiare. Având în vedere că suporterii echipei 
CSM Sibiu sunt recidiviști, sancțiunea va fi cu siguranță 
pe măsură. S-a întâmplat încă în 2014, când suporte-
rii și-au însoțit echipa la meciul din deplasare la Târgu 
Mureș, unde au avut meci cu BC Tg. Mureș. Sibienii au 
întins pe tribuna sălii de sport un banner cu text defăi-
mător și au scandat sloganuri antimaghiare. 

25 octombrie 2016

 Poliția din Cluj-Napoca a dispus îndepărtarea 
unui panou de mari dimensiuni instalat de Uniunea 
Democrată Maghiară din România, după ce obiectul 
a stârnit reacții conroversate

Scopul UDMR a fost să-și atenșioneze votanții, în 
special pe cei din orașele mari, încă înainte de începe-
rea campaniei electorale propriu-zise. Au fost expuse 
două panouri (unul la Cluj, altul la Oradea, ambii con-
ținând același text în limba română: „Salvăm Cluj-Na-
poca de București (respectiv Oradea)! Impozitele noas-
tre să îmbogățească Transilvania. Nu capitala!” Péter 
Kovács, președintele executiv al uniunii a explicat tex-
tul de pe panou: „Vorbim despre descentralizare, despre 
subsidiaritate când pretindem ca impozitele noastre să 
nu îmbogățească Bucureștiul. Cerem ceea ce am cerut 
întotdeauna: să demontăm statul supercentralizat, să 
avem încredere în administrațiile locale și județene, să 
le transferăm atribuțiile cu fondurile aferente. În afară 
de problemele ce țin de politica externă, nu este justi-
ficată nici o dominare a Bucureștiului. Susținem: ceea 
ce este bun pentru Transilvania, este bun pentru Ro-
mânia.”

26 octombrie 2016 

 Grupul de acțiune Musai-Muszáj a dorit să popula-
rizeze inscripțiile bilingve pe mijloacele de transport 
din minicipiul Cluj-Napoca, dar deocamdată intre-
prinderea de transport local nu este de acord, ba mai 
mult: activiștii civili au fost amenințați

Priectul grupului de acțiune Musai-Muszáj – de po-
pularizare a incripțiilor bilingve în municipiul multi-
cultural – a fost însușită și sprijinită de Primăria Muni-
cipiului. Campania de popularizare a tablelor trilingve 
cu denumirea municipiului – doleanță respinsă de au-
torități de 15 ani – l-au demarat cu sprijinul financiar al 
primăriei. Au confecționat o reclamă tridimensonală, 
pe care dacă te uiți dintr-o parte, vezi denumirea în-
tr-o limbă, dacă te uiți din cealaltă parte, vezi denumi-
rea multilingvă a municipiului.Pe cele două laturi ale 
obiectului se poate citi în limba română și maghiară 
răspunsurile la cele mai des auzite obiecțiuni.

26 octombrie 2016

 Camera Deputaților a aprobat cu 168 voturi pen-
tru și 10 abțineri proiectul de lege care îi conferă lui 
Avram Iancu titlul de „Erou al națiunii Române”

Prin acest vot s- a respins propunerea președinte-
lui statului, care cerea rediscutarea proiectului de lege. 
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Norma adoptată îl declară pe Avram Iancu, care este 
răspunzător de uciderea cu cruzime a mii de maghiari 
din Transilvania, „Erou al națiunii Române, în semn de 
cinstire al amintirii celui mai mare erou al românilor 
din Ardeal”.

8 noiembrie 2016

 Din hotărârea Curții de Apel București reiese, că a 
fost respinsă solicitarea europarlamentarului László 
Tőkés privind anularea Decretului Prezidențial prin 
care i s-a retras Ordinul Național Steaua României 
din cauza unor opinii politice exprimate în public

Hotărârea expusă pe site-ul curții stabilește că solici-
tarea lui Tőkés este nefondată. Decizia nu este definiti-
vă, ea poate fi atacată în 15 zile de la primirea motivației 
la Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ). În România 
trăiesc zeci de persoane care dețin și astăzi aceiași dis-
tincție în ciuda faptului că au fost condamnați penal 
pentru felurite infracțiuni și în ciuda faptuului că legea 
în vigoare prevede în mod expres retragerea din oficiu 
a distincției în asemenea cazuri. Amintim doar cazul 
cel mai cunoscut, cel al lui Adrian Năstase, fost premier 
al României, care a fost condamnat de mai multe ori la 
închisoare, și a stat întemnițat în calitate de infractor 
de drept comun... distins cu Ordinul Steaua României.

16 noiembrie 2016

 Fostul premier Victor Ponta a declarat luni la 
Miercurea Ciuc, că noua lege electorală este astfel 
concepută încât este posibil ca din județele Covas-
na și Harghita nici un candidat român să nu intre în 
Parlamentul României, lucru nepermis

Victor Ponta, însoțit de miniștrii Rovana Plumb și 
Eugen Teodorovici, s-au deplasat în Ținutul Secuiesc 
pentu a-l susține pe colegul lor Mircea Dușa în obți-
nerea unui nou mandat parlamentar. Ponta a explicat 
că prinr-o prezență masivă la vot alegătorii pot să com-
penseze „lacunele” legii electorale. A asigurat audien-
ța, că dacă Dușa nu va întruni suficiente voturi, la re-
distribuirea acestora județul Harghita va fi pe primul 
loc – aluzie la o posibilă fraudă electorală operată de 
la centru în favoare românilor din regiunea locuită de 
maghiari.

22 noiembrie 2016

 Inscripția acoperită cândva cu un tact oarecare a 
fost reașezată la locul ei pe Arcul de Triumf proaspăt 
restaurat, inaugurat luni de către Gabriela Firea, pri-
mar general al capitalei. 

Este cunoscut că inscripția cu pricina amintește de 
intrarea trupelor române în Budapesta în anul 1919. Pe 
arcul de Triumf, ridicat în 1922, înalt de 27 metri, sunt 
gravate numele acelor localități în care armata româ-
nă a jucat un rol controversat la finele primului război 
mondial. Capitala maghiară figurează printre cele 12 
localități de pe Arcul de Triumf. Dintr-un comunicat 
mai vechi al primăriei generale rezultă că denumirea 

metropolei a fost acoperită cu tencuială în anul 1953, 
probabil din cauză că autoritățile române comuniste de 
atunci nu s-au mândrit cu înfrângerea de către armata 
română a trupelor Republicii Sovietelor Maghiare.

28 noiembrie

 Traian Băsescu, fost Președinte al României pro-
pune expulzarea ambasadorului Ungariei la Bucu-
rești și chemarea acasă a ambasadorului României la 
Budapesta, fiind „singurul răspuns demn la jignirea” 
primită din partea ministrului de externe maghiar 
Péter Szijjártó, când acesta a interzis corpului diplo-
matic maghiar să participe la festivitățile organizate 
în diferitele capitale cu ocazia zilei de 1 decembrie, 
ziua națională a României

Ministrul de externe al Ungariei, în declarația sa de 
joi, dată  televiziunii publice maghiare, a accentuat: ma-
ghiarii nu au ce sărbători în ziua de 1 decembrie, ar fi 
neavenit dacă diplomații, angajații Ministerului de Ex-
terne Maghiar, cei ce reprezintă Ungaria, și-ar petrece 
această zi pe la tot felul de recepții și protocoale româ-
nești. A mai precizat: i-a interzis tuturor diplomaților 
care lucrează la reprezentanțele din exterior, precum și 
tuturor angajaților din Ministerului  de Externe din Bu-
dapesta să participe în Ungaria și în străinătate la fes-
tivitățile organizate în memoria dezmembrării statului 
milenar maghiar.

5 decembrie 2016

 Adunarea Generală a organismului educational, 
științific și cultural al Organizației Națiunilor Unite 
(UNESCO) desfășurată în Etiopia nu a inclus în șirul 
moștenirilor și monumentelor culturale ocrotite pe-
lerinajul de la Șumuleu-Ciuc

Reprezentanții Ministerului Culturii din România, 
deși erau delegați la Addis Abeba, nu numai că nu au 
susținut inițiativa cetățenească a secuilor, dar au mai 
și mulțumit respingerea ei, nesocotind munca asiduă 
a celor aproape 100 de specialiști care au fundamentat 
inițiativa, batjocorind dorința maghiarilor din Transil-
vania ca această tradiție vie să devină parte a moștenirii 
mondiale. Este foarte probabil că UNESCO nu a acor-
dat atenția cuvenită acestei initiative din motiv că din 
partea comunității maghiare din Transilvania nimănui 
nu i-a fost  permis să fie prezent la adunare cu scopul de 
a susține propunerea.

1 decembrie 2016

 Făptași necunoscuți au vopsit în negru inscripția 
maghiară de pe tabla indicatoare a denumirii loca-
lității Valea Izvoarelor, iar la Moșuni, sat ce ține de 
orașul Miercurea Niraj, denumirea maghiară a loca-
lității a fost acoperită cu vopsea roșie

Acțiuni similare sunt frecvente în împrejurimi, aces-
te două cazuri nu sunt izolate, astfel de incidente se pe-
trec frecvent în localitățile din județul Mureș. 

1 decembrie 2016 
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 Un preot ortodox venit din Moldova la Sfântu Ghe-
orghe a ponegrit maghiarii din Transilvania, într-o 
manieră primitivă, amestecând xenofobia cu prostia 
în ziua națională a românilor

Părintele îndemna maghiarii din Transilvania să se 
trezească, să-și dea seama unde le este locul – adică în 
afara țării. Colecția de expresii xenofobe, defăimătoare, 
rasiste ale oratorului a culminat cu îndemnul adresat 
secuilor, ca aceștia să-și dea seama în sfârșit, că sunt 
urmașii „celei mai drepte, mai religioase, mai curajoase 
națiuni”, adică a românilor. 

2 decembrie 2016

 Orașul Miercurea Ciuc a pierdut în serie procese-
lele intentate de Dan Tanasă și a lui asociație 

Recent a devenit definitivă hotărârea care obligă le 
îndepărtarea celor două drapele (cel secuiesc și cel al 
orașului) de pe fațada sediului Primăriei, fiind refuzată 
contestația. Este vorba deci nu numai despre drapelul 
secuiesc, deranjează în egală măsură și cel al orașului 
compus din două benzi albe și una roșie cu trei lăcri-
mioare.

16 decembrie 2016

 Andrei Coman, un avocat din Tg. Mureș, care s-a 
mutat în urmă cu un an și jumătate din reședința de 
județ în comuna Corunca, ar reboteza strada Takács 
László Szilárd

Persoana după numele căruia a fost denumită stra-
da, a fost unul din eroii revoluției din 1989, ucis de se-
curiștii lui Ceaușescu. Inițiativa numitului Andrei Co-
man nu este singulară în România anilor de după 1989. 
În Cluj-Napoca și Oradea locuitorii români ai străzilor 
Dsida Jenő, respectiv Bajor Andor au avut deja câștig 
de cauză. Consiliul Local Oradea până la urmă a cedat 
presiunii locuitorilor străzii Bajor Andor, și a renunțat 
la numele scriitorul ardelean, care era originar din Ora-
dea, numai pe motiv de considerente șovine.

16 decembrie 2016

 După numeroase procese favorabile ei, se pare că 
Episcopia Romano-Catolică din Oradea a pierdut de-
finitiv una din clădirile cele mai impozante din Ora-
dea, Palatul Financiar, ajuns în stare de degradare 
avansată în cursul judecății îndelungate

Înalta Curte de Casație și Justiție prin hotărârea de-
finitivă cu numărul 3645 din 15 decembrie 2016 a anu-
lat decizia Curții de Apel Ploiești, care s-a pronunțat 
în aprilie 2016 în favoarea bisericii romano-catolice, 
proprietar de drept al imobilului construit la începetul 
secolului XX. Episcopul László Böcskei a declarat, că 
toate actele și probele au demonstrat dreptul episcopiei 
asupra proprietății, dar s-a luat o decizie politică, nu 
juridică, ce favorizează statul român urmaș al dictaturii 
comuniste.

19 decembrie

 Curtea de Apel din Brașov a refuzat ca prima in-
stanță cererea de retrocedare a clădirii Colegiului 
Reformat Székely Mikó din Sf. Gheorghe către Epar-
hia Reformată din Transilvania, proprietar de drept

În cursul procesului biserica reformată a prezentat 
40 de dovezi solide care probează indubitabil, că singu-
rul proprietar de drept al imobilului este Eparhia Re-
formată, accentuând că acest proces are o importanță 
covârșitoare: poate deschide calea pentru organe ale 
statului român antimaghiare sau răuvoitoare ca în mod 
identic să renaționalizeze orice altă avere și proprietate 
ecleziastică. 

23 decembrie 2016

 Se pare că asociația lui Dan Tanasă își extinde cu 
succes sfera de investigație și instigare, iată că pe lân-
gă drapele și inscripții de pe clădiri a ajuns și la indi-
catoarele de circulație

Scopul urmărit este ca limba română să domine cu 
orice preț cea maghiară în zonele locuite de maghiari. 
Nu se poate ca denumirile maghire sa apară deasupra 
celor românești – susține ADEC. Prima decizie de fond 
a apărut în data de 21 decembrie a.c., desigur favora-
bil activistului naționalist. Vor urma și altele, pentru că 
justiția din România e așa cum e.

27 decembrie 2016

 Consiliul Legislativ din București a acordat aviz 
negativ proiectului de lege înaintat de Comisia de 
Inițiativă Cetățenească alcătuită de către Consiliul 
Național Secuiesc din Scaunul Gheorghieni cu privi-
re la autonomia Ținutului Secuiesc

Cosiliul Legislativ, format din „specialiști” în ar-
monizarea juridică a textelor legislative, în motivația 
sa de 15 pagini arată, că inițiativa legislativăg în fond 
urmărește înființarea unei entități de sine stătătoare, 
paralelă cu statul național unitar și indivizibil, ceea ce 
este anticonstituțional. Avizul Consiliului Legislativ 
nu are valoare obligatorie. Proiectul de lege împreună 
cu avizul Consiliului Legislativ se publică în 15 zile în 
Monitorul Oficial, după care poate începe strângerea 
numărului de cel puțin 100 mii semnături provenite 
de la cetățeni români adulți dintr-un număr de cel pu-
țin 25% din numărul total al județelor României, adică 
11 județe (Transilvania în sens mai larg  are 16 județe, 
ponderea maghiarilor însă este semnificativă doar în-
tr-un număr de numai 5-6 județe). Liviu Dragnea, șe-
ful partidului care a câștigat alegerile parlamentare din 
decembrie 2016, președintele Camerei Deputaților, a 
anunțat de mai multe ori în anii trecuți, că nu vede nici 
o șansă pentru realizarea autonomiei Ținutului Secu-
iesc.

30 decembrie 2016


