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2017
 Felháborító és pedagógiaellenes a kolozsvári Apá-
czai Csere János Gimnázium magyar tannyelvű ötö-
dikes képzőművészeti osztályának megszüntetése, 
ezáltal Közép-Erdély egyetlen magyar tannyelvű kép-
zőművészeti iskolai tagozatának jövője vált bizonyta-
lanná – szögezi le közleményében a Barabás Miklós 
Céh.
 Az osztály bezárásának híre külföldön is felháboro-
dást keltett, az Apáczai képzőművészeti képzése ugyanis 
nemcsak hazai körökben, de nemzetközi viszonylatban 
is elismerést vívott ki magának. A közlemény elenged-
hetetlenül fontosnak tartja, hogy a Kolozs megyei tanfe-
lügyelőség a következő, 2017/2018-as tanév beiskolázási 
tervébe iktasson be egy újabb képzőművészeti profilú 
5. osztályt, mert ez alapvető előfeltétele a gimnázium 
képzőművészeti tagozatának fennmaradáshoz. 2016 
novemberében derült ki, hogy miután az oktatási mi-
nisztérium írásban nem engedélyezte az indítását, meg-
szűnik a képzőművészeti osztály a kolozsvári Apáczai 
Csere János Gimnáziumban.

2017. január 10. 

 Alig pár lépés választja el a megszűnéstől a maros-
vásárhelyi római katolikus gimnáziumot: a tanintézet 
igazgató hiányában nem tudja benyújtani az új beis-
kolázási tervét, az önkormányzat pedig nem szava-
zott a megyeszékhely iskolai hálózatáról. (Az oktatási 
intézmény kálváriájáról szóló további hírek A MAROS-
VÁSÁRHELYI II. RÁKÓCZI FERENC RÓMAI KATO-
LIKUS TEOLÓGIAI LÍCEUM című, kiadványunk végén 
található összefoglalóban olvashatók.)

2017. január 10.

 Mind a felperes római katolikus egyház, mind a 
gyulafehérvári Batthyáneumot kezelő Román Nem-
zeti Könyvtár benyújtotta az általa készíttetett hi-
vatalos román fordítást a Batthyáneum könyvtár és 
tudományos gyűjtemény nagy értékű ingatlanának és 
könyvgyűjteményének restitúciójáért zajló perben. 

 Buzogány Dezső egyetemi tanár, az egyik fordító 
szerint a tervezettnél hosszabb ideig eltarthat a Batthyá-
neum restitúciója kapcsán indított per, ugyanis a bíró – 
akinek az ügyben ítéletet kellett volna hoznia – nyugdíj-
ba megy, így februártól más veszi át a nagy érdeklődésre 
számot tartó pert. Időközben Batthyány Ignác püspök 
végrendeletének a felperes, illetve alperes által felkért 
szakemberek által készített fordítását elemzik, ezt köve-
tően várható ítélethirdetés a gyulafehérvári táblabíró-
ságon tárgyalt perben, melyben a restitúciós bizottság 
visszaszolgáltatást elutasító határozatának az érvényte-
lenítését kérte a római katolikus egyház. Az örökhagyó 
püspök végrendeletében a katolikus egyházra és Erdély 
provinciára hagyta a páratlan értékű gyűjteményt, a 
román politikai elit ellenben úgy értékeli, hogy Erdély 
provincia jogutódjaként a román állam is jogosult an-
nak tulajdonjogára.

2017. január 19. 

 A Kisbács községhez tartozó Méra településről né-
hány héttel ezelőtt eltűntek a magyar helységnévtáb-
lák, amelyeket azóta sem helyeztek vissza. Az RMDSZ 
Kolozs megyei szervezete beadvánnyal fordult Kolozs 
megye prefektusához a mérai kétnyelvű táblák eltávo-
lításának ügyében. 
 Az RMDSZ önkormányzati képviselői több alka-
lommal jelezték a román polgármesternek a hiányossá-
gokat, de a táblák jelenleg sincsenek visszahelyezve. Ép-
pen ezért, a szövetség munkatársai január 13-án iktatták 
a Kolozs megyei prefektúrán azt a beadványt, melyben 
kérik a prefektust, hogy utasítsa a kisbácsi polgármesteri 
hivatalt a táblák visszahelyezésére. 

2017. január 23.   

 Az iskola közleménye szerint végveszélybe került a 
kolozsvári Brassai Sámuel Elméleti Líceum. Egy janu-
ár 25-i döntés során ugyanis a 2017/2018-as tanévtől 
kezdődően megszüntetik a gimnázium egyetlen fel-
ső tagozatú elméleti osztályát, és ha ez nem változik, 
akkor az iskola jogi státusa módosul, szaklíceummá 
alakul át, és nem lehet gimnáziumi alsó tagozata sem. 

MAGYARELLENESSÉG ROMÁNIÁBAN 
2017–2018-BAN
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2010-ben elvettek a Brassai Sámuel Líceumtól egy el-
méleti osztályt; 2011-ben kilakoltatták az iskolát, ezzel 
elvesztette osztályainak egy részét, mivel az új épület 
nem tette lehetővé két párhuzamos I-VIII. osztály mű-
ködtetését. Az iskola szándékos negatív diszkriminá-
ciónak tartja azt, hogy 2010-2017 között a kolozsvári 
magyar iskolák közül egyetlenként folyamatosan csak 
tőlük vesznek el elméleti líceumi osztályokat. 

2017. január 26. 

 Sebastian Cucu, Kovászna megye prefektusa az 
elmúlt öt évben harmincnyolc pert indított a két-
nyelvűséggel és a székely zászlók kitűzésével kapcso-
latosan.
 A megyei tanács ellen 2012 óta öt pert indított a 
prefektúra a zászlókkal és feliratokkal kapcsolatban, a 
helyi önkormányzatok ellen indított eljárások szám pe-
dig harmincnyolc. A kormánybiztos szerint ha a helyi 
önkormányzatok betartották volna a törvényeket, ak-
kor nem kerültek volna bíróság elé.  

2017. január 31. 

 Az elmúlt években több romániai magyar elöl-
járót is megvádolt az Országos Korrupcióellenes 
Ügyészség (DNA) hivatali visszaéléssel. 
 Borboly Csaba Hargita megyei tanácselnök ellen 
2013-ban emelt vádat a korrupcióellenes ügyészség 
folytatólagosan elkövetett hivatali visszaélés, magáno-
kirat-hamisításra való felbujtás, hamis irat felhasználá-
sára való felbujtás és hamis feljelentés miatt. Az ügyben 
12 további személy ellen is vádat emeltek. A nemzetközi 
körözés alatt álló, Magyarországon tartózkodó Markó 
Attilát három rendbeli hivatali visszaéléssel vádolja a 
korrupcióellenes ügyészség még abból az időszakból, 
amikor az országos restitúciós bizottság tagja volt. A 
korrupcióellenes ügyészek szerint a testület tagjai 2011-
ben többszörösen túlértékelt ingatlanok után döntöttek 
kárpótlás kifizetéséről, 84 millió euróval károsítva meg 
az államkasszát. Gyergyószentmiklós volt polgármeste-
re, Mezei János ellen olyan ügy miatt indult ügyészségi 
vizsgálat két évvel ezelőtt, amelyben Budapest V. ke-
rületi önkormányzata is érintett. A DNA hivatali visz-
szaéléssel, zsarolással és sikkasztásra való felbujtással 
vádolta a Magyar Polgári Párt politikusát, akit a vizsgá-
latok alatt eltiltottak hivatala betöltésétől. Ráduly Ró-
bert Kálmánt, Csíkszereda RMDSZ-es polgármesterét 
három rendbeli hivatali visszaéléssel és érdekkonflik-
tussal, Szőke Domokos alpolgármestert pedig négy-
rendbeli hivatali visszaéléssel és okirat-hamisításra 
való felbujtással vádolták meg 2015 júniusában. A DNA 
egyebek mellett a Sapientia Erdélyi Magyar Tudomány-
egyetem 2014-es csíkszeredai építkezési engedélyét 
kifogásolta, amelyet állítása szerint hiányos dokumen-
táció alapján állított ki a polgármester, aki eközben 

oktatóként is tevékenykedett az egyetemen. Rádulyt és 
Szőkét azzal is gyanúsítják, hogy indokolatlanul hagy-
tak jóvá közel egymillió lejt kitevő városházi kifizetése-
ket egy kataszteri felmérést végző cégnek olyan mun-
kákra, amelyeknek semmilyen végeredménye nem volt. 
A korrupcióellenes ügyészség vádat emelt 2015 júniusá-
ban Kiss Sándor volt Bihar megyei tanácselnök ellen is. 
A politikust a hivatali visszaélésen kívül négyrendbeli 
pénzmosással, csúszópénz elfogadásával és befolyással 
való üzérkedéssel is vádolják. Szintén hivatali visszaélés 
miatt indult eljárás tavaly novemberben Tamási Zsolt 
József, a marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai 
Gimnázium igazgatója ellen, aki a DNA szerint Şte-
fan Someşan Maros megyei főtanfelügyelővel közösen 
hozzájárult a gimnázium működéséhez annak ellenére, 
hogy tudták: valójában a tanintézet nem rendelkezik az 
ehhez szükséges engedélyekkel.

2017. február 4. 

 A nagyváradi bíróság jogerős ítéletében reklám-
zászlónak nyilvánította a Tőkés László európai par-
lamenti képviselő irodája erkélyére kitűzött Parti-
um-zászlót.
 A döntés értelmében a nagyváradi bíróság eluta-
sította az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) 
elnökének fellebbezését, és jóváhagyta az önkormány-
zatnak alárendelt helyi rendőrség szabálysértési jegy-
zőkönyvét, amelyben a zászló „megsemmisítésére” 
szólították fel Tőkés Lászlót, mivel a lobogó kitűzé-
se szerintük kereskedelmi tevékenységnek minősül, 
reklámhordozó lévén kifüggesztése engedélyköteles, 
ennek hiányában pedig törvénytelen. Ha a politikus 
nem tesz eleget a felszólításnak, súlyos pénzbüntetésre 
számíthat. Tőkés László 2015. december 11-én tűzte ki 
nagyváradi parlamenti irodája homlokzatára a partiu-
mi zászlót, melyet a Partiumi Autonómiatanács 2015. 
május 16-ai küldöttgyűlésén fogadtak el. Mint ismere-
tes, tavaly februárban jogerősen pert vesztett a székely 
zászlót reklámzászlónak tekintő, és emiatt az Erdélyi 
Magyar Nemzeti Tanácsra tetemes pénzbírságot kiro-
vó marosvásárhelyi helyi rendőrség. A Maros Megyei 
Törvényszék ugyanis kimondta, hogy a székely zászló 
nem tekinthető reklámzászlónak, kitűzése nem ütkö-
zik a reklámtörvénybe.

2017. február 7.  

 Tízezer lejre bírságolta az Országos Audiovizuá-
lis Tanács (CNA) a Realitatea hírtelevíziót. A testület 
szerint Rareş Bogdan 2016. december 6-i, Hatalmi 
játszmák (Jocuri de putere) című műsora megszegte 
az audiovizuális törvényeket.
 Az adás ideje alatt a következő feliratok jelentek meg 
a képernyőn: „Románia, a magyar szélsőségesek össz-
tüze alatt; Magyarország 3 támadást intézett Románia 
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ellen 5 nap alatt; Budapest, előzmény nélküli provokáci-
óhullám; A legmagasabb rangú magyar méltóságok sér-
tegetik Romániát; Magyar külügyminiszter: a magyar 
embereknek nincs mit ünnepelniük december elsején; 
A december elsejei sértegetések után Magyarország is-
mét támad; Román hazafit köptek le egy magyarországi 
téren”. Az audiovizuális törvény előírásai értelmében a 
szolgáltatóknak kötelességük tárgyilagosan tájékoztat-
ni a közönséget, ugyanakkor a nemzeti, vallási kisebb-
ségek nézőpontját is ismertetniük kell, amennyiben az 
őket érintő témák kerülnek bemutatásra.

2017. február 8. 

 A rendőrség és az ügyészség újra vizsgálatot indí-
tott azon kézdivásárhelyi önkormányzati képviselők, 
illetve a polgármesteri hivatal azon köztisztviselői 
ellen, akik a Wass Albert utcanevet elfogadásra java-
solták, és részt vettek a határozattervezet kidolgozá-
sában. 
 2015. november 19-én a városatyák egyhangú voks-
sal szavazták meg, hogy a város egyik névtelen utcáját 
nevezzék el Wass Albertről. Ebből óriási botrány rob-
bant ki, mivel Romániában az írót háborús bűnösként 
tartják számon. A határozattervezetet a helyi tanács 
2016. február 25-én visszavonta. Ezt követően a rend-
őrség javaslatára az ügyészség lezárta az ügyet, ejtette a 
vádakat, és nem indított bűnvádi eljárást senki ellen, de 
ezt a döntést a prefektúra megtámadta, és kérte az ügy 
ismételt kivizsgálását.

2017. február 10.

 Továbbra is elutasításba ütközik a moldvai csán-
gók magyar misézésre vonatkozó kérése, de gyász-
szertartásokon, temetéseken esetenként magyar ének 
és ima is elhangzódhat. 
 Pusztinán, a hívek nyomására, négy éve engedé-
lyezték, hogy péntekenként magyarul imádkozzanak 
a templomban, azonban Külsőrekecsinben arra is volt 
példa, hogy nem engedték bérmálkozni azokat a gyere-
keket, akik magyarórákra járnak. A moldvai megyék-
ben mintegy 250 ezer római katolikus vallású személyt 
regisztráltak a legutóbbi népszámláláson, Tánczos 
Vilmos néprajzkutató becslése szerint mára már csak 
mintegy 60 ezerre tehető azoknak a száma, akik vala-
milyen szinten beszélik a magyar nyelvet. Az Európa 
Tanács Parlamenti Közgyűlése 2001 májusában elfoga-
dott 1521-es ajánlásában azt javasolta: a román állam 
biztosítsa a csángók számára az anyanyelv oktatásának 
a lehetőségét, a római katolikus egyház pedig tegye le-
hetővé, hogy a csángók anyanyelvükön hallgathassák a 
katolikus miséket, és templomi énekeiket anyanyelvü-
kön énekelhessék. A nacionalista román állam- és egy-
házpolitika a csángómagyarokat románoknak tekinti.

2017. február 14. 

 Bogdan Diaconu volt független parlamenti kép-
viselő, a nacionalista Egységes Románia Párt (PRU) 
elnöke tervezetet nyújtott be a bukaresti parlament-
nek 2015-ben, amely „Trianon és a magyar elnyomás 
elleni harc napjává” nyilvánította volna június 4-ét, és 
börtönbüntetés terhe mellett megtiltotta volna a tria-
noni békediktátum jogosságának nyilvános megkér-
dőjelezését Romániában. 
 A törvényszövegek jogharmóniáját vizsgáló, szakér-
tőkből álló törvényhozási tanács kedvező véleményezést 
adott a tervezetre. A szakmai testület nem emelt kifo-
gást az ellen, hogy a gondolat- és véleményszabadságot 
megsértve egytől öt évig terjedő börtönnel sújtsák Ro-
mániában a békeszerződés jogosságának megkérdőjele-
zését vagy gyászjelvények használatát a történelmi ese-
ménnyel összefüggésben. 

2017. február 15. 

 Jogerős bírósági ítélet értelmében 30 napon belül 
el kell távolítani a magyar feliratot a csíkszeredai vá-
rosháza homlokzatáról.  
 A marosvásárhelyi táblabíróság azt a rendkívüli pe-
rorvoslati kérelmet is elutasította, amelyben a hivatal és 
az önkormányzat a korábban kimondott jogerős ítélet 
megsemmisítését kérte.  A „városháza” felirat eltávolí-
tásáért a magyarellenes feljelentéseiről ismert Dan Ta-
nasă soviniszta blogger által vezetett Méltóságért Euró-
pában Polgári Egyesület (ADEC) nyújtott be keresetet 
2015 novemberében. A bíróság mind első fokon, mind 
másodfokon elfogadta a felperes érvelését, mely szerint 
a román intézménynév magyar megfelelője a  „polgár-
mesteri hivatal”, nem pedig a városháza. A hivatal bejá-
ratánál egyébként a törvényes előírásoknak megfelelően 
is olvasható az intézmény nevét románul és magyarul is 
megjelölő tábla. Ezen a „polgármesteri hivatal” megne-
vezés szerepel.

2017. február 16. 

 Nem indulhat el ősszel a kilencedikes filológia osz-
tály a Nagykárolyi Elméleti Líceumban, holott a szü-
lők 33 aláírást gyűjtöttek össze annak bizonyítására, 
hogy lenne igény rá. A tanfelügyelőség viszont arra hi-
vatkozik, hogy egyrészt már elfogadták a beiskolázási 
tervet, ugyanakkor tudatosan a szakoktatás fejleszté-
sére helyezik a hangsúlyt, hiszen a megyében gazdasá-
gi szempontból égető szükség van a szakmunkásokra.
 A 2017/2018-as tanévre vonatkozó beiskolázási terv 
szerint a nagykárolyi tanintézetben a jelenlegi 3 román 
és 3 magyar osztályból egyet, a filológia osztályt szün-
tetnék meg.

A Szatmár megyei tanfelügyelőség döntését sem az 
iskola vezetősége, sem a szülők nem támogatják. Az 
egyik édesanya, Pusch Anna 33 aláírást gyűjtött a ma-
gyar többségű régió környező falvaiban olyan családok-
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tól, amelyek az említett osztályba íratnák nyolcadikos 
csemetéjüket. Az íveket és a petíciót a tanfelügyelőségen 
és a prefektúrán is iktatta.

2017. február 20. 

 A többnyelvű helységnévtáblák kihelyezésére kötele-
zi a Kolozs megyei törvényszék alapfokú ítéletében a ko-
lozsvári polgármesteri hivatalt. A városháza fellebbezni 
készül, a Musai–Muszáj akciócsoport viszont nyomást 
gyakorolna ennek megakadályozása érdekében.
 Alapfokon pert nyert a kolozsvári polgármesteri 
hivatallal szemben a Minority Rights Egyesület: a Ko-
lozs megyei törvényszék ítéletében kimondta, hogy a 
kincses város bejárataihoz ki kell helyezni a kétnyelvű, 
magyar és román megnevezést is tartalmazó helység-
névtáblákat. Mint ismeretes, a kolozsvári polgármesteri 
hivatalt eredetileg a Hollandiában bejegyzett Európai 
Magyar Emberjogi Alapítvány perelte be, hogy helyezze 
ki a többnyelvű helységnévtáblákat a város bejárataihoz. 
Első fokon a bíróság helyt adott a keresetnek, kötelezve a 
városvezetést, hogy a település öt bejáratánál lévő hely-
ségnévtáblákon magyar nyelven is tüntesse fel a város 
nevét. Később a táblabíróság helyt adott a hivatal kifogá-
sának, miszerint egy külföldi szervezetnek nincs perbeli 
minősége, ezért a civilek újabb pert indítottak, immár a 
Romániában bejegyzett Minority Rights Egyesület ne-
vében. Tavaly decemberben a kincses város többnyelvű 
helységnévtábláinak dossziéját a kolozsvári táblabíróság 
újratárgyalásra visszaküldte az első fokon eljáró megyei 
törvényszéknek. A mostani ítélet részletes indoklását 30 
napon belül ki kell adni, a közléstől számított 15 napon 
belül a döntés megtámadható a területi ítélőtáblánál, ezt 
az alperes kilátásba is helyezte. 

2017. február 22. 

 A Hargita Megyei Törvényszék ítélete szerint Csík-
rákos polgármestere köteles eltávolítani a Községháza 
feliratot a polgármesteri hivatalnak otthont adó épü-
letről. 
 A pert a Méltóságért Európában Polgári Egyesü-
let (ADEC) indított még 2015-ben a Községháza felirat 
eltávolításáért a hivatali épületről. A törvényszék helyt 
adott az ADEC keresetének, és elsőfokú döntése sze-
rint a „Csíkrákos Községháza” feliratot el kell távolítani 
az épület homlokzatáról. Egyúttal elutasította a Vizoli 
Miklós rákosi alpolgármester részéről magánszemély-
ként megfogalmazott perbe avatkozási kérést is. A Dan 
Tanasă vezette egyesület, akárcsak a többi hasonló per-
ben, ezúttal is azt kifogásolta, hogy a községháza meg-
nevezésnek nincs román nyelvű megfelelője. Az első-
fokú ítélet ellen a Marosvásárhelyi Ítélőtáblához lehet 
fellebbezést benyújtani, Császár Attila rákosi polgár-
mester szerint ezt meg is fogják tenni. 

2017. február 23. 

 A kézdivásárhelyi merényletkísérlettel vádolt Beke 
István és Szőcs Zoltán perének február 23-i tárgyalá-
sán a bíró javasolta a vádlottak által elkövetett állító-
lagos bűncselekmények jogi besorolásának a megvál-
toztatását. 
 A vádat közösség elleni merénylet kísérlete, illet-
ve az erre való felbujtásról az alkotmányos rend elleni 
cselekményekre módosítanák. A tárgyaláson a védelem 
javaslatára több tanút is kihallgattak, a következő alap-
fokú tárgyalás március 24-én lesz, ez után akár ítélethir-
detés is várható. 

2017. február 27. 

 Nyílt levelet intézett hétfőn a Kovászna, Hargita 
és Maros Megyei Románok Civil Fóruma a parlamen-
ti házelnökökhöz, aggodalmát fejezve ki az RMDSZ 
törvénytervezeteivel kapcsolatban, amelyek a levél 
aláírói szerint „újabb kiváltságokat” biztosítanának a 
romániai magyar közösségnek.
 A szélsőnacionalisták azt kifogásolják, hogy egy in-
dítvány szerint 20-ról 10 százalékra csökkenne az anya-
nyelv-használati küszöb. Fenntartásokat fogalmaznak 
meg az egészségügyi, valamint a szociális ellátási tör-
vényt módosító javaslat kapcsán is. Ha elfogadja a par-
lament az RMDSZ módosító indítványát, azokon a tele-
püléseken, ahol a magyar lakosság aránya meghaladja a 
20 százalékot, vagy ahol a magyar nyelvet beszélők szá-
ma túllépi az 5000 főt, biztosítani kell a magyar nyelvet 
beszélő személyzetet az egészségügyi és szociális intéz-
ményekben. A fórum felhívja a figyelmet arra is, hogy az 
autonómiamozgalmak ismét támogatásra leltek, hazai 
és nemzetközi szinten egyaránt, és a magyar kormány 
is felkarolta ezeket. A fórumot, amelynek mintegy 30 
román „civil szervezet” a tagja, 2005-ben alapították az-
zal a céllal, hogy úgymond hozzájáruljon a Kovászna, 
Hargita és Maros megyében kisebbségben élő románok 
identitásának megőrzéséhez.

2017. február 28. 

 Elhordatja a sepsiszentgyörgyi önkormányzat 
a város főterén található földhalmot, amelyre a Sár-
kánydomb elnevezésű térplasztikát alakították volna 
ki. A városháza ugyanakkor nem mond le a megvaló-
sításról.
 Egyelőre kompromisszumos megoldással rende-
zi a sepsiszentgyörgyi önkormányzat a főtéren a Sár-
kánydomb elnevezésű térplasztikának kijelölt területet, 
amely a Kovászna megyei prefektúra „gáncsoskodása” 
miatt maradt befejezetlen. Antal Árpád polgármester 
úgy véli: ebben a városrendezési kérdésben az önkor-
mányzat a kormányhivatallal és „a mögötte álló erő-
szakszervezetekkel – a titkosszolgálatokkal, a hadügy-
minisztériummal – áll szemben”. Mint ismeretes, a 
háromszéki kormányhivatal különböző minisztériumi 
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és titkosszolgálati engedélyek hiányára hivatkozva tá-
madta meg a Sárkánydombot is magába foglaló részle-
ges városrendezési tervet. A valódi ok azonban sokak 
szerint az lehet, hogy a térplasztika eltakarná a közeli 
téren a Ceaușescu-diktatúrában felállított s az annak 
idején betelepült románok számára szimbolikus érték-
kel bíró Mihai Viteazul-szoborcsoportot. 

2017. március 3. 

 A Brassói Táblabíróság elutasította a legutóbbi 
zászlóperben benyújtott fellebbezéseket, és végzésé-
ben arra kötelezi Kovászna Megye Tanácsát, valamint 
annak elnökét, hogy távolítsa el a megyeháza üléster-
méből azt a székely zászlót, amelyet Kulcsár-Terza 
József parlamenti képviselő adományozott egy évvel 
ezelőtt. 
 Kétszeri halasztás után hirdetett ítéletet a Brassói 
Táblabíróság, visszautasítva végül Kulcsár-Terza József, 
Kovászna Megye Tanácsa, valamint az intézmény elnö-
ke fellebbezését, jogerős ítéletében helybenhagyva a Ko-
vászna Megyei Törvényszék tavaly október 6-i ítéletét. A 
döntés arra kötelezi a megyei tanácsot és annak elnökét, 
hogy a megyeháza díszterméből távolítsák el Székelyföld 
kék-arany zászlaját. A törvényszéki ítéletben Székely-
föld nagybetűvel és idézőjel nélkül jelenik meg. Fontos 
ez azért, mert a prefektus keresetében „úgynevezett szé-
kelyföldet” ír – így, kisbetűvel, mintegy tagadva a régió-
nak és történelmi elnevezésének a puszta létét. A Brassói 
Táblabíróság végzése értelmében el kell távolítani a tavaly 
februárban adományozott székely zászlót a megyeháza 
díszterméből. Ha ez megtörténik, még mindig marad 
egy székely zászló, az, amelyet négy másik társaságában 
novemberben adományozott Kulcsár-Terza József.

2017. március 6. 

 A marosvásárhelyi polgármesteri hivatal a székely 
szabadság pénteken tartandó napjára csak a székely 
vértanúk emlékműve melletti megemlékezést hagyta 
jóvá, a résztvevők felvonulását nem, és még kevésbé 
azt, hogy a részvevők az úttesten vonuljanak.
 Az elöljáróság jóváhagyta, hogy legfeljebb tíz részve-
vő a prefektusi hivatalhoz menjen, és ott petíciót nyújt-
son be, amint azt a törvény írja. A hivatal álláspontja 
szerint a székely szabadság napja részvevői kizárólag a 
járdán távozhatnak a megemlékezés helyszínéről. Kin-
cses Előd, a megmozdulás szervezőinek jogi képviselő-
je elmondta, a városháza nem is tájékoztatta hivatalos 
úton a megemlékezés szervezőit, csupán egy sajtóköz-
leményben rögzítette álláspontját. Az ügyvéd egyértel-
műen hivatali hatalommal való visszaélésnek tekintette 
a városháza állásfoglalását. Kincses arra kérte a csen-
dőrséget, hogy járjon el a szervezőkkel múlt pénteken 
kötött megegyezésnek megfelelően. 

2017. március 8. 

 A román ultranacionalista Noua Dreaptă (Új Jobb-
oldal) szervezet trikolórokkal felszerelkezett marok-
nyi tagja megjelent az aradi március 15-i megemléke-
zésen.
 A Szabadság-szobornál tartott 1848-as megemléke-
zésen Gheorghe Falcă polgármester üdvözölte a megje-
lenteket, a magyarság iránti tiszteletét – immár nem első 
alkalommal – hangsúlyozó beszéde elnyerte a hallgató-
ság tetszését. Kecskés Tibor kolozsvári magyar konzul a 
magyar, Cosmin Pribac Arad megyei prefektus a román 
kormányfő üdvözletét tolmácsolta, majd Faragó Péter 
parlamenti képviselő, az Arad megyei RMDSZ elnöke 
fejtette ki, hogy az erdélyi magyaroknak ma is küzdeni-
ük kell a szabadságjogokért, mint a ’48-as hősöknek. „A 
gyulafehérvári nyilatkozat szellemében követeljük egyéni 
és közösségi jogainkat. Követeljük, hogy legalább a 100. 
évfordulón a románság teljesítse ígéreteit. (…) Nem lehet 
szabad az olyan ország, ahol félreállítják azt, aki dolgozni, 
tenni akar a közösségért. Nem lehet szabad az olyan or-
szág, ahol börtönbüntetés fenyegeti azokat, akik kitűzik a 
magyar vagy a székely zászlót” – mondta beszédében. Az 
ún. román–magyar megbékélés parkjában tartott meg-
emlékezés zavartalanul telt, a tér túlsó végében azonban 
tüntetőleg megjelent a szélsőjobboldali Noua Dreaptă tri-
kolórokkal felszerelkezett maroknyi tagja.

2017. március 15.

 A kolozsvári március 15-i ünnepi felvonuláson a 
román csendőrség kiemelte a tömegből Fancsali Ernőt, 
az Erdélyi Magyar Néppárt kolozsvári elnökét, vala-
mint további egy személyt, mert azok Erdély-zászlóval 
vonultak fel. A csendőrség a szervezőkre hivatkozva 
próbálta megakadályozni a szimbólum használatát. 
 A csendőrség véleménye szerint törvénytelenséget 
követtek el, amikor Erdély zászlajával vonultak fel. Az 
államhatalmi szerv a szervezőkre hivatkozva kezdett 
intézkedni, utóbbiak pedig a csendőrségre hivatkoznak. 
Fancsali Ernő elmondta: valószínűsíti, hogy a csend-
őrség bírságot szab ki, az ügyet azonban – jogorvoslat 
reményében – bíróságra viszi. Az eset nem példanélkü-
li: a csendőrség tavaly szintén vegzálta a felvonulókat – 
köztük Fancsalit – Erdély zászlaja miatt. Akkor bírság 
kiszabására nem került sor.

2017. március 16. 

 Ezúttal sem múlt el incidensek nélkül a Juventus 
Bukarest–Sepsi OSK futballmeccs.  
 Az egyébként kétgólos bukaresti győzelemmel vég-
ződött találkozón nem maradtak el a szokásos magya-
rellenes rigmusok sem. Az esetben az a megdöbbentő, 
hogy a bukaresti fociklub alig tizenéves fiatal szurkolóit 
bujtották fel arra, hogy ordítsák: „Kifelé a magyarokkal 
az országból”. 

2017. március 19. 
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 Értesülések szerint Ionuţ Ţenét, a kolozsvári pol-
gármesteri hivatal oktatási, kulturális, egyházi és 
sportügyekkel foglalkozó szakosztályának felügyelő-
jét tervezi kinevezni osztályvezetővé Emil Boc polgár-
mester. 
 Ionuţ Ţene a Funar-korszak egyik maradványa, az-
óta is töretlenül szítja a gyűlölködést szélsőjobboldali 
portálján. Ţene 2008-ban hozta létre a nyíltan nacio-
nalista, vasgárdista, ortodox fundamentalista eszméket 
terjesztő Napocanews.ro hírportált, amelynek jelenleg 
is vezető publicistája. Írásaiban rendszeresen támadja 
főleg az etnikai és szexuális kisebbségeket, és nyíltan tá-
mogatja a szélsőjobboldali megnyilvánulásokat, főleg a 
neofasiszta Új Jobboldal  akcióit. 

2017. március 20. 

 A bíróság jogerős ítélete szerint a Székely Nemzeti 
Tanács (SZNT) háttérszervezetének, a Siculitas Egye-
sületnek ki kell fizetnie azt a 12 ezer lejes bírságot, 
amelyet 2014-ben, a marosvásárhelyi székely szabad-
ság napja megszervezése után kapott a gyülekezési 
jogszabályok állítólagos megsértése miatt.
 Az SZNT mérlegeli, hogy az ügyben a strasbour-
gi Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul. Közlemé-
nyükben kitérnek arra is, hogy a mostani eljárás és vég-
rehajtás ismételten rámutat arra, hogy meg kell teremteni 
az autonómiaküzdelem, a székelyföldi civil autonómia-
mozgalom kiszámítható anyagi hátterét: „Arra buzdítunk 
minden, az autonómiának elkötelezett Kárpát-medencei 
vállalkozót, Székelyföldön, Erdélyben vagy a nagyvilág-
ban élő polgárt, hogy akár csekély összegű, rendszeresen 
folyósított adományával segítse a mozgalmat.” 

2017. március 23. 

 500 lejes bírságot szabott ki a csendőrség Soós 
Sándorra, az Erdélyi Magyar Néppárt Kolozs megyei 
elnökére amiatt, hogy a március 15-i felvonuláson a 
szervezők felszólítása ellenére sem hagyta el a rendez-
vény helyszínét. 
 A jegyzőkönyvet március 23-án kézbesítették, 
amely név szerint említi Czirmay Zoltánt, a kolozsvári 
RMDSZ ügyvezető elnökét mint feljelentőt, viszont az 
Erdély-zászlót mint kifogásolt jelképet nem. Az EMNP 
és az RMDSZ Kolozs megyei elnökei közösen juttattak 
el petíciót a belügyminiszterhez, magyarázatot kérve a 
csendőrség intézkedésére és az Erdély-zászló üldözésé-
nek jogalapjára.

2017. március 23. 

 Nyoma sincs a Marosvásárhely megnevezést tar-
talmazó helységnévtáblának a város vasútállomásán, 
csupán a Târgu Mureş elnevezés szerepel rajta. 
 Az ügyben egy helyi lakos, Rheinfelder Richárd már 
petíciót indított, amelyben azt kéri: vegyék figyelembe, 

hogy Maros megyének több mint 228 ezer, Marosvá-
sárhelynek pedig mintegy 57 ezer magyar anyanyelvű 
lakosa van, akik jogosan várják el, hogy minden tájé-
koztató tábla kétnyelvű legyen, s a hangosbemondóból 
anyanyelvükön is hallhassák a fontos tudnivalókat. 
Ennek kapcsán Roberta Cătărescu szóvivő mindössze 
annyit mondott: a helységnevet románul és magyarul 
is kiírták, a többi felirat esetében pedig a törvény által 
előírt standard vasúti feliratokat használták. 

2017. március 24. 

 Ismeretlenek lemázolták Maroshévíz összes két-
nyelvű helységnévtáblájának magyar feliratát. 
 Ezeknek a tábláknak szimbolikus jelentősége van, 
hiszen annak a bizonyítékai, hogy minden ember egyen-
lő tagja a közösségnek, nemzetiségétől függetlenül. Hé-
vízen hosszú évekig küzdöttek azért, hogy kikerülhesse-
nek ezek a táblák, pedig erre bírósági döntésre sem volt 
szükség, mint ahogy Kolozsvár esetében sem, hiszen a 
magyar lakosság aránya a 2011-es népszámlálási adatok 
szerint meghaladja a 20 százalékot. A város magyar la-
kosai jogosan tartanak attól, hogy a rongálások nem áll-
nak meg a helységnévtábláknál, és a városban található 
magyar vonatkozású jelképek is áldozatul eshetnek.

2017. március 30. 

 Immár biztosan le kell mondania az elméleti kép-
zést nyújtó 9. osztályáról a kolozsvári Brassai Sámuel 
Elméleti Líceumnak a 2017/2018-as tanévtől, a Kolozs 
megyei tanfelügyelőség ugyanis nem változtatta meg 
erre vonatkozó döntését.
 A Brassaiba járó diákok szülei és a pedagógusok 
még februárban fordultak a szaktárcához, amelytől azt 
kérték, bírálják felül a tanfelügyelőség januári határoza-
tát, miszerint az iskolában jövő tanévtől csak a kilen-
cedikes szakosztály maradhat meg. A tantestület és a 
szülők egyetértettek abban, hogy ha mindenképp le kell 
mondaniuk az egyik osztályukról, az a szakosztály le-
gyen, ne pedig az elméleti. Attól tartanak ugyanis, hogy 
így az iskola elveszíti líceumi minősítését, és szakközép-
iskolává alakul át. A tanfelügyelőség viszont tudatosan 
úgy alakította a beiskolázási tervet, hogy a szakképzésre 
helyezte a hangsúlyt, ezt indoklásuk szerint a gazdasági, 
illetve a munkaerőpiaci helyzet is megköveteli.

2017. április 4.  

 Még ki sem hirdette az államfő, máris támadja 
a magyar közösség szimbólumhasználata elleni perei-
ről ismert Dan Tanasă a héten megszavazott törvényt, 
amely biztosítja a kisebbségek anyanyelv-használati 
jogát a kórházakban és a szociális intézményekben.
 Tanasă párhuzamot von az új törvény és a 2001-
es közigazgatási törvény között. Szerinte ez utóbbi jog-
szabályt is „etnikai tisztogatásra” használta az RMDSZ 
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Székelyföldön. Ezt tette ugyanis szerinte lehetővé, hogy 
Hargita és Kovászna megyében szerinte csak magyaro-
kat alkalmazzanak a polgármesteri hivatalokba és az 
önkormányzati intézményekben.

Állítása szerint „szintet lépett” az RMDSZ, most a 
kórházak következnek. Tanasă értelmezése szerint a 
törvényt etnikai tisztogatásra lehet felhasználni az er-
délyi kórházakban. A kórházigazgatók a jogszabályra 
hivatkozva kirúghatják a román alkalmazottakat, hogy 
magyarul beszélő szakembereket vegyenek fel helyet-
tük, mondja Tanasă. 

2017. április 15.

 A mikóújfalusi községháza előtti emlékműre fel-
húzott székely zászló eltávolítására szólította fel az 
önkormányzatot a Kovászna megyei prefektúra. Áp-
rilis végéig kell eltávolítani a székely zászlót a község-
háza előtti emlékműről. A polgármester azt tervezi, 
hogy helyette a templomkertben két székely lobogót 
húznak fel.
 A prefektúra szerint az emlékmű közterületen van, 
így ott nem loboghat a székely zászló, és felszólították a 
községvezetőt, hogy április 30-áig távolítsa el a kifogá-
solt szimbólumot. A mikóújfalusi elöljáró közölte, hogy 
eltávolítják ugyan a közterületről a székely zászlót, de a 
templomudvarban, tehát az egyház területén húznak fel 
nem is egy, hanem két lobogót.

A Kovászna megyei önkormányzat nemrég összesí-
tést készített, amely szerint a háromszéki prefektusok az 
elmúlt öt év során 104 esetben 96 eljárást kezdeményez-
tek anyanyelv- és szimbólumhasználat miatt. Tamás 
Sándor megyei tanácselnök korábban elmondta: az öt év 
alatt a tisztségben lévő négy kormánymegbízott három 
különböző típusú eljárást indított. Egyrészt kiállítottak 
két büntetőjogi jegyzőkönyvet, ugyanakkor 44 felszólí-
tást küldtek az önkormányzatoknak, amelyek egy része 
eleget tett az utasításnak, többen azonban megtagadták 
azt, ennek nyomán a prefektúra bírósághoz fordult. 

2017. április 24. 

 A civil szervezeteknek kiírt pályázat kétnyelvű mel-
lékletébe kötött bele Sebastian Cucu Kovászna megyei 
prefektus. Bár évek óta román és magyar nyelven teszik 
közzé az űrlapot és a mellékletet, a prefektusnak most 
jutott eszébe, hogy megfenyegesse a Kovászna Megyei 
Tanácsot: bírósághoz fordul, ha nem módosítják a do-
kumentumot kizárólag román nyelvűre.
 A prefektus azzal érvelt, hogy a hivatalos nyelv a 
román, és a 20 százalékos anyanyelv-használati jogra is 
azt mondta, ez esetben nem alkalmazható, mert az csak 
magánszemélyekre vonatkozik, egyesületekre, alapítvá-
nyokra nem, tehát nem indokolt, sőt törvénytelen a ma-
gyar nyelv használata a pályázati űrlapokon. A Megyei 
Tanács nem szándékszik abbahagyni a támadást, ezért 

felhatalmazta Grüman Róbert alelnököt és Kerestély 
Irma önkormányzati képviselőt, nyugalmazott főtanfel-
ügyelőt, hogy készítsenek memorandumot az ügyről, és 
nyújtsák be az Európa Tanács önkormányzati kongresz-
szusán, valamint a Regionális  Nyelvek Chartájának 25. 
évfordulójára is készítsenek erről jelentést.  

2017. április 27. 

 A magyar kormány „románellenes” propagan-
da-főosztályaként állították be a bukaresti médiában 
a magyarországi Trianon 100 nevű kutatócsoportot, 
amely a Magyar Tudományos Akadémia „Lendület” 
nevű, fiatal kutatók számára kiírt pályázatán nyert 
harmincmillió forintos támogatást a békeszerződés-
sel kapcsolatos ismeretek kiegészítését, összegzését és 
közzétételét célzó ötéves projektre.
 A román sajtóban tovább gyűrűzött annak „lelep-
lezésnek” a visszhangja, amelyet Ioan Aurel Pop tör-
ténész, a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem 
(BBTE) rektora tett egy múlt heti rendezvényen, ame-
lyen a Román Akadémia újonnan létrehozott – főleg 
Oroszországgal foglalkozó – Információs Hadviselést és 
Stratégiai Kommunikációt Elemző Laboratóriuma (LA-
RICS) mutatkozott be. A kolozsvári rektor előadásában 
azt állította, hogy Románia „egy másik szomszédjával, 
Magyarországgal is információs és kommunikációs 
háborút visel” (noha Oroszország nem is szomszédos 
Romániával), Budapest pedig „saját költségvetéssel 
rendelkező állami főosztályt hozott létre Trianon 100 
elnevezéssel”, miközben a bukaresti kormány által lét-
rehozott Románia Centenáriuma főosztálynak nincs 
elkülönített költségvetése. A jobboldali Evenimentul 
Zilei és a liberális Adevărul című lap is idézte Cozmin 
Gusă „politikai elemző” és médiaguru értelmezését, 
miszerint a Trianon 100 „egy az egész térség destabili-
zációjához vezető, intelligens, szegregacionista bomba”, 
amelyet szerinte a magyar kormány a román centená-
riumi ünnepségek – Erdély és a Román Királyság 1918. 
december elsején kinyilvánított egyesülési óhajának 
közelgő századik évfordulója – ellensúlyozására hozott 
létre. A BBTE magyar oktatói szerint a Trianon 100 nem 
kormányzati intézmény, hanem tudományos kutatók-
ból álló munkacsoport. 

2017. május 2.

 Az Országos Adó- és Pénzügyi Hivatal csalás elle-
ni ügyosztálya az elmúlt hetekben ismét ellenőrizte a 
Siculitas Egyesületet és a vele együttműködő Sepsire-
form Egyesület pénzügyi ügyvitelét. Előbbinek a veze-
tője Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke, az 
utóbbinak pedig Gazda Zoltán, a Sepsiszéki Székely 
Tanács elnöke. 
 Székelyföld határainak kivilágítása után, amely pol-
gári akciónak mindkét egyesület szervezője volt 2015-
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ben, hasonló pénzügyi ellenőrzést végzett ugyanaz a ha-
tósági szerv. Akkor a Siculitas Egyesületet 10 ezer lejes 
büntetéssel sújtották, amelyet utólag a bíróság eltörölt. 
Az egyesület ellen lefolytatott első vizsgálat 2013. már-
cius 10-ét, a Székely Szabadság Napját követően zajlott, 
amikor az ellenőrző szerv a Maros megyei pénzügy-
őrség volt. Sem akkor, sem most, az elmúlt hetekben a 
kiterjedt és alapos pénzügyi vizsgálat nem talált hibát 
a két egyesület ügyvitelében, amit a kibocsátott jegy-
zőkönyvek is tanúsítanak. A Siculitas Egyesületnek két 
másik ügye is van folyamatban a március tizedikei tün-
tetésekkel kapcsolatban. A 2014-es tüntetés alkalmával 
kirótt csendőrségi büntetéssel kapcsolatos keresetet ér-
demi tárgyalás nélkül utasította vissza a bíróság, és a 12 
ezer lejes büntetést a Siculitas Egyesület bankszámláján 
lefoglalták. Ebben a kérdésben az egyesület az Emberi 
Jogok Európai Bíróságához fordul. Másodfokon várható 
a romániai bírósági ítélet a 2016-ban, ezúttal Izsák Ba-
lázsra kirótt négyezer lejes csendőrségi büntetés ügyé-
ben, szintén a Székely Szabadság Napjával kapcsolat-
ban. Ugyanakkor nyolcvan önkéntes nevére állítottak 
ki büntető jegyzőkönyvet, amelyek mindenikét utóbb 
a törvényszék érvénytelenítette. Mindez arra enged kö-
vetkeztetni, hogy Székelyföld autonómiájáért demokra-
tikus, békés, mindvégig teljes nyíltsággal, a nyilvános-
ság előtt cselekvő igyekezet immár nem csupán politikai 
akadályokba ütközik, hanem hatósági úton is el kíván-
ják lehetetleníteni. 

2017. május 3.

 Csaknem 150 Kovászna megyei civil szervezet és 
a történelmi magyar egyházak képviselői memoran-
dumot intéztek a kétnyelvűség ügyében az Európa 
Tanácshoz. Az aláírók elégedetlenségüket fejezték ki 
amiatt, hogy a Kovászna megyei prefektúra azt kérte 
a megyei tanácstól, hogy a civil szervezetek pályáz-
tatásához használt űrlapot kizárólag román nyelven 
nyomtassa ki, és ne két nyelven, mint a korábbi évek-
ben. 
 Az aláírók mélységes felháborodásukat és tiltako-
zásukat fejezik ki a prefektus álláspontja miatt, aki meg-
akadályozza a kisebbséghez tartozó egyéneket abban, 
hogy szabadon használják anyanyelvüket a hatóságok-
kal való kommunikációban. Ezzel a prefektus megszeg-
te a Kisebbségi és Regionális Nyelvek Európai Chartáját, 
amelyet Románia éppen tíz évvel ezelőtt, május 10-én 
írt alá, s amely a 2007/282-es törvénnyel a belső jogrend 
részévé vált. Sebastian Cucu prefektus az nyilatkozta, 
hogy ő csak azt kérte a Kovászna megyei tanács képvise-
lőitől, hogy tartsák be a törvényt, amely kimondja, hogy 
minden hivatalos okiratot az ország hivatalos nyelvén 
kell kiállítani, nem kétnyelvűen, és ezt követően lehet 
lefordítani a kisebbség nyelvére. 

2017. május 9. 

 A román külügy levélben sérelmezi az Európai 
Bizottság elnökénél, Jean-Claude Junckernél, hogy 
Navracsics Tibor elfogadta a meghívást a Kolozsváron 
zajló FUEN-kongresszusra, ellenben nem látogat el 
Bukarestbe. 
 Amióta elindították a kisebbségvédelmi polgári 
kezdeményezést, a kezdeményezőknek a román diplo-
mácia támadásaival kell szembesülniük, a román kül-
ügy félretájékoztatja az EU döntéshozóit az RMDSZ és 
a FUEN szándékairól. Mint ismert, Románia a Mino-
rity SafePacket elutasító Európai Bizottság oldalára állt. 
A bukaresti külpolitikát az zavarja, hogy a FUEN az 
RMDSZ-szel vállvetve vett részt az Európai Bizottság 
ellen a kisebbségvédelmi európai kezdeményezés ügyé-
ben indított perben, amelyet a felperesek nemrég meg-
nyertek az Európai Unió Bíróságán. 

2017. május 13. 

 A marosvásárhelyi Civil Elkötelezettség Mozga-
lom (Cemo) beadványai nyomán 17 vegyes (román és 
magyar) tannyelvű marosvásárhelyi tanintézetben ál-
lapította meg a romániai Országos Diszkriminációel-
lenes Tanács a nyelvi diszkrimináció tényét. 
 A többi erdélyi várostól eltérően Marosvásárhelyen 
a magyar gyermekek többsége vegyes tannyelvű óvodák 
és iskolák magyar csoportjaiban, osztályaiban tanul. 
A Cemo 31 diszkriminációs eljárást indított el vegyes 
tanintézetek ellen, azt kifogásolván, hogy ezek néme-
lyikében nincs vagy hiányos a kétnyelvű feliratozás, a 
kétnyelvű közérdekű tájékoztatás, az intézmények hon-
lapjai és közösségi oldalain nem érvényesülnek a két-
nyelvűség követelményei. A Diszkriminációellenes Ta-
nács 2016 októbere és 2017 májusa között 17 tanintézet 
esetében állapította meg a nyelvi diszkriminációt. 

2017. május 18.

 Dan Tanasă, a magyarok iránti gyűlöletéről el-
híresült aktivista egy nagyszalontai játszótéren vélte 
felfedezni a magyar revizionizmus jeleit.
 Nagyszalonta testvérvárosa Csepel, egy Románi-
ában egyedülálló „meseparkot” adományozott a haj-
dúvárosnak. A kreatív, látványos és ötletes játszótéri 
alkalmatosság szállítását és összeszerelését, valamint a 
környezete rendbetételét szintén a magyar főváros XXI. 
kerületének önkormányzata vállalta magára.   Egyes 
nagyszalontai román  „hazafiak” azt sérelmezik, hogy 
a játszótéren levő fehér kérgű nyírfák mellé pirosra és 
zöldre festett támoszlopokat helyeztek ki, melyek így a 
magyar lobogó színeit adják ki.

2017. május 18. 

 Mivel nem történt fellebbezés, jogerőssé vált a volt 
madéfalvi polgármester pénzbírságra kötelezésére vo-
natkozó elsőfokú ítélet, amelyet tavaly hozott a Har-
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gita Megyei Törvényszék. Ugyanakkor a törvényszék 
bizonyítékot is kért arról, hogy a per tárgyát képező 
Községháza feliratot eltávolították.
 Szentes Csaba korábbi polgármestert azért perelte 
be a román Méltóságért Európában Polgári Egyesület 
(ADEC), mert szerintük nem hajtotta végre a 2016 feb-
ruárjában hozott jogerős bírósági végzést, és nem vette 
le a községháza homlokzatáról az intézményt megneve-
ző feliratot. Noha a volt községvezető a per során doku-
mentumokkal bizonyította, hogy a feliratot eltávolítot-
ták, tavaly novemberben a Hargita Megyei Törvényszék 
az egyesületnek adott igazat, és úgy döntött, hogy Szen-
tes Csabának 57 ezer lej bírságot kell fizetnie.

2017. május 19. 

 Erdély napjává kiáltaná ki május 15-ét a Népi Moz-
galom Párt (PMP) egyik Szilágy megyei képviselője, 
annak emlékére, hogy 1848-ban ezen a napon kez-
dődött az erdélyi románok első jogkövetelő nemzeti 
gyűlése. 
 Az indítványozók szerint ugyanis az 1848-as ba-
lázsfalvi gyűlések amellett, hogy a román nemzet 
elismerését, a törvényhozásban való egyenjogú kép-
viseletét követelték, az első lépések voltak a román 
nemzetiségi mozgalom radikalizálódásához vezető 
úton. A Küküllő-menti városban elfogadott petíció 
először csak azt akarta elérni, hogy a román képviselők 
részvételével tárgyalják újra a Magyarország és Erdély 
egyesülését, később viszont a románok Erdély elszaka-
dását követelték a monarchiától. A balázsfalvi gyűlések 
nemzeti alapú ellenségeskedést váltottak ki Erdélyben, 
és a magyar szabadságharccal való szembefordulást, 
illetve a románok fegyveres felkelését eredményezték. 
Ekkor hangzott el Simion Bărnuţiunak, a román em-
ancipációs törekvések ideológusának híres beszéde, 
melyben kijelentette: „mérgezett a magyar szabadság 
asztaláról vett falat”. A magyarok ellen hangoló beszé-
dében kijelentette, hogy Erdély nélkül a pannóniai me-
zők magyarjai „mezei nyulak” az ellenségek szemében, 
Magyarhon nélkül pedig az erdélyi magyarok lassan el 
fognak enyészni.

2017. május 28. 

 A diszkriminációellenes tanács nem marasztalta 
el Mircea Diacont, a magyarellenes akcióiról elhíre-
sült háromszéki fogyasztóvédelmi komisszárt amiatt, 
hogy két évvel ezelőtt bírságot rótt ki a „székely ízek” 
termékmegjelölés miatt.
 Az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) 
szerint nem tekinthető diszkriminatív intézkedésnek, 
hogy a magyarellenes megnyilvánulásairól ismert Mi-
rcea Diacon, a Kovászna Megyei Fogyasztóvédelmi Hi-
vatal vezetője két évvel ezelőtt bírságot rótt ki a „szé-
kely ízek” termékmegjelölés miatt. Az Asztalos Csaba 

elnökölte tanács úgy döntött, hogy nem bizonyítható a 
hátrányos megkülönböztetés. Ezzel szemben meglepő 
módon elmarasztalta Bedő Zoltán publicistát, mivel 
úgymond a románokat diszkriminálta a Diacon viselt 
dolgairól írt véleményanyagában. Mircea Diacon koráb-
ban több háromszéki diáktáborban is bírságolt a román 
feliratok hiánya miatt, később illegális reklámnak te-
kintette, ezért eltávolíttatta a Székelyföldet népszerűsítő 
SIC – Terra Siculorum – Székelyföld feliratú matricákat 
a sepsiszentgyörgyi taxikról. 

2017. május 30. 

 A marosvásárhelyi elöljáróság elkezdte leszerel-
tetni Marosvásárhelyen a Dózsa György utcában a 
kétnyelvű utcanévtáblákat, és helyükre román nyel-
vű táblákat helyeztek ki, illetve helyenként csak a 
Gheorghe Doja feliratot hagyták meg. 
 A Dózsa György utcára 2014-ben kerültek fel a két-
nyelvű feliratok, az akkori ígéretek szerint ezek kihelye-
zése csak egy első lépés kellett volna legyen. Ebben az 
első körben olyan utcák feliratait „kétnyelvűsítették”, 
amelyeket magyar történelmi személyiségekről nevez-
tek el, ami a városalapító magyar közösséggel szembeni 
tisztelet jele lenne. 

2017. május 31.

 Felszólítást kapott a helyi rendőrségtől a nagy-
várad-újvárosi református egyházközség amiatt, hogy 
az újvárosi református templom falára kihelyezték a 
reformáció 500. éves évfordulóját hirdető molinót.
  A váradújvárosi református egyházközséghez má-
jus 31-én érkezett meg az önkormányzati helyi rendőr-
ség felszólítása, melyben az áll, hogy az egyházközség 
tíz napon belül „tegye meg a szükséges lépéseket” az 
újvárosi református templom falára kihelyezett molinó 
ügyében, melyet reklámeszköznek minősítettek. Az egy-
házközség lelkészei, Sándor Lajos és Herdean Gyöngyi 
sértőnek tekintik, hogy kereskedelmi reklámnak mi-
nősítették a reformáció jeles évfordulója előtt tisztelgő 
kegyeleti kelléket. Leszögezték, hogy nem fogják levenni 
azt, és a Királyhágómelléki Református Egyházkerület-
hez fordulnak jogi védelemért. 

2017. június 6.

 Igazságtalannak tartja Bedő Zoltán háromszé-
ki újságíró, hogy az Országos Diszkriminációellenes 
Tanács (CNCD) elmarasztalta a Kovászna megyei fo-
gyasztóvédelmi hivatal vezetőjének menesztését köve-
telő véleményanyagáért.
 Bedő bejelentette, hogy cikkének és a CNCD hatá-
rozatának fordítását eljuttatja különböző nagykövetsé-
gekhez és sajtószervezetekhez, szerinte ugyanis a diszk-
riminációellenes tanács döntése sérti a sajtószabadságot 
és a szabad véleménynyilvánítás jogát. Rámutatott: a 
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tanács indoklásában az szerepel, hogy ő diszkriminál-
ja a románokat, ellenük uszít, holott írásában még csak 
burkoltan sincs szó a románokról.

2017. június 8. 

 Incidens árnyékolta be a Transilvania Nemzetkö-
zi Filmfesztivál (TIFF) Magyar Napját. Enyedi Ildikó 
Arany Medve-díjas Testről és lélekről című filmjére a 
zsúfolásig megtelt a Florin Piersic Mozi tágas – több 
mint hétszáz férőhelyes – terme. 
 A magyar nyelvű filmet, akárcsak az összes idegen 
nyelvűt, román és angol felirattal vetítették. A film utá-
ni beszélgetés során egy idősebb férfi a terem közepén 
ingerült hangnemben beszólt a színpadon lévő Borbély 
Alexandrának és a fordítónak, hogy beszéljenek romá-
nul, elvégre Romániában vagyunk. A közönség egy ré-
sze megtapsolta a férfi hozzászólását, mások alig hall-
hatóan pfujoltak. A zavart keltő férfi azzal védekezett, 
hogy bár értette a beszélgetést, és nincs baja a magya-
rokkal, máskülönben nem ült volna be egy magyar film-
re, azoknak az érdekében szólalt fel, akik nem értenek 
magyarul vagy angolul. 

2017. június 8.

 2016. március 10-én, a Székely Szabadság Nap-
ján rendezett marosvásárhelyi felvonuláson a Székely 
Nemzeti Tanács elnökét, Izsák Balázst a megyei csen-
dőrség 10 ezer lejes büntetéssel sújtotta. 
 A bírság miatt Izsák a bírósághoz fordult, de az 
a csendőrségnek adott igazat. Az alapfokú döntés ellen 
a Székely Nemzeti Tanács elnöke fellebbezett, és be-
terjesztette a törvényszéknek azokat a bizonyítékokat, 
amelyek a szervezők és a csendőrség közötti együttmű-
ködést támasztják alá. A másodfokú bíróság figyelmen 
kívül hagyta ezeket a bizonyítékokat, köztük azt a tényt 
is, hogy személyesen a csendőrség vezetője, Iulius Ce-
nan ezredes vette át a rendezvénnyel kapcsolatos doku-
mentumokat, beleértve az előzetes bejelentés másolatát. 
Mivel az ítélet sérti az Európai Emberjogi Egyezmény 
rendelkezéseit, a határozat indoklásának kézhezvétele 
után a Székely Nemzeti Tanács az emberi jogok stras-
bourgi bíróságához fordul.

2017. június 9. 

 A Hargita megyei törvényszék jogerős ítéletben 
törvényesnek találta azt a bírságolási jegyzőkönyvet, 
amelyet 2015 októberében, Székelyföld határainak ki-
világításakor Gyergyószentmiklóson rótt ki a rendőr-
ség a jelzőtüzekhez fát szállító személyre.
 A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság 2015-
ben azért rótt ki 2000 lejes bírságot, mert a gyergyó-
szentmiklósi őrtűzgyújtás szervezői fuvarlevél nélkül 
szállították Árus Zsolt udvaráról az általa törvényesen 
vásárolt faanyagot a tűzgyújtás helyszínére. Az SZNT 

háttérszervezeteiként működő Siculitas Egyesületnél és 
Sepsireform Egyesületnél a román adóhivatal (ANAF) 
csalás elleni főosztálya tartott az őrtűzgyújtást követően 
ellenőrzést. 

2017. június 9. 

 Magyarellenes hangvételű, Gheorghe Funar és 
C. V. Tudor szélsőségesen nacionalista kirohanásait 
idéző állásfoglalásban tiltakozik a Román Akadémia 
ama javaslat ellen, hogy március 15-e legyen hivatalos 
ünnep Romániában.
 A bukaresti tudományos köztestület annak apro-
póján tett közzé nyilatkozatot honlapján, hogy a román 
szenátus közigazgatási szakbizottsága hétfőn elfogadta 
az RMDSZ ama törvénytervezetét, amely március 15-ét 
a romániai magyarság hivatalos ünnepévé nyilvánítaná. 
A tervezet lehetővé tenné a magyarlakta települések, va-
lamint a megyék önkormányzatai és intézményei szá-
mára, hogy ünnepségeket szervezzenek ezen a napon, és 
ezek költségét az általuk kezelt költségvetésből fedezzék. 
Az akadémikusok emlékeztetnek, hogy az 1848. már-
cius 15-én a Petőfi Sándor vezette „magyar ifjak” által 
elfogadott, a pesti forradalom követeléseit tartalmazó 
12 pont Magyarország és Erdély egyesülését is kezdemé-
nyezte. Nem ez az első eset az elmúlt hónapokban, hogy 
a bukaresti tudományos köztestület kisebbségellenes 
kirohanásra ragadtatja magát. Februárban több mint 
80 akadémikus tett közzé Románia nemzeti egységét és 
területi épségét féltő, az ezek ellen irányuló támadások 
leküzdésére felszólító felhívást, amelyben arra kérték az 
állam illetékes intézményeit, akadályozzák meg az or-
szág nemzeti egysége, identitása és szuverenitása ellen 
irányuló „diverziókat és agressziókat”, a politikusokat 
pedig felszólították, hogy „felelősséggel és hazafiassággal 
dolgozzanak együtt Románia jólétéért”. Ioan Aurel Pop 
történész, a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegye-
tem (BBTE) rektora, akadémikus májusban a magyar 
kormány „románellenes propaganda-főosztályaként” 
állította be a „Lendület” Trianon 100 Kutatócsoportot, 
holott a többnyire történészekből álló testület a Magyar 
Tudományos Akadémia (MTA) pályázata alapján törek-
szik a békeszerződéssel kapcsolatos ismeretek kiegészí-
tésére, összegzésére. 

2017. június 21. 

 Klaus Iohannis államfő az RMDSZ és a román 
balliberális koalíció közötti tárgyalásokra utalva ki-
jelentette: nem lehet alkudozni az etnikai alapú auto-
nómiáról, ez ugyanis szerinte „nemkívánatos dolog” 
Romániában.
 Az államfő felszólította a kormányzó Szociálde-
mokrata Pártot (PSD), hogy ne iktasson be a tárgyaló-
csomagba olyan dolgokat, amelyek nem képezhetik alku 
tárgyát. Kifejtette továbbá, hogy nem lehet tárgyalások-
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ba bocsátkozni az etnikai alapú autonómiáról. Szerin-
te ez nemkívánatos dolog Romániában, nem lehet róla 
különleges helyzetek jelentette nyomás alatt egyezkedni.

2017. június 21. 

 Veszélyben Románia, elárulták a román nemzeti 
érdekeket, az alkotmányos rendet, eladták Erdélyt – 
ezektől a jajkiáltásoktól hangos egész Románia, a par-
lament, ezt harsogják a tévék, lapok. 
 Nem győzik egymást túllicitálni, a magyar veszély 
oly méretűvé dagadt, hogy már a kormányválság is alig 
téma, miután az RMDSZ néhány olyan jogszabály elfo-
gadását javasolta, melyek saját programjában, választási 
ígéreteiben is szerepeltek. A javaslatok nyilvánosságra 
kerülése nyomán olyan rendkívül változatos formában 
és elementáris dühvel tört elő a magyarellenes gyűlölkö-
dés Romániában, hogy a nacionálkommunista Ceaușes-
cu holtában is megirigyelhetné. Román nemzeti színű 
szalagok jelentek meg a parlamentben, hazafias nóták 
harsogtak a gyűlésteremben, a „patrióták” közösségi 
oldalakon tettek tanúbizonyságot hatalmas hazaszere-
tetükről, hogy ország-világ lássa, ők nem tartoznak az 
árulók közé. Megsokasodtak az arcátlan hazugságok az 
1848-as forradalom idején megölt több százezer román-
ról is. 

2017. június 21. 

 A székely és magyar zászlók, valamint a Székely-
föld egységét hirdető molinó eltávolítására szólított 
fel Maros megye prefektusa számos elöljárót. 
 Lucian Goga a székely és magyar zászlók, valamint 
a Marosvásárhely és Szováta közötti útszakaszon kife-
szített, a Székelyföld egységét hirdető magyar nyelvű 
molinó sürgős eltávolítására szólított fel számos Kükül-
lő menti polgármestert. Goga felszólítását alapos terep-
szemle előzte meg: a prefektúra alkalmazottai napokig 
járták a megye magyarlakta vidékeit, és fényképezőgép-
pel közösségi jelképekre „vadásztak”. 

2017. június 22. 

 A marosvásárhelyi táblabíróság jogerős ítélete ér-
telmében nemcsak a székely zászlót, hanem a város sa-
ját jelképét is el kell távolítani a gyergyószentmiklósi 
városháza homlokzatáról. 
 A Hargita megyei törvényszék februári alapfokú 
ítélete még csak a székely zászló levételéről rendelke-
zett, a városzászló továbbra is az erkélyen loboghatott 
volna. Nagy Zoltán, Gyergyószentmiklós polgármestere 
szerint valóságos vadászat folyik a székely szimbólumok 
ellen. „Azzal viszont, ha a székely zászló lekerül a vá-
rosháza homlokzatáról, érdemben semmi nem változik. 
Székelyföld továbbra is létezni fog, Gyergyószentmiklós 
pedig továbbra is egy 85 százalékban székelyek, ma-
gyarok által lakott város marad”, mondta az elöljáró. A 

polgármester úgy vélekedett: a lobogók eltávolításának 
egyedüli következménye az lehet, hogy feszültség alakul 
ki a magyar és a román közösség tagjai között, ami sze-
rinte eddig nem volt jellemző a Hargita megyei város-
ban, az emberek békésen éltek egymás mellett. Az ön-
kormányzat nem fellebbezhet tovább, de Árus Zsolt, a 
Gyergyószéki Székely Tanács elnöke magánszemélyként 
lépett be a perbe, így lehetősége van arra, hogy a stras-
bourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához forduljon, s 
ezzel élni is fog.

2017. június 23.

 A Mikó Imre Jogvédő Szolgálat jelentése szerint az 
utóbbi napokban ijesztő méreteket öltött Romániában 
a magyarellenes hangulat és a gyűlöletbeszéd, ezért a 
szolgálat közösség elleni uszítás vádjával bűnvádi fel-
jelentést tett román politikusok és egy újságíró ellen.
 A jogvédő szolgálat közlése szerint a közösségi mé-
dia és a hírcsatornák román politikusok, újságírók és vé-
leményformálók nacionalista üzeneteitől hangosak. Egy 
országos politikai válság közepette a román politikai 
elit, a média jelentős hozzájárulásával, újból előveszi a 
„magyar kártyát”, és a romániai magyar közösség ellen 
fordítja a közvéleményt. Traian Băsescu volt államelnök 
egyébként elsők között csatlakozott a soviniszta uszítás 
kórusához. 

2017. június 23.

 Cosmin Bîrsan, egy román szélsőséges a székely 
zászló égetéséről szóló videót tett fel Facebook-olda-
lára. 
 A videóban elhangzik, hogy Romániának csak egy 
zászlaja van, az pedig a piros, sárga, kék. A román na-
cionalista amúgy rosszul van informálva, saját zászlaját 
sem ismeri, ugyanis a román zászló színei sorrendben: 
kék, sárga, piros. A hozzászólások között rengeteg ma-
gyargyalázó van, többek között a magyarok kivégzését 
helyezi kilátásba egy másik mélyromán.

2017. június 28.

 A március tizedikei Székely Szabadság Napját be-
jelentő Siculitas Egyesület tájékoztatást kapott a kor-
rupcióellenes ügyészségtől, hogy a hatóság megkezdte 
a nyomozást az egyesület által benyújtott bűnvádi pa-
nasz ügyében.
 Az egyesület ez év márciusában két panasszal fordult 
a hatósághoz: Dorin Florea, Marosvásárhely polgármes-
tere és Valentin-Constantin Bretfelean, a helyi rendőr-
ség igazgatója ellen hatalmi visszaélésért. Ez év március 
tizedikét megelőzően a polgármesteri hivatal egy olyan 
közleményt adott ki, amellyel megpróbálta a törvénye-
sen bejelentett marosvásárhelyi felvonulást megakadá-
lyozni, semmibe véve a gyülekezés jogról szóló törvény 
előírásait, semmibe véve a Maros Megyei Törvényszék 
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2016. január 8-án meghozott döntését. Másrészt az 
egyesület panasszal élt a 2018-ra bejelentett tüntetés tör-
vénytelen betiltása miatt is. 2017. március 16-án, a látta-
mozó bizottság ülésén Bretfelean mint a polgármester 
képviselője azzal az indokkal próbálta megakadályozni 
a 2018-ra bejelentett felvonulást, hogy a menet útvonala 
a Szentgyörgy (Revoluţiei) utcai kórház előtt halad el, és 
kórházak előtt a törvény tiltja a nyilvános rendezvények 
megtartását. 

2017. július 3. 

 Csorbítaná a magyar kisebbség jogait egy román 
politikus. Azt kéri a tanügyminisztériumtól, hogy a 
jövőben csak román nyelven lehessen kiállítani az el-
ismerő okleveleket is.
 Koronka néhány kilométerre fekszik Marosvásár-
helytől. A 2700 lelkes község magyar többségű, a román 
kisebbség gyermekei is a helyi általános iskolába járnak, 
ahol magyarul és románul folyik az oktatás. Egyes ro-
mán szülőknek nem tetszik, hogy azok az oklevelek, 
amelyekkel a diákok teljesítményét ismeri el az iskola, 
magyar nyelvűek is lehetnek.  Ezek az oklevelek nem 
minősülnek hivatalos iratnak. Ha annak számítanának, 
csak román nyelvűek lehetnének. A szülői panaszokat 
meghallotta az egyik román párt Maros megyei par-
lamenti képviselője, és éles magyarellenes kirohanást 
intézett az oklevelek kapcsán, annak ellenére, hogy a 
koronkai iskola román diákjai román nyelvű oklevelet 
kaptak.

2017. július 10. 

 A magyar közösségnek címzett válogatott rágal-
makkal válaszolt Marius Paşcan, a Népi Mozgalom 
Párt magyarellenes kirohanásairól hírhedt Maros 
megyei képviselője Szilágyi Zsolt EMNP-elnök Klaus 
Iohannis államfőnek címzett, az autonómiáról szóló 
párbeszéd elkezdésére szólító levelére.
 A román honatya szerint az Erdélyi Magyar Nép-
párt, az RMDSZ és a Székely Nemzeti Tanács időről 
időre feltámasztja az autonómia ügyét, mivel szerinte 
egyetlen, közös céljuk van: Románia „etnikai enklávék-
ra” történő felszabdalása. 

2017. július 17. 

 A román állampolgársága visszavonásával bün-
tetné Kelemen Hunort, az RMDSZ elnökét Románia 
Modernizálásáért Koalíció (CNMR), miután Kelemen 
úgy fogalmazott, hogy a romániai magyarok nem 
tudják és nem is akarják megünnepelni az 1918-as 
gyulafehérvári román nagygyűlés centenáriumát.
 A szakszervezeteket és civil szervezeteket tömörítő 
koalíció közleménye megdöbbentőnek nevezi Kelemen 
nyilatkozatát. „Bár teljesen megértjük és feltétel nélkül 
támogatjuk a tolerancia és az egyazon államban történő 

etnikumközi együttélés európai értékeit, felháborítónak 
és törvénysértésre buzdítónak tartjuk, ezért elítéljük az 
RMDSZ elnökének nyilatkozatait” – áll a közlemény-
ben. A szövetség a Kelemen Hunornak 2000-ben ado-
mányozott Románia Csillaga kitüntetés visszavonását is 
kezdeményezte. 

2017. augusztus 7.

 A CNMR elítéli a magyar közösség vezetőit, ami-
ért kihívó módon az alkotmányban nem létező székely 
himnusszal fogadták az államfőt Csíkszeredában, és 
hogy olyan jelképeket próbáltak átadni neki, ami sérti 
az ott élő románságot. 
 Klaus Iohannis államfő hivatalos látogatást tett 
Hargita és Kovászna megyékben, az államfőt tüntetők 
mintegy 30 tagú csoportja várta, akik magyar, román és 
német feliratokat tartottak a magasba, amelyen többek 
között dél-tiroli mintájú etnikai autonómiát követeltek. 
A tanácskozás kezdetén közvetlenül a román himnusz 
után a jelenlévők elénekelték a székely himnuszt, később 
az elnök egy székely zászlót kapott ajándékba. 

2017. augusztus 18. 

 Ioan Aurel Pop, a Babeș-Bolyai Tudományegye-
tem rektora szerint ha a Romániai Magyar Demokra-
ta Szövetség elnöke nem ismeri el és nem tartja fon-
tosnak a centenáriumot, akkor nincs miért ebben az 
országban élnie.
 A történészprofesszor Kelemen Hunor pár napja tett 
kijelentésére reagált, miszerint a romániai magyarság-
nak nincs mit ünnepelnie 2018-ban. Továbbá hozzátette 
azt is, hogy egy nemzethez való tartozás és azon állam 
szimbólumainak a tisztelete nem szétválasztható. „Le-
het, hogy az erdélyi magyarok nem ugyanúgy érzik ma-
gukat, mint Magyarországon, de ugyanilyen helyzetben 
vannak a németországi franciák is például” – mondta a 
rektor.  

2017. augusztus 21. 

 A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat panaszt tesz a 
bukaresti Dinamo futballklub szurkolóinak magatar-
tása miatt, ugyanis a Sepsi OSK–Dinamo labdarúgó 
mérkőzés során a fővárosi szurkolók a már több al-
kalommal elhangzott, ismert magyarellenes rigmust 
skandálták: „Ki az országból a magyarokkal!”
 A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat a mérkőzésen 
történt magyarellenes megnyilvánulások kapcsán fel-
jelentést tesz az Országos Diszkriminációellenes Ta-
nácsnál, valamint írásbeli felszólítással fordul a Román 
Labdarúgó-szövetséghez, hogy vizsgálja ki a mérkőzés 
során történteket, és tegye meg a szükséges intézkedé-
seket annak érdekében, hogy többé ne forduljon elő ha-
sonló eset. 

2017. augusztus 23. 
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 Kész tüntetéseket szervezni a Nemzeti Liberális 
Párt, ha a parlament elfogadja az RMDSZ javaslatát, 
és a jelenlegi 20 százalékról 10 százalékra csökken az 
anyanyelvhasználati küszöb a helyi közigazgatásban – 
jelentette ki csütörtökön Florin Roman képviselő.
 A liberális politikus azzal vádolja a Szociáldemok-
rata Pártot (PSD), hogy támogató szavazatokért cseré-
ben „darabonként eladja Romániát” a magyaroknak. 
Információi szerint ugyanis a PSD már kiegyezett az 
RMDSZ-szel abban, hogy a parlament szeptember vé-
géig módosítja a közigazgatási törvényt. A képviselő 
szerint ha a módosított jogszabály életbe lép, Románia 
több mint 400 településén kötelezővé válik a magyar 
nyelv használata a közigazgatásban. A közigazgatási tör-
vényt módosító tervezetet júniusban terjesztette be az 
RMDSZ a képviselőházba. A jogszabályt a munkaügyi 
szakbizottság már pozitívan véleményezte, hamarosan 
a közigazgatási bizottság tárgyalja.

2017. szeptember 7.

 A romániai MOL-kutak bojkottálására szólította 
fel az autósokat Eugen Tomac képviselő. A Népi Moz-
galom Pártjának (PMP) politikusa így állna bosszút 
a magyar olajtársaságon, amelyik szerinte támogatja 
a Románia feldarabolására irányuló budapesti törek-
véseket. A PMP elnöke, Traian Băsescu szombaton az 
élére állt a MOL-t bojkottáló akciónak. 
 Eugen Tomac felhívásában értetlenkedését fejezi 
ki Budapest „agresszív Románia-ellenes magatartása” 
miatt. Ez az ellenséges magatartás szerinte a magyar 
állami olajtársaság egyes romániai akcióiban is meg-
nyilvánul. „Ha én jóhiszeműen üzemanyagot vásárolok 
MOL-tól Bukarestben vagy bárhol az országban, akkor 
közvetett módon egy Románia feldarabolására irányu-
ló kampányt támogatok. Eltekintve a magyar nemzeti 
színek használatától, a MOL töltőállomásainak plakát-
jai a magyarok által sűrűn lakott térség autonómiáját 
népszerűsítik. Döntsétek el, hogy érdemes-e a MOL-nál 
tankolnotok”. A román politikus egyébként olyan pla-
kátokat kifogásol, amelyeket már 2011-ben kihelyeztek a 
MOL székelyföldi kútjainál. Ezekkel a magyar olajtársa-
ság nyilvánvalóan nem Románia feldarabolását, hanem 
a Székelyföldi Legendárium által elkészített Székelyföld 
Értéktérképét népszerűsíti. Băsescu azonnal lecsapott a 
témára, a volt államfő kijelentette: „A magyar olajtár-
saság az autonóm Székelyföldet népszerűsíti a töltőállo-
másainál elhelyezett plakátokkal.”

2017. szeptember 9.

 A Nemzeti Liberális Párt (PNL) folytatta a ma-
gyarellenes támadásokat annak apropóján, hogy ki-
derült: az RMDSZ meghosszabbította a parlamenti 
együttműködésről szóló megállapodást a balliberális 
kormányoldallal.

 Florin Roman, a PNL alelnöke pénteken kijelentette: 
a párt „komoly akciótervvel” készül arra, hogy megaka-
dályozza a közigazgatási törvényt módosító tervezet el-
fogadását, és utcai tüntetések szervezésétől sem riadnak 
vissza. Roman szerint pártja minden alkotmányos esz-
közt felhasznál majd arra, hogy meghiúsítsa a szerinte 
„mélyen alkotmányellenes” előírásokat tartalmazó in-
dítvány elfogadását.

 2017. szeptember 11. 

 Magyarellenes uszítással ünnepelték Avram Ian-
cu halálának évfordulóját. „Meglehet, hogy harcba 
lesznek hívva” – mondta az ünneplőknek Ludovic Or-
ban PNL-elnök Avram Iancu sírjánál azt sugalmazva, 
hogy fel kell lépni a magyar jogkövetelésekkel szem-
ben.
 Mintegy ötezren gyűltek össze a Hunyad megyei 
Cebén (Ţebea) a mócvezér sírja körül annak apropóján, 
hogy 145 évvel ezelőtt halt meg agyvérzésben az 1848-
49-es forradalom bukása után meghasonlott, alkoho-
lista csavargóvá züllött Avram Iancu, a román nacio-
nalisták egyik példaképe, aki csapataival annak idején 
hátba támadta  a magyar szabadságharcot. Az ünnepi 
hangulathoz hozzátartoztak a populista, kifejezetten 
durva magyarellenes beszólások, elsősorban a Nemzeti 
Liberális Párt (PNL) részéről. 

2017. szeptember 11. 

 Botokkal, láncokkal, boxerekkel rontottak rá a Ko-
lozsvári Universitatea futballcsapat ultrái a Kolozsvári 
CFR 1907 magyar szurkolóira egy sportrendezvényen. 
A véres jelenetek mintegy húsz kisgyerek szeme előtt 
zajlottak le. A „KVSC 1907” szurkolói csoport feljelen-
tést tesz a rendőrségen.
 Az eseményre a házigazdák a hagyománynak meg-
felelően elvitték családjukat is. „Ez a focitorna egy ol-
dott hangulatú esemény, a meccsek között sörözgetünk, 
flekkenezünk, a nők beszélgetnek, szurkolnak nekünk, a 
gyerekek játszanak. Inkább egy hétvégi családi piknik-
hez hasonlítható” – mesélte a magyar férfi. Ez a békés 
piknik azonban szinte tragédiába torkollott.

2017. szeptember 13.

 Nyílt levélben fordult a parlamenthez a Kovász-
na, Hargita és Maros megyei románok civil fóruma, 
illetve több más hazai román civil szervezet, hogy ne 
hagyja jóvá az RMDSZ-nek a közigazgatási törvényt 
módosító javaslatát, amelynek értelmében 20%-ról 
10%-ra csökkenne az anyanyelvhasználati küszöb. 
 A parlament mellett az államelnökséghez, a kor-
mányhoz és az alkotmánybírósághoz is eljuttatott levél 
szerint az RMDSZ módosító indítványa „példa nélküli 
merénylet az egységes és szuverén román nemzetállam 
ellen”. A nyílt levél aláírói úgy vélik, a törvénytervezet 
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„gyakorlatilag megszünteti a román nyelv hivatalos ál-
lamnyelv jellegét”, és „a román adminisztrációt (...) ma-
gyar államadminisztrációra cseréli”. 

2017. szeptember 15.

 Szigorúan eljárási okokból támadta Románia meg 
az Európai Unió luxemburgi bíróságán a Minority Sa-
fePack európai polgári kezdeményezés bejegyzését – 
közölte a román külügyminisztérium.
 A tárca szerint Románia csupán azt próbálja meg-
előzni a bírósági keresettel, hogy az Európai Unió olyan 
területekre is kiterjessze a jogalkotási kompetenciáit, 
amilyen például a nemzeti kisebbségekhez tartozók jo-
gainak védelme. Utóbbi ugyanis a tagállamok szuvere-
nitásának a része. A külügyminisztérium közölte: Ro-
mánia az alapszerződések értelmében fogalmazott meg 
elvi álláspontot az EU és a tagállamok közötti helyes 
hatáskörmegosztásról. A román külügyi tárca elismé-
telte ugyanakkor a korábban sokszor megfogalmazott 
álláspontját, mely szerint Románia védi valamennyi 
olyan állampolgára jogait, aki szabad elhatározásából 
valamely kisebbséghez tartozónak vallja magát. Az ilyen 
személyeknek „jogukban áll használni anyanyelvüket a 
közigazgatási hatóságokkal való kapcsolatukban és az 
igazságszolgáltatásban, jogukban áll megtanulni anya-
nyelvüket, anyanyelvi oktatásban részesülni minden 
szinten, joguk van az anyanyelvi egyházi szolgálathoz, 
az anyanyelvű sajtóhoz, valamint ahhoz, hogy részt ve-
gyenek a közéletben és az egész társadalomra vonatko-
zó döntések meghozatalában”. Hozzátette: Románia a 
reprezentatív kisebbségi szervezeteken keresztül jelen-
tős pénzügyi támogatást juttat azokra a kulturális tevé-
kenységekre, amelyek a nemzeti kisebbségek önazonos-
ságát domborítják ki.

2017. szeptember 27.

 Az interneten, a Facebook közösségi hálón to-
borozza a szimpatizánsokat a magyargyűlölő Noua 
Dreaptă az október 6-i aradi megemlékezésekre. 
 A szélsőségesen nacionalista román párt helyi szer-
vezete, Angel Popescu elnökkel az élen, még egy ese-
ményt is létrehozott, melynek címe (szabad fordításban) 
„A háborús bűnösökről ne nálunk emlékezzetek meg!” 
(Criminalii de război nu-i comemorați la noi!”). A fel-
hívásban arra buzdítják a románokat, hogy legyenek 
patrióták, nacionalisták és jelenjenek meg október 6-án, 
10.30 órai kezdettel a Hegyalja téri ortodox katedrális-
nál, ahol „megemlékeznek a magyar katonák által 1848–
49-ben meggyilkolt 40 ezer románról”. A kezdeménye-
zők egy 20 méteres román zászlót is magukkal visznek. 
Ez egyébként nem az első ilyen jellegű megnyilvánulása 
a szervezetnek, a magyarok nemzeti ünnepét (március 
15.) is bemocskolták már – egyszer meggyújtottak egy 
székely zászlót a Megbékélési parkban –, többször tilta-

koztak a Szabadság-szobor ellen, miközben nem győz-
ték hangsúlyozni, hogy elítélik az erőszakos megnyilvá-
nulásokat.

2017. október 4.  

 Elvetette a bukaresti képviselőház szerdán a Ro-
mániai Magyar Demokrata Szövetség törvénykez-
deményezését, amely bővítené a kisebbségek anya-
nyelvhasználati jogait a romániai közigazgatásban. A 
tervezet már a délelőtti szakbizottsági ülésen negatív 
véleményezést kapott. A végső döntést a kétkamarás 
román parlament szenátusa hozza majd meg.
 A képviselőház plenáris ülésén csak az RMDSZ 
21 képviselője támogatta a tervezetet, 256 képviselő 
elutasítására voksolt, négy pedig tartózkodott. A jogi, 
közigazgatási és emberi jogi bizottságok előzőleg ér-
demi vita nélkül utasították el az RMDSZ tervezetét, 
csak a magyar képviselők támogatták. Az RMDSZ 
kezdeményezését még a nem magyar kisebbségek kép-
viselője sem támogatta, mert úgy vélekedett, hogy a 
román állam elegendő jogot biztosít a kisebbségeknek. 
Az RMDSZ kivételével minden frakció szónoka azt 
hangoztatta, hogy Románia modellországnak számít 
a kisebbségekkel szemben tanúsított türelem terén. A 
magyar parlamenti frakció májusban kezdeményez-
te a bukaresti parlamentben a közigazgatási törvény 
módosítását, amely a jelenlegi húszról tíz százalék-
ra csökkentené azt a lakosságarányt, amely felett egy 
kisebbségnek joga van anyanyelvét használni a helyi 
közigazgatásban.

2017. október 4.

 Ismét fellépett a román feliratozás prioritása ér-
dekében Mircea Diacon háromszéki főfogyasztóvédő: 
az általa vezetett hatóság több ezer lej értékben rótt ki 
bírságokat szeptember folyamán.
 Saját kezdeményezésre tartott ellenőrzéseket a 
kereskedelmi egységeknél múlt hónapban a Kovász-
na megyei fogyasztóvédelmi hatóság, amely ezúttal is 
arra volt kíváncsi, hogy a termékek címkéjén az elő-
írásoknak eleget téve szerepel-e a román felirat. Az 
akció nyomán nyolc bírságot rótt ki összesen 16 ezer 
lej értékben. A felügyelők ezúttal különösen szigorúan 
léptek fel, hiszen az általában alkalmazott bírság két-
szeresét, egyenként 2000 lejt róttak ki a kereskedőkre. 
Szeptemberben egyébként az egész országban fogyasz-
tóvédelmi ellenőrzések zajlottak, az akció azonban 
nem a román feliratok ellenőrzését célozta, hanem az 
oktatási eszközök – például egyenruhák és tanfelsze-
relések – forgalmazásának törvényességét vizsgálták, 
illetve a napközikben, óvodákban, iskolákban is elle-
nőrzést végeztek. Diacon azonban ezúttal is túlbuzgó-
nak bizonyult.

2017. október 18 
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 Az Országos Diszkriminációellenes Tanácsnál 
(CNCD) és a Brassói Ítélőtábla melletti ügyészségen 
is panaszt tett Tamás Sándor ellen a Kovászna me-
gyei fogyasztóvédelmi felügyelőség vezetősége. Úgy 
vélik, hogy a megyei tanács elnöke nyilatkozataival 
ártott az intézmény megítélésének. 
 A felügyelőség vezetőhelyettese, Mircea Diacon 
szerdán azt nyilatkozta, hogy Tamás Sándor több al-
kalommal is negatív megjegyzéseket tett a Kovászna 
megyei fogyasztóvédők munkájával kapcsolatban, 
szeptemberben például a Ku Klux Klánhoz hasonlí-
totta az intézményt: „Tamás Sándor, Kovászna megye 
tanácsának elnöke megtámadott egy román közintéz-
ményt, becsmérelve ennek munkáját, az alkalmazotta-
kat és a vezetőket, teljesen indokolatlanul, csak azért, 
mert végezzük a munkánkat. Tamás szeptemberben 
azt nyilatkozta egy sajtótájékoztatón, hogy a román 
állami intézmények kettős mércét alkalmaznak. A me-
gyei közgyűlés elnöke akkor azt állította, hogy a fo-
gyasztóvédelem úgy működik, mint száz évvel ezelőtt 
Amerikában a Ku Klux Klán, állami segédlettel alkal-
mazza a kettős mércét, és meg akarnak bélyegezni egy 
népcsoportot.” 

2017. október 18. 

 Egy román nemzetiségű nő letépte az október 23-
ai magyar nemzeti ünnep alkalmából a sepsiszentgyör-
gyi Erzsébet parkban felállított 1956-os emlékkopja 
tövében két napja elhelyezett koszorúkról a piros-fe-
hér-zöld szalagokat, és a szomszédos szemetes kosárba 
dobta.
 A 63 éves nő megismételte, nem tetszenek neki a 
piros-fehér-zöld szalagok, tettét beismerte és vállalja. A 
helyi rendőrségen beismerő vallomást tett, arról írott 
nyilatkozatot adott. A rendőrök jegyzőkönyvet állítot-
tak ki, 500 lejes pénzbírságot róttak ki szabálysértésért. 
A jegyzőkönyvet a közrendészeti törvény alapján állítot-
ták ki, tehát a bírság teljes összegét ki kell a tettesnek 
fizetnie, nem úszhatja meg annak felével.

2017. október 26. 

 Certitudine (Bizonyosság) címmel vadnacionalista 
hetilapot indított a 2018-as centenárium közeledtével 
a Romániai Hivatásos Újságírók Egyesülete (UZPR). 
Egyik munkatársa a székelyföldi Nagy Attila „Puli”.
 Fejléce szerint a lap „spirituális és erkölcsi irányí-
tója” Mihai Eminescu, és a szellemisége a nagy román 
költő nacionálsoviniszta politikai publicisztikájából 
merítkezik. Szó szerint is, mert a Certitudinea nulla-
dik, illetve első számának „vezércikke” Eminescu egy-
egy írása 1882-ből, illetve 1870-ből. Utóbbiban példá-
ul a költő azt fejtegeti, hogy a magyarok semmit nem 
tettek hozzá az emberiség fejlődéséhez. A Certitudinea 
munkatársai között találhatjuk a nacionálkommunista 

költő és politikus Adrian Păunescu fiát, Andrei Pău-
nescut, Dorel Vișan kolozsvári színészt, a „mélyromán” 
gondolatairól ismert Dan Puric színész-rendezőt. De 
felbukkan egy magyar szerző is: Nagy Attila, aki ko-
rábban azzal vált ismertté, hogy sorra bepanaszolta a 
Kovászna megyei prefektúrán a székely zászlót kitűző 
önkormányzatokat.

2017. október 30. 

 Jogerősen pert nyert Kereskényi Gábor, Szatmár-
németi RMDSZ-es polgármestere a Civil Elkötele-
zettség Mozgalom (Cemo) ellen, mely bírósági úton 
szerette volna a kétnyelvű utcanévtáblák kihelyezésé-
re kötelezni a polgármestert és a város önkormány-
zatát.
 Szigeti Enikő, a Cemo ügyvezető elnöke szerint az 
ügy annyira visszatetsző, hogy ő szégyelli magát az il-
letékes személy, egy magyar polgármester helyett. Mint 
mondta, még csak a Szatmár megyei törvényszéken ki-
mondott elsőfokú ítélet indoklását ismerik, de ez alapján 
megállapítható, hogy a bíróság figyelmen kívül hagyta 
a Románia által ratifikált nemzetközi egyezményekre 
való hivatkozást. Románia 2008-ban olyan formában 
ratifikálta az Európai Kisebbségi és Regionális Nyelvek 
Chartáját, amelyben vállalta, hogy a hagyományos ki-
sebbségi helyneveket is használja. A charta szakértői a 
2012-ben készített Románia-jelentésben külön kitértek 
arra, hogy az utcák nevét is ki kell írni a kisebbségek 
nyelvén. 

2017. november 3. 

 Răzvan Rotaru, a bukaresti kormány vezető ere-
jét adó Szociáldemokrata Párt (PSD) Botoșani megyei 
képviselője közleményében kijelentette, hogy vélemé-
nye szerint székelyek nem léteznek és Székelyföld sem. 
 Pártja számára kizárólag Románia létezik, és a PSD 
sosem támogatná valamely régió autonómiáját. Răzvan 
Rotaru a PSD által közreadott állásfoglalásában arra 
emlékeztet: Románia nem szövetségi állam, nem régiók 
alkotják, mint más európai államokat.

2017. november 6.

 A szenátus közigazgatási bizottsága elutasította 
azt az RMDSZ-es törvénytervezetet, amelynek értel-
mében március 15-e a romániai magyar közösség hi-
vatalos ünnepévé válna. 
 Október közepén a szenátus egyszer már napirend-
re tűzte a tervezetet, de akkor a heves ellenkezés miatt 
az RMDSZ inkább azt javasolta, hogy küldjék vissza 
a szakbizottságokba további egyeztetésre. Az RMDSZ 
9 szenátora és 21 képviselője által benyújtott tervezet 
értelmében március 15-ét a romániai magyar közös-
ség ünnepévé nyilvánítanák, ennek nyomán, azokon 
a településeken, ahol a magyar közösség tagjai élnek, 
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a helyi és a megyei önkormányzat, illetve a közintéz-
mények kulturális és művészeti rendezvényeket szer-
vezhetnek az ünnep tiszteletére. A magyar közösség 
tagjainak kérésére a munkaadók szabadnapot biztosít-
hatnának nekik.

2017. november 8. 

 Az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) 
kétezer lejes bírságot rótt ki a Maros megyei tanfelügye-
lőségre a magyar gyermekek hátrányos megkülönböz-
tetése miatt.
 A tanfelügyelőséget szülői és parlamenti képviselői 
minőségében panaszolta be Biró Zsolt, a Magyar Polgári 
Párt (MPP) elnöke amiatt, hogy a 2017-2018-as tanévre 
kiszabott beiskolázási tervben 169-cel kevesebb kilen-
cedik osztályos helyet szabott meg a magyar tannyelvű 
osztályokban, mint ahány diák a korábbi tanévben ma-
gyarul végezte a nyolcadik osztályt. A román tannyel-
vű kilencedik osztályokban ugyanakkor 139-cel több 
helyet, a német nyelvűekben pedig 18-cal többet biz-
tosított, mint ahányan e nyelveken egy évvel korábban 
tanultak. 

2017. november 11.

 Szerda délután Sepsiszentgyörgyön a prefektú-
ra és a csendőrség megakadályozta a címeres magyar 
országzászló felvonását, és felszólították a polgármes-
tert és az MPP helyi vezetőjét: fújják le a rendezvényt, 
különben terrorizmussal vádolják meg őket.
 A Magyar  Polgári Párt az országzászló 75 évvel 
ezelőtti sepsiszentgyörgyi felvonásának emlékére szer-
vezett kültéri történelmi kiállítást a megyeszékhely par-
kjában, az eseményen több százan vettek részt. Az egy-
kori helyszínen felvonták volna az országzászlót is, erre 
azonban végül nem kerülhetett sor, ugyanis a rendőrök 
és a csendőrök a szokásostól eltérően nem a háttérbe 
húzódva, hanem látványosan, demonstratív módon 
vonultak a helyszínre. Kulcsár-Terza József lapunknak 
elmondta, Antal Árpád polgármesterrel együtt átiratot 
kaptak a prefektúrától és a csendőrségtől, melyben fel-
szólították őket, hogy fújják le a rendezvényt, különben 
irredentizmussal, terrorizmussal vádolják meg őket.

2017. november 15. 

 A Legfelsőbb Bíróság jogerős ítéletben érvényte-
lenítette az Országos Diszkriminációellenes Tanács 
határozatát, amelyben diszkriminációnak ítélte a ma-
rosvásárhelyi kétnyelvű utcanévtáblák hiányát. 
 A polgármesteri hivatalt a magyar közösség nyelvi 
jogaiért küzdő Civil Elkötelezettség Mozgalom (Cemo) 
panaszolta be a diszkriminációellenes tanácsnál. A 
hivatal mind a Cemót, mind a CNCD-t perbe hívta 
az elmarasztaló határozat megsemmisítését kérve. Az 
első fokon eljáró marosvásárhelyi táblabíróság 2015 

februárjában a polgármesteri hivatal javára döntött, a 
másodfokon eljáró legfelsőbb bíróság pedig megerősí-
tette az alapfokon hozott határozatot. A diszkriminá-
cióellenes eljárás és a per során a Cemo és a CNCD a 
Románia által ratifikált nemzetközi egyezményekre, 
köztük a kisebbségvédelmi keretegyezményre, a regio-
nális és kisebbségi nyelvek európai chartájára és a ro-
mán–magyar alapszerződésre hivatkozott, a marosvá-
sárhelyi polgármesteri hivatal és a bíróságok viszont a 
román közigazgatási törvényt tekintették irányadónak. 
Romániában az önkormányzati törvény 2001 óta írja 
elő a többnyelvű feliratozást azokon a településeken, 
ahol egy kisebbség aránya meghaladja a 20 százalékot. 
A törvény azonban csak a településnevek és az intéz-
ménynevek többnyelvű kiírásának a kötelezettségét írja 
elő, az utcanevekről nem rendelkezik. Románia 2008-
ban olyan formában ratifikálta az Európai Kisebbségi 
és Regionális Nyelvek Chartáját, amelyben vállalta, 
hogy a hagyományos kisebbségi helyneveket is hasz-
nálja, amelyek mellett – szükség esetén – a hivatalos el-
nevezéseket is feltünteti. A charta szakértői a 2012-ben 
készített Románia-jelentésben külön kitértek arra, hogy 
a helynevek alatt nemcsak a településnevek értendők. 

2017. november 23.  

 A Szent Korona eltávolítását követelik a román 
nacionalisták az Erdélyi Történeti Múzeumban szer-
vezett Coronatus in Regem Hungariae című kiállítás 
teljes anyagával együtt. 
 Az eset előzménye az, hogy rendhagyó kiállítás nyílt 
Kolozsváron az Erdélyi Történeti Múzeum és a Magyar 
Nemzeti Múzeum közreműködése eredményeképpen, 
amely a magyar koronázások alkalmával kibocsátott 
arany-, ezüst- és bronzérmeket, no meg a magyar Szent 
Korona eredeti technikával készült másolatát mutatja 
be. Legutóbb hat román nacionalista csoport tett közzé 
tiltakozó kiáltványt.

2017. november 28. 

 Maros megye legmagasabb szintű kitüntetésében 
részesítette Lucian Goga prefektus Ioan Sabău-Pop 
Marosvásárhelyen élő volt törvénybírót, jelenlegi ügy-
védet, a Vatra Românească szélsőségesen nacionalista 
szervezet alapítójának, a Kovászna, Hargita és Maros 
megyei Románok Fóruma jelenlegi elnökét, a magya-
rellenesség egyik zászlóvivőjét, aki sértő és ferdítő 
nyilatkozatain túl számos perben nyújtott jogi tá-
maszt a kisebbségek ellen fellépő szervezeteknek vagy 
magánszemélyeknek.
 Ez a Sabău-Pop egyike azoknak, akik a legvehe-
mensebben léptek fel a törvényes ingatlan-visszaszol-
gáltatások, a jussukat visszakövetelő magyar nemesek, a 
vásárhelyi római katolikus iskola működése, a Kossuth 
Lajos utcanév vagy az anyanyelvhasználat ellen. Leg-
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utóbb azzal hívta fel magára a közvélemény figyelmét, 
hogy az általa vezetett szervezet nevében arra szólította 
fel Marosvásárhely önkormányzatát, hogy azonnali ha-
tállyal vonja vissza a kétnyelvű utcanévtáblákról szóló 
határozatait.

2017. december 2. 

2018
 A prefektúra megtámadta a szatmárnémeti ön-
kormányzat döntését, amellyel kétnyelvű utcaneveket 
fogadott el a város Pirosberek nevű negyedében talál-
ható, eddig névtelen utcák számára.
 A kormányhivatal sürgette, hogy a helyi tanács von-
ja vissza a határozatot, s fogadjon el egy olyat, amelyben 
csak román nyelven szerepelnek az utcák megnevezései. 
Kereskényi Gábor polgármester eközben jogerősen pert 
nyert a Civil Elkötelezettség Mozgalom (Cemo) ellen, 
mely bírósági úton szerette volna a kétnyelvű utcanév-
táblák kihelyezésére kötelezni a partiumi város önkor-
mányzatát. Szatmárnémeti polgármestere elmondta: 
egyrészt nem igaz, hogy nem jelentették meg a határo-
zatot a sajtóban, ugyanakkor szó sem lehet arról, hogy 
visszavonják a döntést.

2018. január 5.

 Határozottan elutasította a román jobbközép el-
lenzék legerősebb pártjának számító Nemzeti Liberá-
lis Párt (PNL) elnöke az erdélyi magyar pártok vezetői 
közös nyilatkozatában megfogalmazott autonómia-
követelést.
 Ludovic Orban szerint a kezdeményezés gyakorlat-
ba ültetése teljességgel esélytelen. A pártvezető – a Ro-
mániát egységes és oszthatatlan nemzetállamként meg-
határozó alaptörvényre utalva – emlékeztetett: bizonyos 
alkotmányos előírásokat nem is lehet módosítani. A 
helyi autonómia elvét tartalmazza ugyan az alkotmány, 
de azt nem lehet etnikai feltételekhez kötni, ami pedig 
a területi autonómiát illeti, szerinte „ez a fogalom nem 
létezik a demokráciákban”. Hétfőn az RMDSZ, a Ma-
gyar Polgári Párt (MPP) és az Erdélyi Magyar Néppárt 
(EMNP) elnöke közös állásfoglalásban erősítette meg 
Kolozsváron az erdélyi magyarság negyed évszázada 
megfogalmazott autonómiaigényét. A közösségi auto-
nómiák megteremtéséhez az erdélyi magyar politikai 
alakulatok vezetői a román többség támogatását kérték. 
„Száz évvel a gyulafehérvári nyilatkozatban foglaltak 
után készek vagyunk egy új kezdetre: az ország fejlő-
dése, a közös jövőnk érdekében találjunk együtt meg-
oldásokat a közösségeinket megosztó kérdésekre. Célja-
ink nem sértik a románok jogait, de azt is tudjuk, hogy 
törekvéseinket csakis a többség támogatásával tudjuk 

megvalósítani – ehhez ajánlunk partnerséget, és kérünk 
tiszteletet” – írta közös nyilatkozatában Kelemen Hu-
nor, az RMDSZ, Biró Zsolt, az MPP és Szilágyi Zsolt, az 
EMNP elnöke. 

2018. január 9. 

 A Románia Korszerűsítéséért Nemzeti Koalíció 
(CNMR) felszólítja Románia központi hatóságait (ál-
lamelnökség, kormány, parlament): nyújtsanak ked-
vezményeket és támogassák a román tőkéjű befekteté-
seket Hargita, Kovászna és Maros megyében, amelyek 
munkahelyeket teremtenek és újranépesítik az érin-
tett megyéket, románokkal és magyarokkal.
 Alexandru Cumpănașu elnök szerint: „A CNMR ál-
tal kivitelezett tanulmány masszív elnéptelenedést mu-
tat ki Hargita és Kovászna megyében, amely nemzetbiz-
tonsági problémát jelent. Következésképpen a CNMR a 
lehető legszélesebb körű nyilvános érdekképviseleti te-
vékenységbe kezd a román állam összes intézményénél, 
a román tőkéjű befektetések védelme érdekében, továb-
bá azért, hogy az érintett megyéket Nemzetbiztonsági 
Zónává nyilvánítsák.” 

2018. január 26.  

 Megaláztak Temesváron egy sérülést szenvedett 
kézdivásárhelyi sportolólányt, amiért nem beszél jól 
románul. A gyermek szüleit megkereste a Mikó Imre 
Jogvédelmi Szolgálat, amely az Országos Diszkrimi-
nációellenes Tanácsnál fog feljelentést tenni, illetve 
nemzetközi szintre viszi az ügyet. 
 Farkas Alpár edző szerint a megaláztatások a kórház 
után a szállodában is folytatódtak, ahol szintén számon 
kérték a gyerekektől, hogy nem beszélnek folyékonyan 
románul. Farkas megdöbbentőnek tartja, hogy az eset 
a magyar határ szomszédságában történt, egy olyan vá-
rosban, amely híres arról, hogy több nemzetiség él egy-
más mellett. 2016 februárjában egyébként a kolozsvári 
gyermekkórházban alázott meg durván egy olaszteleki 
székely lányt egy orvos ugyancsak azért, mert nem be-
szélt jól románul. A 17 éves háromszéki lány versmon-
dó és népdalvetélkedőn vett részt Kolozsváron, ahol az 
egyik gyalogátjárónál keresztülment a lábán egy busz. 
A kolozsvári gyermekgyógyászaton nem beszélhetett 
anyanyelvén a kórház személyzetével, az ügyeletes orvos 
pedig hiányos román nyelvtudása miatt sértően bánt 
vele és a kísérőjével is. 

2018. február 16. 

 A Kovászna megyei rendőrség arra figyelmeztette 
a háromszéki magyar napilapokat, hogy a Sepsiszent-
györgyön lezajlott Wass Albert-megemlékezés népsze-
rűsítése bűncselekménynek minősülhet, mivel az írót a 
kommunisták feltételezett háborús bűnökért távollété-
ben halálra ítélték.
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 Bedő Zoltán újságíró, a megemlékezés kezdeménye-
zője a Krónikának leszögezte, egyértelműen megfélem-
lítésről van szó. A szervező rámutatott, fel volt készülve 
arra, hogy a karhatalom megpróbálja megakadályozni 
a megemlékezést, annál is inkább, hogy a Székely Hír-
mondónál próbálták kideríteni, ki a szervező. Bedő a 
rendezvényre magával vitte a 2013-ban kiadott ügyé-
szi határozat másolatát, amiben a gyergyószentmiklósi 
ügyészség lezárta az ottani Wass Albert-megemlékezés 
miatt indított vizsgálatot, arra hivatkozva, hogy az er-
délyi íróra – akinek több regénye jelent meg román nyel-
ven is – nem vonatkoztathatók a rendőrség által idézett 
sürgősségi kormányrendelet előírásai. 

2018. február 20. 

 Kolozs megyében 85 település szerepel abban a 
kormányhatározatban, mely rögzíti, hogy hol kell az 
adott kisebbség nyelvén is feltüntetni a települések 
neveit, ezek közül 2017 elején azonban 27 helységben 
még hiányoztak a kétnyelvű felirattal ellátott táblák.

2018. február 21.

 Nyílt levélben kérte kedden Carmen Dan belügy-
minisztertől Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács 
elnöke, hogy töröljék őt és az autonómiakövetelések 
hangadóit a nyilvántartott személyek listájáról.
 Az SZNT elnöke az elmúlt években számtalan eset-
ben tapasztalta a határrendészet kitüntetett figyelmét, 
amikor átlépte Románia határát. Előfordult, hogy feltar-
tóztatták a gépkocsit, amelyben utazott, más esetekben 
a személyazonosságát ellenőrző határrendész a számí-
tógép meghibásodására hivatkozva tartóztatta fel, míg 
felettesétől a személyére vonatkozó eligazítást nem ka-
pott. Mindezekből kitűnik, hogy határátkelésre vonat-
kozó hogy Romániában „nyilvántartott személyként” 
tartják számon. Az SZNT elnöke arra kérte a belügymi-
nisztert, hogy töröljék a határrendészet adatbázisának a 
nyilvántartott személyekre vonatkozó jegyzékéből őt is, 
és mindazokat a személyeket, akik politikai meggyőző-
désük miatt élvezik a belügyi szervek kiemelt figyelmét. 

2018. február 28.

 A csíksomlyói búcsú a közép-kelet-európai régió 
legnagyobb katolikus zarándoklata, méltán tarthatna 
számot arra, hogy Románia teljes mellszélességgel ki-
álljon mellette, azonban Novák Csaba Zoltán szená-
tor, a parlament UNESCO-bizottságának alelnöke ez 
ügyben írt kérdését válaszra sem méltatta a szaktárca.
 A csíksomlyói pünkösdi búcsú története a 15. szá-
zad közepéig nyúlik vissza, 1989 után kaphatott csak 
nagyobb méretet, így az erdélyi zarándokokon kívül év-
ről évre részt vesznek magyarországi, szlovákiai, auszt-
riai, németországi, sőt ausztráliai hívek is. Novák Csaba 
Zoltán a román törvényhozás UNESCO-bizottságának 

tagjaként már decemberben is írásban kérte számon a 
művelődési minisztériumon, hogy miért nem szerepelt a 
csíksomlyói pünkösdi búcsú szellemi világörökségi lis-
tára történő felterjesztése a világszervezet napirendjén.

2018. március 1. 

 Rejtélyes módon helyezték ki, majd tüntették el 
Belényesben a kétnyelvű, román-magyar helységnév-
táblát. 
 A kihelyezést követően pár hét után a prefektúra 
utasítására a Bihar megyei város magyar nevét fehér fes-
tékkel lefestették. A helyi közigazgatási törvény akkor 
kötelezi az önkormányzatokat a többnyelvű helységnév-
táblák kihelyezésére, ha egy adott kisebbség számaránya 
meghaladja a 20 százalékot a településen, ugyanakkor 
kisebb lélekszámú közösség esetében sem tiltja azt. 
Több erdélyi város önkormányzata annak ellenére dön-
tött a többnyelvű – román, magyar és német – felira-
tozás mellett, hogy nem érvényesül a küszöbérték, pél-
dául Nagybánya (a 2011-es népszámlálás adatai szerint 
a magyarság aránya 10,3 százalék), Zilah (15,41) vagy 
Nagyszeben (magyar 1,47, német 1,06). Az Árpád-kori 
ősi magyar városban, Belényesben ma már csupán 6%-
nyi magyar él.

2018. március 7. 

 Az ASTRA egyesület fiókszervezete bejelentette, 
hogy bojkottálja az idei Szent György Napokat, mert 
a városvezetés „megfosztja a román és a magyar vá-
roslakókat a román folklór és népviselet szépségeitől”.
 A Kovászna, Hargita és Maros Megyei Románok 
Civil Fóruma szintén bejelentette, hogy egyetértenek a 
bojkottal, és csatlakoznak ahhoz.

2018. március 9. 

 Megbírságolták a Maros Megyei Tanácsot a két-
nyelvű határjelző kihelyezése miatt. 
 Nincs kizárva, hogy másodszor is eltávolítják a Ma-
ros és Fehér megye határát Ádámos és Küküllővár kö-
zött átszelő megyei út mentén felállított kétnyelvű táblá-
kat. A közlekedési rendőrség bírságot szabott ki, mivel a 
táblák nem rendelkeznek rendőrségi engedéllyel.

2018. március 9. 

 Kitiltották Romániából Dabis Attilát, a Székely 
Nemzeti Tanács külügyi megbízottját, miután a ro-
mán hatóságok nem engedték belépni az országba.
 Dabis Attila a székely szabadság napja alkalmából 
tartandó megemlékezésre és felvonulásra igyekezett 
Marosvásárhelyre Magyarország felől, amikor a hatá-
ron a román határrendészek feltartóztatták. Kitiltásáról 
egy angol nyelvű végzést adtak át neki, mely indoklást 
nem tartalmaz. A budapesti Kisebbségi Jogvédő Intézet 
nemzetközi koordinátoraként is tevékenykedő Dabis 



Monitor
transylvanian

KisEBBsÉGi- És EMBEri JoGi FiGyELOSZolGÁlat`̀

19

Attila szakértőként vett részt annak az árnyékjelentés-
nek az elkészítésében, amelyet az SZNT, az Erdélyi Ma-
gyar Nemzeti Tanács (EMNT), a Civil Elkötelezettség 
Mozgalom (Cemo) és az Advocacy Group for Freedom 
of Identity (AGFI) nyújtott be az ENSZ-hez arról, hogy 
Románia mennyiben teljesítette az emberi és kisebbségi 
jogokkal kapcsolatban tett nemzetközi kötelezettség-
vállalásait. Szakértőként dolgozott annak az árnyék-
jelentésnek a kidolgozásában is, amelyet az SZNT az 
EMNT-vel közösen készített az Európa Tanács számára 
arról, hogy Románia mennyiben tartja tiszteletben a ki-
sebbségvédelmi keretegyezményt.

2018. március 9.

 Kovászna megye prefektusa felszólította a sep-
siszentgyörgyi önkormányzatot, hogy tartsa be a tör-
vényt, és a március 15-e alkalmából az oszlopokra tű-
zött piros-fehér-zöld zászlók mellé tegye ki a román 
trikolórt is. A prefektusi hivatal keddi közleménye 
emlékeztet, hogy - a törvény értelmében - Románia te-
rületén csak a román zászlóval együtt tűzhető ki más 
ország zászlaja. 
 Antal Árpád polgármester nyilatkozata: „170 éve 
ünnepeljük március 15-öt Erdélyben, Székelyföldön. 
1989 óta minden évben kihelyezzük a nemzeti szimbó-
lumokat. Úgy tűnik, hogy idén, a centenárium évében 
egyesek még ezt a jogunkat is elvitatnák. A 20011/157-es 
kormányhatározat értelmében azon nemzeti kisebbsé-
gek, amelyek rendelkeznek országos szintű szervezettel/
egyesülettel, saját rendezvényeiken használhatják a saját 
jelképeiket is. Ennek szellemében helyezte ki Sepsiszent-
györgy Önkormányzata a magyar nemzeti színű szala-
gokat, kokárdákat, illetve zászlókat.”

2018. március 13. 

 Hivatali visszaélés gyanújával indított eljárást a 
rendőrség a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal 
ellen. A kivizsgálás a március 15-ei rendezvény közbe-
szerzési eljárásának törvényességére irányul.
 Gálfi Árpád polgármester szerint őt és munkatársait 
akarják megfélemlíteni az ünnep előtt, március elsején 
már a rendőrség el is indította a város ellen az eljárást.

2018. március 13.

 A háromszéki prefektus 5000 lejre büntette Antal 
Árpád sepsiszentgyörgyi polgármestert, amiért nem 
helyeztek el román zászlókat a magyar nemzeti szala-
gokkal feldíszített lámpaoszlopokra.
 Sebastian Cucu prefektus közölte, hogy mivel a pol-
gármester nem tett eleget az egy nappal korábbi felszólí-
tásának, hogy a 1994/75-ös zászlótörvény alapján a ma-
gyar zászlók mellé helyezze ki a román lobogót is, ezért  
pénzbírsággal sújtja őt. A március 15-i ünnepségre ké-
szülve a városközponti kovácsoltvas lámpaoszlopokat 

magyar nemzeti színű szalagokkal, a főteret magyar 
nemzeti zászlóval, néhány utcát pedig kokárdával díszí-
tettek. A prefektus felszólítást küldött a polgármester-
nek, hogy 24 órán belül minden magyar nemzeti színű 
lobogó mellé kötelezően ki kell helyezni egy román 
zászlót is. 

2018. március 14. 

 A „méltóság nagygyűlésének” megszervezésére 
készül Sepsiszentgyörgyön a nacionalista jellegű Ro-
mánia Modernizálásáért Nemzeti Koalíció (CNMR), 
tiltakozásul amiatt, hogy a város magyar polgármes-
tere nem tűzi ki a román zászlót a magyar nemzeti 
ünnepen.
 Alexandru Cumpănaşu, a szervezet elnöke szerint 
a magyar közösség vezetői tudatosan megszegik a tör-
vényt, hogy aztán áldozatként állítsák be magukat. „A 
sepsiszentgyörgyi polgármester csúfot űz a románok-
ból és a román állam intézményeiből, amikor azzal a 
düh- és gyűlöletkeltő magyarázattal áll elő, hogy azok 
az zászlók, amelyeket mindannyian látunk a képeken, 
valójában nem is zászlók” – fogalmaz az elnök, hozzáté-
ve, hogy a magyarellenes szervezet megszervezi a közel-
jövőben Sepsiszentgyörgyön „a méltóság nagygyűlését”.

2018. március 14.

 Bokor Tibor kézdivásárhelyi polgármestert is 5000 
lejre bírságolta a prefektúra, amiért a magyar nemzeti 
zászlók mellé nem tűzte ki a román trikolórt.
 A prefektúra erre vonatkozó közleményében ugyan-
az a szöveg áll, mint Sepsiszentgyörgy esetében, csak a 
város nevét cserélték ki, a zászlótörvényre hivatkoznak, 
és tájékoztatnak, hogy annak megszegése miatt rótták 
ki az 5000 lejes bírságot. Sajtóinformációk szerint az ud-
varterek városában a magyar nemzeti ünnep előtt tűzték 
ki a magyar nemzeti zászlókat, így ők már figyelmezte-
tést sem kaptak, csak az értesítést a kirótt pénzbírságról.

2018. március 15. 

 Kényszervégrehajtás elrendelését kéri a bíróságtól 
a román szélsőnacionalista Méltóságért Európában 
Polgári Egyesület (ADEC) annak érdekében, hogy 
a jogerős ítéletek nyomán eltávolítsák a csíkszeredai 
városháza homlokzatáról és a városi művelődési ház 
közeléből a székely és városzászlókat, illetve a Város-
háza feliratot.
 Négy csíkszeredai zászló-, illetve feliratperben 
születtek jogerős bírósági ítéletek az elmúlt években – 
mindegyik eljárást az ADEC kezdeményezte, kérve a vá-
rosháza tanácstermében, az épület homlokzatán, illetve 
a városi művelődési ház közelében elhelyezett székely és 
városzászlók, valamint a Városháza felirat eltávolítását. 
A Dan Tanasă vezette egyesület februárban újabb három 
keresetet nyújtott be a Hargita Megyei Törvényszékhez, 
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amelyekben kényszervégrehajtás elrendelését kezdemé-
nyezi három jogerős ítélet esetében, kérve a kifogásolt 
zászlók és a felirat levételét. 

2018. március 20. 

 Indoklás nélkül utasította vissza a képviselőház 
közigazgatási bizottsága  a Székelyföld autonómiá-
jára vonatkozó törvényjavaslatot. Kulcsár-Terza Jó-
zsef  parlamenti képviselő  leszögezte: mindez nem 
változtat az ügyrenden, a statútum járja tovább a tör-
vényalkotás útját.
 A bizottság tagjai megszavazták, hogy a statútu-
mot kidolgozó Székely Nemzeti Tanács jelen lévő elnö-
ke, Izsák Balázs is felszólaljon, aki beszédében pontok-
ba szedve cáfolta a parlament törvényhozói tanácsának 
néhány nappal ezelőtti negatív véleményezését. Az au-
tonómiatervezet mellett a bizottság két RMDSZ-es tag-
ja, Csoma Botond és Márton Árpád is kiállt, sőt utóbbi 
javasolta, hogy cikkelyenként vitassák meg, ám a tagok 
ezt leszavazták. A voksoláskor egyébként csak Csoma és 
Márton szavazott az elutasítás ellen, a többi 21 tag mel-
lette szavazott.

2018. március 20. 

 Letöltendő börtönbüntetésre ítélték Horváth An-
nát, Kolozsvár volt alpolgármesterét egy korrupciós 
perben. Az alapfokú ítélet szerint az RMDSZ-es elöl-
járó 2 év 8 hónap letöltendő, Fodor Zsolt 1 év 6 hónap 
felfüggesztett börtönbüntetést kapott. 
 Horváth Annát befolyással való üzérkedéssel vádolta 
az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA), amely 
hivatalból indította el az eljárást. Egy titkosszolgálati le-
hallgatásra alapozva a DNA Kolozs Területi Szolgálatá-
nak ügyészei 2016 októberében emeltek vádat Kolozsvár 
korábbi alpolgármestere ellen, akinek pere hosszas hu-
zavona és halasztgatás után tavaly tavasszal kezdődött el. 

2018. március 23. 

 A Facebook a sorozatos panaszok, bejelentések 
miatt egy időre elérhetetlenné tette a magyarellenes 
uszítás, a magyar anyanyelvhasználati jogok elleni pe-
reskedések révén kétes hírnevet szerzett román blog-
ger, Dan Tanasă oldalát.
 Mint ismeretes, a magát következetesen civilnek 
mondó – vélhetően titkosszolgálati háttérrel és támoga-
tással rendelkező – blogger egyfajta küldetésévé avatta 
azt, hogy ahol csak lehet, akadályozza, ellehetetlenítse, 
hogy az Erdélyben őshonosként élő magyar közösség sa-
ját anyanyelvét és jelképeit használhassa. Ezért egyrészt 
a középületeken feltüntetett Városháza és Községháza 
feliratok, másrészt a magyar jelképek, székely zászlók 
ellen indított hadjáratot, feljelentve az érintett önkor-
mányzatokat.

2018. március 26. 

 Nemzetbiztonsági okokra hivatkozva három évre 
kitiltották Romániából Dabis Attilát, a Székely Nem-
zeti Tanács (SZNT) külügyi megbízottját – derült ki 
abból a határozatból, amelyet a román határrendészet 
továbbított az érintettnek. 
 A határrendészet parancsnoka, Ioan Buda által 
jegyzett, március 9-i keltezésű dokumentumból az de-
rül ki, hogy esetében egy olyan törvénycikkre hivatkoz-
va jártak el, amely „közrendi, nemzetbiztonsági vagy 
közegészségügyi okokból” teszi lehetővé „az illetékes 
román hatóságoknak”, hogy bírósági ítélet nélkül kor-
látozzák európai uniós állampolgárok szabad mozgását 
Románia területén.

2018. április 3.

 Megbírságolták a Kovászna megyei tanácselnököt, 
amiért nem ültetett gyakorlatba egy jogerős bírósági 
ítéletet, amely arra kötelezi, hogy függessze ki a „palat 
administrativ” helyes magyar fordítását. 
 A törvényszék március 29-én döntött a magyarelle-
nes megnyilvánulásairól és akcióiról elhíresült Dan Ta-
nasă vezette Méltóságért Európában Polgári Egyesület 
által kezdeményezett perben. Az indoklás szerint azért 
rótták ki a bírságot, mert a megyei tanácselnök nem haj-
landó a „megyeháza” feliratot a „palat administrativ” 
úgymond helyes magyar fordításával helyettesíteni (a 
tükörfordítás „közigazgatási palota” lenne), ahogyan azt 
a brassói táblabíróság jogerős ítéletében elrendelte.

2018. március 31.

 A Maros megyei törvényszék április 24-re tűzte 
ki az első tárgyalást a marosvásárhelyi utcanévtáb-
la-perben, amelyet Lucian Goga indított. A kormány-
megbízott jogilag aggályosnak tartja a román mellett 
a magyar feliratok kihelyezését szorgalmazó két ön-
kormányzati határozatot.
 A marosvásárhelyi önkormányzat október 26-án 
két határozatot fogadott el az utcanevek kétnyelvűsíté-
sére vonatkozóan. A Szabad Emberek Pártja (POL) által 
kezdeményezett tervezet az utcanevek magyar fordítá-
sának a kihelyezését írja elő, az RMDSZ által benyújtott 
tervezet pedig az utcanévbe emelné be a magyar elneve-
zést is. A magyar feliratok és jelképek ellen állandó haj-
tóvadászatot folytató prefektus nem fogadta el az önkor-
mányzati határozatokat; előbb felszólította a tanácsot a 
dokumentumok visszavonására, majd látván, hogy az 
nem történt meg, a közigazgatási bírósághoz fordult.

2018. április 5. 

 Ioan Aurel Pop történészt, a kolozsvári tudomány-
egyetem rektorát választották a Román Akadémia 
új elnökévé.  Pop a közgyűlés 86 tagjának szavazatát 
szerezte meg, második fordulóbeli ellenfelére, Victor 
Voicura 56-an voksoltak.
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 Az akadémia elnökének mandátuma négyéves, egy 
rendes akadémiai tag legtöbb két ciklusban töltheti be a 
tisztséget.  Ioan Aurel Pop súlyos kijelentésekkel terhel-
te a magyar–román viszonyt. A Román Akadémia által 
tavaly tavasszal létrehozott „Információs Hadviselést 
és Stratégiai Kommunikációt Elemző Laboratóriuma” 
(LARICS) bemutatkozó rendezvényén a BBTE rektora 
azt állította,  hogy Románia „egy szomszédjával, Ma-
gyarországgal információs és kommunikációs háborút 
visel”, Budapest pedig „saját költségvetéssel rendelkező 
állami főosztályt hozott létre Trianon 100 elnevezéssel”. 
Ezt követően a román sajtó a magyar kormány „romá-
nellenes propaganda-főosztályaként” állította be a ma-
gyarországi Trianon 100 nevű kutatócsoportot. Ioan 
Aurel Pop tavaly augusztusban gyakorlatilag „kitessé-
kelte” az országból Kelemen Hunort, miután az RMDSZ 
elnöke azt nyilatkozta, a románságnak el kell fogadnia, 
hogy az erdélyi magyarság nem fogja tudni és nem is 
akarja ünnepelni 1918-at. „Ha nem ismered el a román 
nemzeti ünnepet, nem élhetsz ebben az országban” – fo-
galmazott a román történész, akiről időközben azt írta 
a bukaresti sajtó, hogy fiatalkorában együttműködött a 
kommunista politikai rendőrséggel, de újabban plági-
umgyanúba is keveredett.

2018. április 6. 

 Az RHSZ kreálhatta a székely terrorvádat, állítja 
a hírszerző szolgálat egykori ezredese. Beépített em-
berek, hamisított lehallgatások segítségével kreálta a 
székelyföldi terrorvádat a Román Hírszerző Szolgálat 
(SRI) Daniel Dragomir, a titkosszolgálat volt ezredese 
szerint. Az RHSZ egykori főtisztjének állítása teljesen 
új megvilágításba helyezi a nagy port kavart ügyet. A 
titkosszolgálattól kilépett Dragomir ezredes közös-
ségi oldalán posztolt bejegyzésében közölte: a román 
szakszolgálatok titkosszolgálati eszközökkel „fabri-
kálták” a „székely terroristák” ügyét, emellett pedig 
más terrorvádakat is.
 Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt azzal vádolják, hogy 
házi készítésű bombát akartak robbantani Kézdivásár-
hely főterén 2015-ben, a román nemzeti ünnepre szer-
vezett december elsejei katonai parádé közben. A vád 
szerint erőszakos cselekedetek végrehajtására készültek 
a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom autonomis-
ta és revizionista céljainak elérése érdekében. Szőcs és 
Beke mindvégig ártatlannak mondta magát, képtelen-
ségnek nevezve a feltételezést, hogy saját közösségük-
ben, egy magyar többségű kisvárosban akartak volna a 
románság ellen irányuló robbantásos merényletet elkö-
vetni erre alkalmatlan petárdákkal.

2018. április 9. 

 Leszavazta a Székelyföldnek területi autonómi-
át előirányzó, a Székely Nemzeti Tanács által kidol-

gozott törvénytervezetet a bukaresti képviselőház. A 
Kulcsár-Terza József képviselő által beterjesztett ja-
vaslatot mindössze húszan támogatták.
 A képviselőház plénumában rendezett szavazáson 
238 honatya volt jelen, közülük 218-an a Székelyföld au-
tonómiastatútumának elutasítása mellett szavaztak, és 
húszan – vélhetően az RMDSZ frakciójának tagjai – tá-
mogatták az elfogadását. „A statútum nem bukott meg, 
hanem csak visszautasították. A demokrácia bukott 
meg Romániában” – fogalmazott Kulcsár-Terza a sza-
vazás után. „Nem utasíthatják el a közösségünket meg-
illető kollektív jogokat. Az Európa Tanács Parlamenti 
Közgyűlése már 1993-ban megfogalmazta az ajánlást, 
amely szerint biztosítani kell a nemzeti közösségek kol-
lektív jogait abban a vonatkozásban is, hogy egy nemze-
ti közösség önállóan szervezhesse meg önmagát, illetve 
teljességgel élje meg identitását. Romániának tehát to-
vább kell lépnie az egyéni jogok szintjéről a közösségi 
jogok irányába” –  mutatott rá az RMDSZ Kovászna 
megyei parlamenti képviselője. A tervezetről több mint 
félórás, szenvedélyes vita alakult ki a képviselőházban. 
Miközben az RMDSZ frakciójának három képviselője 
az autonómiaigény jogossága, a felszólaló kilenc román 
képviselő, illetve a nem magyar kisebbségi frakció szó-
szólója annak megalapozatlansága és elutasítása mellett 
érvelt. A jobboldali ellenzéki pártok szónokai az egysé-
ges román nemzetállam elleni nyílt támadásként érté-
kelték a törvénytervezetet.

2018. április 12.

 A csíkszeredai polgármesteri hivatal egy jogerős 
bírósági ítélet nyomán kénytelen volt eltávolíttatni a 
székely zászlót és a városzászlót a városháza homlok-
zatáról. 
 A jelképek eltávolításáért a székelyföldi románok 
érdekvédelmi szervezeteként fellépő Méltóságért Euró-
pában Polgári Egyesület (ADEC) indított pert, melyben 
a Marosvásárhelyi Táblabíróság 2016 decemberében 
hozott a város számára kedvezőtlen jogerős ítéletet. A 
zászlók ennek ellenére tavaly a helyükön maradtak, mi-
vel a felperes egyesület által megbízott végrehajtói iroda 
által elindított kényszervégrehajtási eljárást Csíkszereda 
polgármestere bírósági úton támadta meg, és elérte en-
nek érvénytelenítését.

2018. április 13.

 A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egye-
tem, valamint a Petru Maior Tudományegyetem szená-
tusa elfogadta szerdán azt a határozatot, mely elindítja 
a két felsőoktatási intézmény egyesítésének folyamatát. 
A tényleges fúzióra 2019 őszén kerül sor.
 A magyar tanári kar a hétfői közgyűlésen döntött 
úgy, nem támogatja a fúziót, és a szenátus magyar tag-
jait felhatalmazza, hogy belátásuk szerint döntsenek: 
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ellenszavazzanak, vagy ha azt tartják jónak, akkor ne is 
vegyenek részt az ülésen. Nagy Előd, a MOGYE magyar 
rektorhelyettese elmondta, hogy nem kaptak érdemi vá-
laszt azokra az aggályokra, hogy miként lesz biztosítva 
az egyetem multikulturális jellege. Az Erdélyi Magyar 
Néppárt országos elnöksége elfogadhatatlannak nevez-
te a két marosvásárhelyi egyetem egybeolvasztását. „A 
kialakult helyzetben egyetlen – már az 1990-es években 
is megfogalmazott – lehetőséget látunk elfogadhatónak: 
biztosítani kell a MOGYE önállóságát, hiszen erdélyi 
magyar közösségünk fennmaradásának legfőbb zálo-
ga önálló intézményrendszere” – írja közleményében a 
párt. A politikai alakulat felszólította Románia kormá-
nyát és az azt támogató RMDSZ-t, hogy mindaddig ne 
hagyják jóvá a két egyetem összevonását, amíg létre nem 
jön az önálló magyar orvosi és gyógyszerészeti egyetem. 

2018. április 18. 

 A bukaresti parlament szenátusának emberi jogi, 
vallási és kisebbségügyi szakbizottsága is negatívan 
véleményezte a Székelyföldnek területi autonómiát 
előirányzó törvénytervezetet.
 A beterjesztő Kulcsár-Terza József és a bizottságban 
azt támogató Derzsi Ákos szenátor szerint fontos, hogy 
a területi autonómia ne legyen többé tabutéma a román 
parlamentben, alakuljon ki egy építő jellegű vita, mond-
ják el, mit kellene szerintük a tervezeten javítani vagy 
módosítani, esetleg mivel kellene kiegészíteni, hogy a 
román politikusok számára is elfogadható legyen. A 
tervezet beterjesztője szerint nagy áttörésként kell érté-
kelni, hogy civilizált párbeszédet lehet folytatni erről a 
témáról. „Ha húsz évvel ezelőtt elkezdtük volna a párbe-
szédet, ma már máshol tartanánk, a román politikum és 
társadalom sokkal nyitottabb lenne, de így is optimista 
vagyok, jó úton haladunk” – mondta a politikus.

2018. május 4. 

 Fekete festékkel mázolták le a 113A jelzésű út 
irányjelző tábláját, amely magyarul is mutatja az 
irányt a székelyföldi Szent Anna-tó felé. 
 A vegyes lakosságú erdélyi és partiumi települése-
ken már hozzászokhattunk, hogy időnként lemázolják 
a magyar feliratokat a helységnévtáblákon, vagy meg-
rongálják a magyar vonatkozású köztéri emlékműveket, 
a tömbmagyar régiókban viszont kevésbé jellemző az 
ilyesfajta vandál cselekedet. 

2018. május 10. 

 A terrorizmus fogalmának kibővítéséről fogadott 
el törvénymódosítást a román képviselőház. A módo-
sítás több lehetőséget nyújthat a román hatóságok-
nak nemzetbiztonsági veszélyforrásként tekinteni a 
magyarokra. Az RMDSZ frakciója a jogszabály ellen 
szavazott. 

 A törvénymódosítás elvileg az Európai Bizottság 
terrorizmusellenes irányelvét hivatott a román jogrend-
be ültetni, hogy büntethetők legyenek a terrorizmussal 
kapcsolatba hozható összeesküvések, kiképzések, uta-
zások és pénzgyűjtések. Márton Árpád frakcióveze-
tő-helyettes attól tart, hogy a terrorizmus fogalmának 
pontatlan meghatározása visszaélésekre ad lehetőséget, 
amit a magyar közösség ellen fognak fordítani a román 
hatóságok.

2018. május 17. 

 A kolozsvári városnapokat reklámozó, a város (és 
vele együtt Erdély) Romániával történő „egyesítését” 
ünneplő plakáton egy még a magyar időkből szárma-
zó képeslapot reprodukált a város vezetése, a képesla-
pon látható épületekről viszont gondosan leretusálták 
a magyar feliratokat. A Musai–Muszáj csoport törté-
nelemhamisításról és diszkriminációról beszél, és fel-
jelentést helyezett kilátásba.
 Az idei Kolozsvári Városnapokon a Polgármesteri 
Hivatal a Főtér nyugati sarkára egy, a XX. század elejé-
ről származó, a Státus Palotákat ábrázoló kép reproduk-
cióját helyezte ki egy óriásposzteren, ami sajnálatos mó-
don meghamisítja a történelmet. Az eredetihez képest 
a városháza poszteréről eltávolították a magyar vonat-
kozású üzletneveket és feliratokat, ezzel tagadva a város 
történelmi multikulturális identitását – írták.

2018. május 17.  

 Dan Tanasă szerint ki kéne zárni a román baj-
nokságokból a CONIFA labdarúgó vb-jén részt vevő 
székely játékosokat. 
 A CONIFA világbajnokságán olyan kis nemzetek, 
kisebbségek vagy éppen a világ által el nem ismert ál-
lamok válogatottjai mérkőznek meg egymással, ame-
lyeknek tagfelvételi kérelmét a FIFA elutasította. Ennek 
kapcsán Dan Tanasă aggodalommal fejtette ki, hogy 
habár maga az esemény első ránézésre ártalmatlannak 
tűnik, hiszen a meccseket London kb. 3000 fő befoga-
dására képes stadionjaiban játsszák, azért mégis oda 
kell figyelni ezekre, hiszen mindez csak azért történik, 
hogy külföldön is népszerűsítsék azokat az irredenta, 
autonóm törekvéseket, amelyeket Magyarország folytat 
Románia területén. A blogger szerint a CONIFA-világ-
bajnokságon részt vevő sportolókat mind ki kéne zárni 
a romániai bajnokságokból, hiszen az ország érdeke is 
ezt kívánná. 

2018. május 23. 

 Mariu Paşcan Maros megyei PMP-képviselő Ro-
mánia kormányához, Viorica Dăncilă miniszterelnök-
höz és Teodor Meleşcanu külügyminiszterhez intézett 
interpellációt a Helyi és Regionális Önkormányzatok 
Kongresszusának önkormányzati szakbizottsága ren-
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des ülésének kapcsán, mely Kovászna Megye Tanácsa 
szervezésében kerül sor.
 A képviselő véleménye szerint nyilvánvaló, hogy a 
szóban forgó megye vezetésének egyes képviselői min-
dent elkövetnek, hogy félretájékoztassanak, azt állítva, 
hogy Romániában nem tartják tiszteletben, sőt meg-
sértik a magyar kisebbség jogait, továbbá Románia al-
kotmányának rendelkezései ellen érvelnek, hogy a ma-
gyar nyelv a román állam második hivatalos nyelvévé 
váljon. „Ezzel kapcsolatosan azt követelem – írja Paşcan 
–, hogy tájékoztassanak Románia hivatalos álláspontjá-
ról, melyet ismertetni fognak az Európa Tanács Helyi és 
Regionális Önkormányzatok Kongresszusának Önkor-
mányzati Szakbizottságával, illetve a Románia kormá-
nya által a szóban forgó eseményre kijelölt képviselők 
személyéről.”

2018. május 22. 

 Az RMDSZ Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálatának 
2017-es jelentése szerint az élet szinte minden terüle-
tén felerősödött a magyarellenesség Romániában. A 
jelentést Benkő Erika parlamenti képviselő, a jogvé-
delmi szolgálat vezetője ismertette pénteken.
 Az eseményről kiadott közlemény szerint a magya-
rellenes diskurzus a közösségi médiában, a hagyomá-
nyos médiában, a sportban, illetve a politikában is erő-
södött. Támadás alatt áll a magyar intézményrendszer, 
elsősorban a magyar iskolahálózat, sérülnek a tanulók 
nyelvi jogai, az egészségügyben a magyar nyelv hasz-
nálata esetleges és személyekhez kötött, nincs magyar 
nyelvű, írott egészségügyi tájékoztatás, nincs megnyug-
tatóan rendezve a magyar feliratok ügye, és nem bizto-
sított a magyar nyelv használata az igazságszolgáltatás-
ban” – részletezte Benkő Erika. Csak a büntetőperekben 
biztosítják a tolmácsot a magyar feleknek, a polgári pe-
rekben az érintetteknek kell a tolmácsolás költségeit fe-
dezniük. A jogvédő szervezet megállapította: a magyar 
szimbólumok ügye továbbra is megoldatlan, nem sza-
bad használni a székely zászlót, egyes megyék lobogóit, 
és Erdély zászlójának a használatát is kifogásolták a ha-
tóságok. Románia nemcsak, hogy nem modellértékű or-
szág kisebbségi jogainak tekintetében, de visszalépések 
tapasztalhatóak a közösségi jogok terén” – hangsúlyozta 
a képviselő. 

2018. május 26. 

 Bár egy évtizede tanácsi határozat van rá, eluta-
sította a háromnyelvű – román, magyar és angol – ut-
canévtáblák kihelyezését a nagyváradi tanács. A kis 
létszámú RMDSZ-frakció egyelőre apránként „ma-
gyarítja” a magyar utcaneveket.
 A javaslat egy korábbi, a kétnyelvű – román és ma-
gyar – utcanévtáblák kihelyezését kimondó határozat 
kiegészítéseként született. Az RMDSZ-frakció azt java-

solta, hogy a történelmi belvárosban a hivatalos utca-
névtáblák mellé háromnyelvű – román, magyar és angol 
feliratú – táblák kerüljenek, melyeken a történelmi ma-
gyar utcanevek szerepelnek. 

2018. május 29. 

 A bukaresti alsóház után a kétkamarás román 
parlament felsőháza is elutasította kedden azt a Szé-
kely Nemzeti Tanács által kidolgozott és Kulcsár-Ter-
za József háromszéki képviselő által beterjesztett tör-
vényjavaslatot, amely területi autonómiát irányozna 
elő a Székelyföldnek.
 A tervezetet a szenátus szakbizottságai előzőleg 
negatívan véleményezték, a felsőház múlt heti plená-
ris vitáján pedig valamennyi román párt szónoka elle-
ne érvelt. A törvénytervezetet –amely helyreállítaná a 
székeket, regionális döntéshozatalt és önkormányzást 
vezetne be, valamint hivatalossá tenné a magyar nyel-
vet is a Hargita, Kovászna és Maros megye egy részét 
magába foglaló történelmi Székelyföldön – a plenáris 
vitán a román pártok szónokai alkotmányellenesnek 
minősítették, egyesek pedig még sértőnek is találták azt, 
hogy egy ilyen kezdeményezést a román centenárium 
(Nagy-Románia létrejöttének századik évfordulója) évé-
ben terjesztettek be. A törvénytervezet sorsáról végleges 
döntést hozó szenátus kedden 96 szavazattal 9 ellenében 
erősítette meg a – Székelyföld autonómiáját elutasító – 
szakbizottsági jelentést, a székelyföldi autonómiaterve-
zetet kizárólag az RMDSZ frakciója támogatta.

2018. május 29.

 Román EP-képviselő háborog az EB székelyföldi 
konferenciáján elhangzottak miatt. Cătălin Ivan sze-
rint minden oldalról támadták a román államot a ki-
sebbségi jogokkal foglalkozó tanácskozáson. 
 A magyar közösség képviselői „csonka igazságo-
kat” mondtak a kisebbségi jogokkal kapcsolatban Bál-
ványosfürdőn, így az Európai Bizottság Helyi és Regi-
onális Önkormányzatainak Kongresszusa küldötteinek 
részvételével zajlott Nyelvhasználat a helyi és regionális 
önkormányzatokban című tanácskozáson jelen levők 
nem alkothattak objektív képet a helyzetről – nyilatkoz-
ta a szocialista európai parlamenti képviselő.

2018. május 31. 

 Botrányt keltett, és könyvei ellopásával vádolta 
meg a bálványosi konferencia szervezőit Dan Tanasă. 
A magyarellenes aktivista kihívta a rendőrséget az 
Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok 
Kongresszusa önkormányzati szakbizottságának Bál-
ványosfürdőn megtartott ülésére, a szervezőket lopás-
sal gyanúsította meg.
 A romániai magyarság helyzetét, a kisebbségi kö-
zösségeket ért jogtiprásokat, a hiányos hazai és európai 
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törvénykezés problematikáját vetették fel az RMDSZ 
képviselői az Európa Tanács Helyi és Regionális Önkor-
mányzatok Kongresszusa önkormányzati szakbizott-
ságának kihelyezett ülésén. Az Európa Tanács 47 tag-
államának helyi és regionális önkormányzati képviselői 
üléseztek Bálványosfürdőn, ahol Tanasăék hívatlanul és 
váratlanul jelentek meg, propagandaanyagokat próbálva 
terjeszteni.

2018. június 1. 

 Május végi ülésén elutasította a nagyváradi kép-
viselőtestület a négytagú RMDSZ-frakció kezdemé-
nyezését, miszerint a történelmi városközpontban 
háromnyelvű – magyar, román és angol – utcanév-
táblákat, a városban pedig ugyanilyen piktogramokat 
szereljenek fel. 
 Annak ellenére, hogy számos törvény kötelezi a 
nagyváradi önkormányzatot a többnyelvű utcanévtáb-
lák kihelyezésére, folyamatosan harcolni kell ezek fel-
szereléséért. A nagyváradi műemléképületeken évek óta 
háromnyelvű tájékoztató táblák vannak, ami ellen soha 
senki nem tiltakozott. Ezekhez hasonló háromnyelvű 
utcanévtáblák kihelyezését kérte a frakció, amelyeken 
a történelmi magyar utcanevek szerepelnek, valamint 
háromnyelvű piktogramok kihelyezését is javasolták, 
a tanács román többsége azonban leszavazta a kezde-
ményezést. A nemzeti liberális városvezetés elvből nem 
hajlandó együttműködni a szocialistákkal lepaktált 
RMDSZ-szel.

2018. június 5. 
 A kisebbségi nemzetek nyelvhasználati jogairól és 
azok betartásáról értekeztek Kolozsváron az Európai 
Nyelvi Egyenlőségért Hálózat (ELEN) választmányi 
ülésén, amelynek az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 
székháza adott otthont.
 A 44 nyelvi csoportot képviselő, nyelvi jogokért 
küzdő ernyőszervezet választmányi ülésének kezdetén 
Kocsis Tibor a kolozsvári magyar főkonzulátus részéről 
köszöntötte az ELEN küldötteit, mondván: a nyelvhasz-
nálati jogok tiszteletben tartása alapvető része a nemze-
tek fennmaradásának, főként ha kisebbségi helyzetben 
élnek. A konzul kiemelte a Marosvásárhelyi Orvosi és 
Gyógyszerészeti Egyetem és a magyar nyelvű orvoskép-
zés hányattatott sorsát, valamint az egyelőre felszámolt 
marosvásárhelyi katolikus gimnázium ügyét is.

2018. június 10.

 Kolozsvár hírhedt egykori polgármestere, Gheorg-
he Funar – aki szerint Jézus is dák volt – egy új naci-
onalista párt élén tér vissza az országos politikai po-
rondra. 
 A Mi Romániánk Párt (Partidului România No-
astră, PRN) Maros megyei szervezetének megalakulása 
alkalmából tartott sajtótájékoztatón a volt elöljáró kije-

lentette: céljuk nem kevesebb, mint hatalomra kerülni 
Romániában. Az új politikai alakulat a magyarellenes 
Vatra Românească hamvaiból született két naciona-
lista párt, a Román Nemzeti Egységpárt (PUNR) és a 
Nagy-Románia Párt jogutódjának tekinthető. 

2018. június 13.

 Tetemes, 75 ezer lejes bírságot rótt ki a Hargita 
megyei törvényszék szerdán Ráduly Róbert Kálmán 
csíkszeredai polgármesterre amiatt, hogy egy jogerős 
bírósági ítélet ellenére nem távolította el a székely 
zászlót a Csíki Játékszín előtti zászlórúdról. 
 A polgármestert ugyanaz az Méltóságért Európá-
ban Polgári Egyesület (ADEC) perelte be a zászló el-
távolításának az elmulasztásáért, amelyik a 2016-ban 
a zászló eltávolításáért is pert indított. Az első fokon 
eljáró törvényszék szerdai ítéletében közölte: Ráduly 
Róbert Kálmánnak az országos minimálbér húsz szá-
zalékával egyenértékű késedelmi bírságot kell fizetnie 
minden nap késlekedésért, és ez a bírság a jogerős ítélet 
kihirdetésétől számítva ma már 75 130 lejt tesz ki. Ro-
mániában a Victor Ponta szocialista kormánya által 
kinevezett prefektusok indítottak bírósági eljárásokat 
2013-ban a székely zászlót hivatalaikra kitűző szé-
kelyföldi polgármesterek ellen. Az eljárásokat később 
a köztereken elhelyezett zászlókra is kiterjesztették. 
2014-től az ADEC „szakosodott” a székelyföldi ma-
gyar ügyekre, több mint száz pert indított a székelyföl-
di magyar elöljárók ellen a zászlók kitűzése és magyar 
feliratok miatt.

2018. június 20.

 Arroganciával, a román néppel és annak történel-
mével szembeni tiszteletlenséggel vádolja a bukaresti 
külügyminisztérium Semjén Zsoltot a miniszterel-
nök-helyettes Trianonnal, valamint Románia és Er-
dély egyesülésével kapcsolatos kijelentései miat. 
 Provokációnak minősíti a román külügyminisztéri-
um Semjén Zsoltnak Trianonnal, valamint Romániával 
kapcsolatban elhangzott szavait. Bukarestben az verte 
ki a biztosítékot, hogy a nemzetpolitikáért felelős kor-
mányfőhelyettes egyebek mellett elmondta, meg kell 
gyászolnunk a trianoni békediktátumot, hiszen a ma-
gyar történelem egyik legnagyobb tragédiájáról van szó. 
Semjén égbekiáltó igazságtalanságnak nevezte a versail-
les-i palotában 1920. június 4-én történteket.

2018. június 22. 

 Ismeretlen elkövetők fekete festékkel lefestették a 
dél-bihari Tenke község Körösmart felőli bejáratának 
magyar megnevezését. A magyar felirat „láthatatlan-
ná tétele” ismétlődő jelenség. 
 A Bihar megyei Tenke évszázadokon át színmagyar 
település volt, a Fekete-Körös völgyi magyarság egyik 
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központja, az impériumváltás után azonban lassan elro-
mánosodott, főleg, hogy a bécsi döntés után is Romániá-
ban maradt. A magyarság mára községszinten alig 15%-
ot tesz ki, magában a községközpontban azonban még 
meghaladja a 20%-ot. A 4614 fős lakosságból a legutóbbi 
népszámláláson 877-en vallották magukat magyarnak, 
a kétnyelvű névtábla tehát mindenképpen „jár” Tenke 
mind a négy közúti bejáratához, illetve a vasútállomás-
hoz. A jelek szerint a magyar településnevet nem tolerá-
ló rongálókat ez nem érdekelte.

2018. június 27. 

 A Marosvásárhelyi Ítélőtábla 42 642 lejre bírsá-
golta Péter Ferencet, a Maros Megyei Tanács elnökét, 
amiért korábban, Szováta város polgármestereként 
nem volt hajlandó eltávolítani a székely zászlót a hi-
vatalról.
 Az ítélet szerint a közgyűlés elnökét a Maros me-
gyei prefektus fogta perbe. 2016 márciusában a Maros 
Megyei Törvényszék marasztalta el az üdülőváros ak-
kori polgármesterét a székely zászlónak a hivatalra való 
kitűzése miatt. A bírósági döntés ismét bizonyítja, hogy 
Románia újra kettős mércét alkalmaz, hiszen míg pél-
dául Bukovinában, ami szintén történelmi régió és nem 
adminisztratív egység, nem jár bírság a régió történelmi 
zászlajának használatáért, addig a székelyeket megbír-
ságolják. 

2018. július 4. 

 A táblabíróság elutasította a Jakubinyi György 
érsek által képviselt gyulafehérvári főegyházmegye 
keresetét, amelyet az egyház azt követően terjesztett 
be, hogy a román kormány egyházi ingatlanok vissza-
szolgáltatásáért felelős restitúciós bizottsága elutasí-
totta a katolikusok visszaszolgáltatási kérelmét.
 A kérelem tárgyát – többek között – képező gyu-
lafehérvári Batthyáneum a legnagyobb értékű ingatlan 
és közgyűjtemény, amelyet az erdélyi magyar egyházak 
visszaigényeltek a román államtól. A restitúciós bizott-
ság 2015 novemberében utasította el az egyház vissza-
szolgáltatási kérelmét, amely a Batthyáneum könyv-
tárra, tudományos gyűjteményre és annak legfelső 
szintjén levő csillagdára vonatkozott. Az Emberi Jogok 
Európai Bírósága 2012-ben bírságot rótt ki a román 
államra, amiért 14 év alatt nem értesítette az egyhá-
zat arról, hogy milyen döntést hozott a Batthyáneum 
ügyében. Az egyház álláspontja szerint a közgyűjte-
ményt és a csillagvizsgálót Batthyány Ignác püspök 
végrendeletileg a római katolikus egyházra hagyta, és 
a végrendeletben szereplő „Erdély provincia”, amely 
alapján a román állam jogutódként lépett fel, az erdé-
lyi római katolikus egyházmegyét jelenti. Ezzel szem-
ben a román állam azt állítja, hogy a püspök nemcsak 
az egyházra, hanem Erdély „tartományra” is hagyta a 

könyvtárat, Erdély pedig ma Románia része, ezért a ro-
mán államot illeti meg a tulajdonjog.

2018. július 5. 

 Visszakerült a román állam tulajdonába több mint 
9300 hektárnyi erdő Ratosnya, Gödemesterháza és Pa-
lotailva környékén, amelyet 2007-ben visszaszolgáltat-
tak gróf Bánffy Dániel örököseinek. A Giurgiu megyei 
törvényszék által hozott ítélet jogerős.
 A visszaszolgáltatásra vonatkozó 2007-es döntést 
2014-ben óvták meg Vasile-Liviu Oprea volt Maros 
megyei prefektus kezdeményezésére, a Securitate Le-
véltárát Tanulmányozó Országos Tanács (CNSAS) által 
kibocsátott dokumentumra hivatkozva. Ebben a doku-
mentumban ugyanis az áll, hogy Bánffy Dániel vagyo-
nát nem a kommunista rezsim kobozta el jogtalanul, 
hanem egy bírói döntés eredménye, amelyben embe-
riesség elleni, 1940 és 1944 között elkövetett bűncse-
lekmények miatt ítélték el a grófot. A Giurgiu megyei 
törvényszék alaptalannak minősítette és elutasította 
Bánffy Dániel örökösei fellebbezését, amelyet a visz-
szaszolgáltatási határozatot megsemmisítő bírói döntés 
ellen nyújtottak be. A visszaszolgáltatási határozat el-
len a Maros megyei ingatlanok fölötti magántulajdon 
jogát meghatározó megyei bizottság nyújtott be óvást 
2014. június 24-én, a CNSAS egyik dokumentumá-
ra hivatkozva. A dokumentum a bukaresti sztálinista 
törvényszék 1952. december 3-án hozott büntetőjogi 
ítéletét tartalmazza, amely szerint Bánffy Dánielt 8 év 
kényszermunkára és 10 év polgári jogvesztésre, vala-
mint teljes vagyonelkobzásra ítélik emberiesség ellen 
elkövetett bűncselekmények miatt.

2018. július 6. 

 Cătălin Ivan román szociáldemokrata európai par-
lamenti képviselő Sepsiszentgyörgyön fog képviselői 
irodát nyitni, hogy feltérképezze a székelyföldi romá-
nokat ért hátrányos megkülönböztetési eseteket.
 Az EP-képviselő Dan Tanasă bloggerrel kötött part-
nerséget. Ivan elmondta, információkat akar gyűjteni 
a székelyföldi románokat ért hátrányos megkülönböz-
tetési esetekről azért, hogy az Európai Parlamentben 
lebontsa az RMDSZ „hazug propagandáját”. (Két hó-
nappal később kilépett a szocialista frakciójából, azóta 
függetlenként folytatja magyarellenes kampányát az 
EP-ben.)

2018. július 7.

 Gheorghe Baciu, a Népi Mozgalom Párt bodzafor-
dulói szenátora szerint felháborító, hogy a kormány-
párt leszavazta a büntetőtörvénykönyv módosítására 
vonatkozó javaslatait. A politikus azt szerette volna, 
ha újra bűncselekménynek minősítik a román nemze-
ti jelképek nyilvános megsértését. 
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 Mint a szenátor emlékeztet, a román lobogó, a nem-
zeti ünnep, a himnusz vagy címer megsértése 2014-ig 
bűncselekménynek minősült, ám utána kikerült a bün-
tetőtörvénykönyv hatálya alól. Baciu most szerette vol-
na ezt „korrigálni”, mert – megfogalmazása szerint – a 
román nemzeti jelképek tisztelete „mesterséges lélegez-
tetésre” szorul. A román állam jelképei megsértésének 
bűncselekménnyé nyilvánításával többször is próbál-
koztak már a román politikusok. Két évvel ezelőtt a 
szociáldemokrata párti képviselők kezdeményezték a 
Btk. ez irányú módosítását, a javaslat Románia jelképe-
inek nyilvános megsértését egytől három évig terjedő 
szabadságvesztéssel sújtotta volna. Akkor is az volt az 
indok, hogy vannak állampolgárok, akik gyásznapnak 
tekintik Románia nemzeti ünnepét.

2018. július 10. 

 Arra kéri Klaus Iohannis államfőt a Kovászna, 
Hargita és Maros megyei románok civil fóruma, hogy 
ne hirdesse ki a nemrég elfogadott közigazgatási tör-
vénykönyvet. Több százan kívánnak Bukarestbe vo-
nulni július 29-én a székelyföldi románok önjelölt 
képviselői közül, tiltakozva a parlament által a múlt 
héten megszavazott, az anyanyelvhasználati jogokat 
bővítő közigazgatási kódex ellen.
 A magyarellenes állásfoglalásairól elhíresült Ko-
vászna, Hargita és Maros megyei románok civil fóruma 
felkérte az államelnököt, hogy a tüntetés alkalmával fo-
gadja kihallgatáson a küldötteit. A szervezet elsősorban 
a miatt aggódik, hogy a magyar nyelv hivatalos státust 
kap, ráadásul nemcsak Kovászna, Hargita és Maros me-
gyében, hanem jóval kiterjedtebb területen, ha a keret-
törvény a parlament által elfogadott formában életbe 
lép. A románok – tévesen – azt állítják, a kódex eltörli a 
20 százalékos anyanyelvhasználati küszöböt. Szerintük 
alkotmányellenes a kétnyelvű űrlapok használata, ma-
gyar nyelven csak a fordítás megengedett, de nem lehet 
hivatalos dokumentum, mert azzal már automatikusan 
hivatalos státust nyer a magyar nyelv. Azt is felháborító-
nak tartják, hogy a magyar nyelv ismerete kötelező lesz a 
prefektúrákon és a minisztériumoknak alárendelt helyi 
közintézményekben dolgozók körében.

2018. július 18. 

 Első fokon érvénytelenítette a marosvásárhelyi 
közigazgatási bíróság a marosvásárhelyi önkormány-
zat két határozatát, amelyek a többnyelvű utcanévtáb-
lák kihelyezésére vonatkoztak.
 A határozatokat tavaly októberben fogadta el a vá-
rosi tanács. Az egyiket a Szabad Emberek Pártja (POL) 
nyújtotta be, és előírja az utcanevek magyar fordításá-
nak kihelyezését, a másikat az RMDSZ terjesztette be, 
amely abban különbözik az előzőtől, hogy a fordítást a 
hivatalos utcanévbe emelné be. A határozatokat Lucian 

Goga volt Maros megyei prefektus támadta meg a köz-
igazgatási bíróságon, amely első fokon érvénytelenítette 
a két határozatot.

2018. július 25. 

 A Hargita megyei prefektus rosszallása nyomán 
vizsgálatot indítottak annak kapcsán, hogy a széke-
lyudvarhelyi Palló Imre Művészeti Szakközépiskola 
diákjai Nagy-Magyarország térképét rajzolták az ud-
varra június 4-én, a nemzeti összetartozás napján.
 A román oktatási minisztérium ellenőrző testülete 
vizsgálódik a székelyudvarhelyi iskolában, ahol a diá-
kok állítólag Nagy-Magyarország térképét rajzolták az 
udvarra június 4-én, a nemzeti összetartozás napján. A 
Hargita megyei prefektus korábban is bírálta az iskola 
igazgatóját, hogy a trianoni békeszerződés aláírásának 
98. évfordulóján „politikai jellegű” rendezvénybe kever-
te az iskola diákjait. 

2018. július 25. 

 A gyulafehérvári ítélőtábla alapfokon elutasította 
az egykori kolozsvári Marianum épületének vissza-
szolgáltatását a római katolikus egyház számára. Az 
egyház fellebbezni fog az ítélet ellen.
 A Marianum a római katolikus egyház által alapított 
kolozsvári leánynevelő intézet volt, műemlékként lajst-
romozott épülete 1910-11-ben, az első világháború előtt 
készült el, Hirschler József kolozsvári belvárosi plébános 
erőfeszítéseinek köszönhetően. Az épületet 1911. decem-
ber 10-én szentelte fel Majláth Gusztáv Károly püspök. 
A Marianumot a világháború alatt és az impériumvál-
tás után is bővítette az egyház. A több létesítményt és 
célt (elemi és polgári leányiskola, kereskedelmi iskola, 
leánygimnázium, tanítónőképző, tanárképző intézet, 
zeneiskola) összefogó oktatási intézmény összerdélyi 
jelentőségű volt: Erdély legtávolabbi részeiről is érkez-
tek fiatalok, hogy itt részesüljenek képzésben. A Mari-
anum az erdélyi magyar kisebbség egyik legfontosabb 
iskolájává vált. Az egyházi iskolák ebben az időszakban 
megtartó erőt, hitet, reményt képviseltek. Az 1948. évi 
176. törvényrendelet révén a kommunista állam a római 
katolikus egyháztól elbitorolta az épületet. A Restitúciós 
Bizottság 2017 augusztusában a Marianumra vonatkozó 
visszaszolgáltatási kérést viszont megtagadta. E döntés 
ellen fordult bírósághoz az egyház, bízva az igazságszol-
gáltatásban és a tisztességes bírósági eljárásban. Egyelő-
re hiába.

2018. július 26. 

 Eugen Tomac, a  román Népi Mozgalom Párt 
(PMP) elnöke a Facebookon fejezte ki nemtetszé-
sét Orbán Viktor miniszterelnöknek a tusnádfürdői 
szabadegyetemen való részvételével és felszólalásá-
val kapcsolatban.
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 A közvélemény-kutatásokban rendre a parlamen-
ti bejutási küszöb alatt mért ellenzéki alakulat vezetője 
kifogásolta, hogy a román egyesülés centenáriumának 
évében Orbán Viktor úgymond „akadálymentesen 
ünnepli Tusnádfürdőn a legnagyobb engedményeket, 
amelyeket Románia az utóbbi száz évben tett Magyar-
országnak”.

2018. július 28.

 A román parlament által július elején megszavazott 
közigazgatási kódexnek a romániai magyarok számára 
kedvező rendelkezései ellen tüntettek a székelyföldi ro-
mánok érdekeit védő szervezetek Bukarestben.
 A Hargita, Kovászna és Maros megyei románok Ci-
vil Fóruma elnevezésű szervezet és a Nemzet Útja Egye-
sület által szervezett megmozdulás résztvevői végigvo-
nultak Bukarest belvárosán, majd a román elnöki palota 
közelében zárult a tiltakozó akció. A szervezők szerint 
a közigazgatási kódex elfogadásával gyakorlatilag a ma-
gyar nyelv második hivatalos nyelvvé válik Székelyföl-
dön, de Románia más területein is, ahol számottevő a 
romániai magyarok száma. A tüntetők egy része román 
nemzeti viseletbe öltözött, román zászlókat lobogtattak, 
a felvonulók egy kifeszített óriászászlót is magukkal 
vittek. A jogszabály az utcák, terek, parkok többnyelvű 
feliratozásában, a hatóságokkal folytatott anyanyelvű 
kommunikációban és a kisebbségi jogok megengedő ér-
telmezésében is a magyar közösség számára fontos pon-
tosításokat tartalmaz.

2018. július 29.

 A román média sértőnek értékeli, hogy Orbán 
Viktor tursnádfürdői beszédében, a Bálványosi Nyári 
Szabadegyetemen leszögezte: a román centenárium 
(az Erdély és Románia egyesülését követelő 1918-as 
gyulafehérvári román nemzetgyűlés századik évfor-
dulója) a magyarok számára nem ünnep.
 A „tusványosi” fórumot követő napokban azonban 
már árnyaltabb, a magyar miniszterelnök ideológiai és 
külpolitikai eszmefuttatásaira is kitérő kommentárok 
láttak napvilágot. Egészében azonban az látszik, hogy a 
román média vagy elhallgatni igyekszik az utóbbi évek-
ben a tusnádfürdői rendezvényt, vagy románellenes 
megnyilvánulásként feltüntetni azt.

2018. július 30.

 Heves magyarellenes megnyilvánulást váltott ki a 
Románia Modernizálásáért Nemzeti Koalíció (CNMR) 
szervezet vezetőjéből, hogy a sepsiszentgyörgyi város-
házán a román nemzeti himnusz napján is lengedezett 
egy gyászlobogó.
 A magyarellenes megnyilatkozásairól elhíresült 
Alexandru Cumpănaşu újságíró-aktivista mindezt az-
zal hozza összefüggésbe, hogy Romániában július 29-én 

ünneplik a nemzeti himnusz napját. „Mennyire tudtok 
szemtelenek lenni? Mennyire akartok eddig nem ismert 
érzelmeket kiváltani a román népből?! Ma a sepsiszent-
györgyi polgármesteri hivatal a román nemzeti him-
nusz napja alkalmából kitűzött egy gyászlobogót – egy 
román intézményre. Sürgős beavatkozást követelek az 
országos rendőr-főkapitányságtól és a csendőrségtől!” 
Egy RMDSZ-vezető szerint a gyászlobogót azért tűzték 
ki, mivel elhunyt Sepsiszentgyörgy egyik, Pro Urbe-díj-
jal kitüntetett díszpolgára, és a háromszéki megyeszék-
helyen két évtizede így búcsúznak az eltávozott szemé-
lyiségektől. 

2018. július 29. 

 Románia elnöke szerint sérti a helyi autonómia 
elvét az etnikai arányok megváltoztatásának tiltása. A 
jogszabály kihirdetése helyett alkotmányossági óvást 
emelt Klaus Iohannis államfő ama törvénytervezet 
ellen, amely meggátolná, hogy a nemzeti kisebbségek 
arányát megváltoztató módon módosítsák a megyék, 
városok és községek közigazgatási határait.
 Az államfő arra hivatkozik, hogy a szuverenitás 
és helyi autonómia alkotmányos elvét sértené, ha ilyen 
tiltásokkal korlátoznák egy-egy közigazgatási egység la-
kosságának jogát ahhoz, hogy – gazdasági, társadalmi, 
kulturális, vagy környezeti szempontok alapján – nép-
szavazással döntsön a közigazgatási határok módosí-
tásáról. Az ország közigazgatási felosztását szabályozó 
1968-as úgynevezett megyésítési törvény módosítását 
egyebek mellett azért kezdeményezték a kormányon 
lévő Szociáldemokrata Párt (PSD) és az ellenzéki Nem-
zeti Liberális Párt (PNL) törvényhozói, hogy egységesít-
sék, illetve kijavítsák a törvény mellékletében különbö-
ző írásmóddal szereplő vagy a hivatalos névjegyzékben 
tévesen bevezetett településneveket.

2018. július 31.

 Írásbeli magyarázatot kért Hargita megye prefek-
tusa, Jean Adrian Andrei azoktól az intézményveze-
tőktől, akik nem vettek részt a román nemzeti him-
nusz csíkszeredai megünneplésén.
 A prefektus a tisztelet teljes hiányának minősítette, 
hogy egyes intézmények képviselői nincsenek jelen az 
ilyen jellegű eseményeken, a centenáriumi évben, holott 
a nemzeti himnusz napját a kormány minden alárendelt 
intézményének kötelessége megünnepelni.

2018. július 31. 

 Érthetetlennek és aggasztó, hogy a román államfő 
17 éve hatályos, nemzetközi szerződésekben is szerep-
lő kisebbségi jogokat törölne el. 
 Iohannis az alkotmánybíróságon megtámadta a kihir-
detésre váró új román közigazgatási törvénykönyvet, óvá-
sában pedig számos kifogást fogalmazott meg a kisebbségi 
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anyanyelvhasználatot pontosító vagy bővítő előírások el-
len. Komoly aggodalomra ad okot, hogy miközben Romá-
nia mintaállamnak tartja magát a kisebbségvédelem terén, 
az államelnök az alkotmánybíróságon emel kifogást a ki-
sebbségek anyanyelvhasználati jogai ellen. Iohannis olyan 
kisebbségi jogokat előíró cikkelyeket is kifogásol, amelyek 
már 17 éve érvényben vannak Romániában. 

2018. augusztus 2. 

 A 90-es évekbe vetné vissza Romániát a nemzeti 
kisebbségek jogai szempontjából, ha az alkotmánybí-
róság helyt adna az államfő óvásának, és korlátozná a 
kisebbségek nyelvhasználati jogait – hívta fel a figyel-
met állásfoglalásában az ActiveWatch nevű bukaresti 
civil szervezet.
 A szólásszabadságról és kisebbségi jogok érvénye-
süléséről évente átfogó jelentést készítő civilek arra rea-
gáltak, hogy a román elnök megtámadta az alkotmány-
bíróságon a kihirdetésre váró új román közigazgatási 
törvénykönyvet, óvásában pedig számos kifogást fogal-
mazott meg a kisebbségi anyanyelvhasználatot pontosí-
tó vagy bővítő előírások ellen. Az ActiveWatch aggasz-
tónak tartja Iohannis lépését, lévén ellentétes azokkal az 
ajánlásokkal, amelyeket a kisebbségvédelmi keretegyez-
mény alkalmazását illetően fogalmazott meg az Európa 
Tanács Románia számára. 

2018. augusztus 2. 

 Ioan Aurel Pop, a Román Akadémia elnöke ál-
láspontját közölte hétfőn a Laborator Pentru Analiza 
Războiului Informațional și Comunicare Strategică, 
azaz az Információs Háború és Stratégiai Kommuniká-
ció Elemzésének Laboratóriuma nevű titokzatos „in-
tézmény”, amelyben Semjén Zsolt Romániára és annak 
nemzeti ünnepére vonatkozó kijelentéseire reagál.
 Magyarország miniszterelnök-helyettese az erdé-
lyi magyaroknak és szászoknak 1918-ban tett autonó-
miaígéretére emlékeztette a Románia megalakulásának 
centenáriumát ünneplő románságot Tusnádfürdőn. 
Semjén a Bálványosi Nyári Szabadegyetem nemzetpoli-
tikai fórumán kérdésre válaszolva mondta: tiszteletben 
tartja, hogy a románok ünneplik Erdély Romániához 
csatolását, és azt kéri, ők is tartsák tiszteletben, hogy 
ezen a magyaroknak nincs mit ünnepelni. A Román 
Akadémia elnökének érvelése szerint a gyulafehérvári 
nyilatkozat szövegében kétszer szerepel az autonómia 
szó, de az először Erdély, Bánság és a Partium ideiglenes 
önigazgatására vonatkozik, amelyet a területek addig 
élveznének, amíg az országnak új alkotmánya lesz. Má-
sodszor pedig a vallási felekezetek önszerveződési jogá-
ra, mind a kisebbségiekére, mind a többségi felekezetre. 
Ami az erdélyi nemzetiségeket illeti, számukra mind-
össze az általuk választott képviselők általi anyanyelven 
történő igazgatást és bíráskodást szabta meg, valamint a 

számarányos képviseletet a román parlamentben, mint 
javasolt szempontokat. A proklamáció maga pusztán 
egyetlen dologról döntött – mondja Pop –, Erdély, Bán-
ság és a Partium egyesüléséről, minden más pont csak 
egy a jövőre néző irányelv, amelyet az újonnan meg-
alakuló román állam számára fogalmaztak meg az ott 
jelenlévők. Tehát, az 1918. december 1-i nyilatkozatnak 
nincs kötelező ereje, pusztán egy sor olyan javaslatot 
tett a későbbi alkotmányozó eljárásnak, amelyekhez 
igazodva Románia azóta megadhatná azokat a jogokat, 
amelyek összhangban voltak a korabeli nyugati liberális 
nacionalizmussal. Ezeket a jogokat pedig azóta – töb-
bé-kevésbé, nagy vonalakban – Románia megadta már a 
nemzeti kisebbségeinek.

2018. augusztus 2.  

 A politikai alkuk ellenére csupán részlegesen vagy 
sehogy sem alkalmazzák Romániában a műemlék 
épületek többnyelvű feliratozására vonatkozó, 2014. 
évi 2815-ös miniszteri rendeletet. 
 Számos önkormányzat azonban nem vesz tudomást 
az RMDSZ-es Hegedüs Csilla kérészéletű minisztersége 
alatt kibocsátott előírásokról, vagy pedig a folyamat el-
akad a gyakorlatba. Az előírás tételesen kimondja, hogy 
a műemlék épületeket az állam hivatalos nyelvén kívül 
két, nemzetközileg használt idegen nyelven és a kisebb-
ségek nyelvén kell feliratozni. Utóbbit nemcsak akkor 
kell megvalósítani, ha az adott közösség arányaiban 
meghaladja a település lakóinak 20 százalékát, hanem 
három más esetben is. 

2018. augusztus 9. 

 A Dan Tanasă által vezetett, a székely jelképek, 
magyar nyelvű feliratok elleni persorozatról elhíre-
sült egyesület a Hargita Megyei Törvényszéken újabb 
közigazgatási bírósági eljárást kezdeményezett. Ezút-
tal Szépvíz polgármesterét akarják a törvény erejével 
arra kötelezni, hogy az általuk törvénytelennek tar-
tott állapotot szüntessék meg, ami a Községháza fel-
irat levételét is jelentené.
 A Hargita Megyei Törvényszékhez benyújtott kere-
set szerint először idén áprilisban szólították fel a polgár-
mestert arra, hogy távolítsa el a magyar nyelvű feliratot, 
a homlokzatra kitűzött két székely zászlót, illetve hogy 
a Szépvíz Község Helyi Tanácsa feliratú táblák esetében 
a román nyelvű változatot helyeztesse a magyar nyelvű 
fölé, mivel az ország hivatalos nyelve a román. A felszó-
lításnak nem tettek eleget, ezért kezdeményezték a pert.

2018. augusztus 16. 

 A 112-es sürgősségi segélyszám hívására biztatja 
a középületeken magyar vagy székely zászlót észlelő 
román állampolgárokat Marius Pașcan parlamenti 
képviselő.
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 A marosvásárhelyi nacionalista képviselő arra szólí-
tott fel, hogy amennyiben valamelyik középületen meg-
látnak egy kitűzött magyar vagy székely zászlót, azon-
nal hívják a 112-es ingyenes sürgősségi segélyszámot. A 
politikusnak azok után született ez a hajmeresztő ötlete, 
miután kiderítette, hogy Varga József gyulakutai pol-
gármester a falunapokra érkezett anyaországi hivatalos 
küldöttség tiszteletére kitűzte a román és az uniós zászló 
mellé a magyar lobogót. 

2018. augusztus 20. 

 692 oldalas könyv Ioan Lăcătușu legújabb mun-
kája, a Viața publică din Sfântu Gheorghe – Covasna, 
1919–1989 (Sepsiszentgyörgy közélete) címmel a Cen-
tenarul Marii Uniri (A Nagy Egyesülés Centenáriu-
ma) könyvsorozat 19. köteteként jelent meg.
 A románság jelenléte túlteng a könyv oldalain, 
hiszen a fejezetek döntő többsége csak a háromszéki 
megyeszékhelyre az elmúlt száz évben betelepült-bete-
lepített románsággal kapcsolatos adatokat dolgozza fel. 
Kimondhatatlanul sértő a magyar olvasó számára, hogy 
a több szélsőnacionalista szervezetben is fel-feltűnő 
szerző a helyi román művelődési élet bemutatása mel-
lett majdnem teljesen mellőzi a magyar művelődési élet 
eseményeit, személyiségeit. Az egész munkát átszövi a 
magyargyűlölet, a magyarság állítólagos nacionalizmu-
sának gyakori hangoztatása. 

2018. augusztus 23. 

 Pénzbírság kiszabását kéri Madéfalva polgármes-
terére a Méltóságért Európában Polgári Egyesület 
(ADEC), mivel álláspontjuk szerint a községvezető 
nem hajtotta végre a Községháza felirat eltávolításáról 
rendelkező jogerős bírósági végzést.
 A negyedik pert indította Madéfalva polgármestere 
ellen Dan Tanasă egyesülete, amelynek továbbra is az a 
problémája, hogy a községházán az épület megnevezé-
se magyarul is olvasható. Az ADEC ezúttal azt kéri a 
törvényszéktől, hogy Madéfalva polgármesterét, mivel 
nem hajtotta végre a Községháza felirat eltávolításáról 
rendelkező jogerős bírósági ítéletet, kötelezzék az orszá-
gos bruttó minimálbér 20 százalékának megfelelő ösz-
szeg kifizetésére minden nap késlekedésért, a 2004. évi 
554-es törvény előírásainak megfelelően.

2018. augusztus 27.  

 Kevesebb, mint egy nap alatt eltűnt az Erdélyi Ma-
gyar Nemzeti Tanács (EMNT) ügyvezető elnökének, 
Sándor Krisztinának Facebook-bejegyzése, amelyben 
arról adtak hírt, hogy Tőkés László, Sándor Krisztina és 
Beke Csilla meglátogatta a csíkszeredai börtönben ter-
rorvád miatt fogvatartott Beke István és Szőcs Zoltánt.
 „Valakik nagyon retteghetnek a mondvacsinált szé-
kely terrorper áldozataitól és támogatóitól”, írta nyilat-

kozatában az EMNT. Sándor Krisztina, az EMNT ügy-
vezető elnöke szerint felháborító és egyben döbbenetes, 
hogy milyen erők játszanak össze azért, hogy a két ár-
tatlan embert – s általuk a teljes magyar közösséget – 
megbélyegezzék.

2018. augusztus 24.

 Hetvenezer lejre büntették Tóth Sándort, Nyá-
rádszereda polgármesterét, amiért nem távolította el 
a székely zászlót az elöljáróság épületének homlokza-
táról – tájékoztatott kedden az RMDSZ Maros megyei 
sajtóirodája. 
 „Sem emberként, sem polgármesterként nem tudom 
megemészteni, ami velünk történik. Klaus Iohannis 
szerint példaértékű romániai kisebbségi modellről be-
szélhetünk, mégis a román centenárium ünnepi évében 
megbírságolják a nemzeti kisebbséget, ha nemzeti szim-
bólumhasználati jogával szabadon szeretne élni. Nem-
csak meggátolnak szabad önkifejezésünkben, hanem 
meg is bírságolnak érte. Érthetetlen, hogy ez megtör-
ténhet a 21. században egy európai uniós tagállamban” 
– mutatott rá Tóth Sándor. A polgármester emlékezte-
tett: a nemzeti és regionális kisebbségek, valamint azok 
szimbólumai gazdagítják Romániát, éppen ezért érthe-
tetlen, hogy az állam veszélyforrásként tekint ezekre.

2018. augusztus 29.

 Újabb magyarellenes megnyilvánulás történt a ro-
mán labdarúgó I. ligában: a Botoşani szurkolói magya-
rellenes molinóval várták a székelyföldi Sepsi futball-
csapatát a bajnoki mérkőzésen. 
 A Mihai Eminescu szülővárosában lezajlott sport-
találkozót beárnyékolta egy nemkívánatos incidens: a 
százezer főt számláló település focicsapatának fanati-
kusai egy molinót feszítettek ki, amelyre azt írták: „A 
lovak nyelvén énekeltek és autonómiáról álmodoztok.” 
A lovak nyelve szóösszetételt Kolozsvár magyarelle-
nes megnyilvánulásairól hírhedt korábbi polgármeste-
re, Gheorghe Funar használta előszeretettel a magyar 
nyelvre vonatkozó szitokszóként.

2018. augusztus 29. 

 Egy négyoldalas titkosított beadványban magya-
rázta a román ügyészség Dabis Attila Romániából 
való kitiltásának okait abban a perben, amelyet a Szé-
kely Nemzeti Tanács külügyi megbízottja a kitiltó ha-
tározat megsemmisítését kérve indított.
 A román határrendőrök március 9-én az Ártánd–
Bors határátkelőhelyen akadályozták meg Dabis Attila 
Romániába való belépését. Az SZNT külügyi megbí-
zottja Marosvásárhelyre utazott volna a székely szabad-
ság napja alkalmából szervezett másnapi autonómiafel-
vonulásra és tüntetésre. Azt Dabis Attila ügyvédje sem 
ismerhette meg, hogy mivel indokolja a román államot 
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képviselő ügyész az SZNT külügyi megbízottjának a ki-
tiltását, ami azt bizonyítja, hogy az intézkedésnek nem 
volt törvényes alapja.

2018. augusztus 30.

 Szankciókat javasolt a román oktatási minisztéri-
um ellenőrző testülete a székelyudvarhelyi Palló Imre 
Művészeti Szakközépiskola vezetőségével és tanárai-
val szemben egy nemzeti összetartozás napi megem-
lékezés miatt.
 Megbüntethetik a székelyudvarhelyi Palló Imre Mű-
vészeti Szakközépiskolát, miután Hargita megye prefek-
tusa bírálta a tanintézetet amiatt, hogy a diákok állítólag 
Nagy-Magyarország térképét rajzolták az udvarra június 
4-én, a nemzeti összetartozás napján. Görbe Péter Har-
gita megyei főtanfelügyelő közölte, a bukaresti oktatási 
minisztérium ellenőrző testülete megállapította, hogy 
a rendezvény „politikai-szeparatista” jellegű volt, ami 
sérti az oktatási törvény 7-es cikkelyét, amely egyebek 
mellett kimondja, az iskolákban tilos politikai rendez-
vényeket tartani. A székelyudvarhelyi iskola vendégül 
látta a Határtalanul program keretében a magyarorszá-
gi testvériskoláját, június 4-én az volt az egyik feladata a 
diákoknak, hogy rajzolják le az udvarra azokat az euró-
pai területeket, ahol jelenetős számú magyar közösségek 
élnek. A főtanfelügyelő szerint így rajzolódott ki a törté-
nelmi Magyarország térképe.

2018. szeptember 19.

 Csíkszereda polgármesterének ki kell fizetnie a 
Méltóságért Európában Polgári Egyesület által indí-
tott per nyomán kirótt pénzbírságot, mivel a döntés 
jogerőssé vált.
 A Hargita Megyei Törvényszék ítélete szerint a 
polgármesternek több mint 75 ezer lejes bírságot kell 
kifizetnie a Városi Művelődési Ház közelében elhelye-
zett székely- és városzászlók azonnali eltávolításának 
elmulasztása miatt. Ráduly Róbert Kálmán fellebbezést 
nyújtott be az elsőfokú ítélet ellen, ám a Marosvásárhe-
lyi Területi Ítélőtábla a fellebbezést elutasította. Ezzel a 
Hargita Megyei Törvényszék pénzbírságra vonatkozó 
ítélete jogerőre emelkedett.

2018. szeptember 25. 

 Miután lezárult a MOGYE és a Petru Maior Egye-
tem egyesítésének folyamata, a Marosvásárhelyi Or-
vosi és Gyógyszerészeti Egyetem hivatalos elnevezése 
ezentúl Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tu-
domány- és Műszaki Egyetem (UMFST). 
 Az egyetem rektora nyomatékosította, hogy a fel-
sőoktatási intézmény megőrzi multikulturális jellegét. 
„Nincs ok aggodalomra, sem ami az UMFST helyét ille-
ti a romániai orvosi egyetemek sorában, sem pedig ami 
a jó körülmények között zajló magyar nyelvű oktatást 

illeti” – mondta a Ceaușescu-rendszerben Moldvából 
Erdélybe áttelepült Leonard Azamfirei. 

2018. szeptember 24.

 Elérte a célját Dan Tanasă: le kell venni a magyar 
és az angol feliratot a tusnádfürdői városháza hom-
lokzatáról. 
 Jogerőssé vált a tusnádfürdői városházát magyarul 
és angolul megjelölő feliratok eltávolítására vonatko-
zó bírósági ítélet, így ezeket el kell távolítani az épület 
homlokzatáról. 

2018. október 3. 

 Jogerős ítéletben elutasította a Bihar megyei tör-
vényszék a nagyvárad-olaszi római katolikus plébánia 
keresetét, amelyben visszaigényelte a római katolikus 
egyház által épített ingatlant, amelyben ma a Szacsvay 
Imre Általános Iskola működik.
 Az ingatlant a katolikus egyháztól vette el a kom-
munista román állam. A plébánia a peres eljárás során 
annak megállapítását kérte, hogy a katolikus püspökség 
által alapított Szent László Koldusápoló és Fiúgyermek 
Menedékház Egyesület jogutódja, ennek nyomán pedig 
az épület restitúcióját kezdeményezte. A plébánia terü-
letén található ingatlant a katolikus egyháztól bitorolta 
el a kommunista rezsim. A Szent László Koldusápo-
ló és Fiúgyermek Menedékház Winkler József püspök 
kezdeményezésére és 10 ezer koronányi támogatásával 
jött létre 1886-ban, amelyet vincés nővérek működtet-
tek az egykori Úri utca egyik saroképületében. Az in-
tézmény 1900-ra kinőtte régi székhelyét, így épült meg 
mai helyén, a volt Szaniszló püspök utcában Sztarill 
Ferenc építész tervei alapján az eklektikus küllemű in-
gatlan, akárcsak az udvarban levő neogótikus kápolna. 
A vincés nővérek itt folytathatták korábban megkezdett 
tevékenységüket a szegények, az elesettek, az idősek és 
az árvák érdekében, amíg 1949-ben a kommunisták fel 
nem oszlatták az egyházi rendeket és neki nem kezdtek 
az államosításnak nevezett szabad rablásnak. 

2018. október 8. 

 Ismeretlenek levágták és eltüntették azt az emlék-
táblát, amelyet a Békás-szorosban levő Oltárkő tete-
jén állítottak Erőss Zsolt hegymászó emlékére bará-
tai 2013 júliusában, másfél hónappal az után, hogy a 
hegymászó eltűnt a Himalájában. 
 Az 1135 méter magas Oltárkő a Békás-szoros leg-
látványosabb sziklaképződménye. Hovatartozásáról 
nem tudott megállapodni Hargita és Neamț megye. A 
szirt csaknem függőleges sziklafalai mintegy 350 méter-
re emelkednek a környező völgyek, szakadékok fölé. A 
gyerekkorát a közeli Gyergyószentmiklóson töltő Erőss 
Zsolt itt szerezte első sziklamászó tapasztalatait. Az 
emlékére 2013. július 6-án állított táblán Wass Albert 
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Üzenet haza című versének egy részlete volt olvasható: 
„Üzenem az otthoni hegyeknek (...) A víz szalad, a kő 
marad, a kő marad...” Kiss Péter és Erőss Zsolt 2013. má-
jus 21-én az India és Nepál határán lévő Kancsendzönga 
8586 méter magas csúcsának meghódítása utáni leeresz-
kedés közben tűnt el.

2018. október 10.

 A Brassói Táblabíróság jogerős ítélete értelmében 
el kell távolítani a székely, a magyar és a megyezászlót 
a Kovászna megyei önkormányzat tanácsterméből, de 
a velük együtt adományozott német, izraeli és ameri-
kai zászló maradhat.
 A magyar és a székely zászlót Kulcsár-Terza József, 
a Magyar Polgári Párt Kovászna megyei szervezeté-
nek elnöke adományozta 2016 novemberében a megyei 
tanácsnak az amerikai, a német és az izraeli zászlóval 
együtt, miután az általa korábban adományozott ma-
gyar és székely zászlót egy bírósági ítélet alapján el kel-
lett távolítani a tanácsteremből. Az adományt heves vita 
után fogadta el 2017 januárjában a közgyűlés.

2018. október 11.

 Engedély hiányában lefújta a csíkszeredai börtön 
épülete előtt tervezett gyertyás tüntetését az Igazságot 
a politikai foglyoknak elnevezésű Facebook-csoport. 
 A szervezők arra szerették volna felhívni a figyel-
met, hogy a terrorizmus miatt elítélt Beke István és 
Szőcs Zoltán büntetésük századik napját töltik börtön-
ben annak ellenére, hogy a bíróság még mindig nem tet-
te közzé az ítélet hivatalos indoklását. „Az adott tüntetés 
bejelentésekor a hivatalos szervek közölték, (…) a tün-
tetés megszervezése semmilyen formában sem lehetsé-
ges!” – közölte a csoport. 

2018. október 11. 

 Lónáról Szászlónára cserélték le a magyar feliratot 
a hivatalosan és a köztudatban – helyesen – egyaránt 
Magyarlónaként ismert Kolozs megyei település hely-
ségnévtábláján. 
 Az RMDSZ tanácsosa nevetségesnek és butának tartja 
az intézkedést. Az új táblákon az eddigitől eltérő módon 
tüntették fel a falu nevét: Lóna helyett Szászlóna szerepel 
a román elnevezés (Luna de Sus) alatt. 1899-ig valóban 
Szászlónának nevezték a falut, azóta azonban Magyarló-
na néven vonult be a köztudatba, ekként is lett törzsköny-
vezve 1913-ban, a helybeliek közül így nevezi mindenki, 
és senki sem használja a korábbi településnevet.

2018. október 17. 

 A brassói táblabíróság jogerős ítéletben kötelez-
te Sepsiszentgyörgy polgármesterét, hogy távolítsa el 
a Székely Mikó Kollégium bejáratánál található ma-
gyar feliratot. 

 Ez megtörtént, ám Antal Árpád a Krónikának el-
mondta: visszahelyezik a szöveget, amelyet ha kell, más 
nyelven is feltüntetnek. A „Református Székely Mikó 
Kollégium” szöveg miatt a hírhedt Dan Tanasă által be-
jegyzett Méltóságért Európában Polgári Egyesület tett 
feljelentést. 

2018. október 22. 

 A Gyulafehérvári Táblabíróság első fokon eluta-
sította az egykori Gróf Majláth Gusztáv Károly Gim-
názium épületének visszaszolgáltatását a római kato-
likus egyháznak.  
 A gyulafehérvári római katolikus érsekség tulaj-
don-visszaállítási kérelmét tavaly novemberben uta-
sította el az országos restitúciós bizottság, ezt a hatá-
rozatot támadta meg az egyház a táblabíróságon. A 
gyulafehérvári egyházi iskola sohasem volt a román 
állam jogos tulajdona.

2018. október 23.

 Jean-Adrian Andrei, Hargita megye prefektusa 
ötezer lejes   pénzbírságot rótt ki Székelyudvarhely 
polgármesteri hivatalára azon piros-fehér-zöld színű 
szalagok miatt, amelyekkel a hivatal október 23-ra dí-
szítette ki a város utcáit.
 A prefektus a román nemzeti jelképek használatá-
ra vonatkozó 1994/75-ös törvény és annak végrehajtási 
utasításait tartalmazó kormányhatározat megsértését 
rótta fel az önkormányzatnak. Azt kifogásolta, hogy 
Székelyudvarhely közterületén a villanyoszlopokra 
anélkül tűzték ki az ünnepre Magyarország zászlaját, 
hogy melléje tűzték volna Románia zászlaját is. A pre-
fektus kitért a jegyzőkönyvben arra, hogy a székelyud-
varhelyi polgármesteri hivatal visszaeső szabálysértő, 
ezért a kiszabható bírság felső értékét állapította meg. 
Kovászna és Hargita megye prefektusai több székely-
földi várost, Sepsiszentgyörgyöt, Székelyudvarhelyt 
és Kézdivásárhelyt is megbírságoltak az ez év március 
15-én kitűzött piros-fehér-zöld szalagokért. A bírságok 
érvénytelenítéséért indított perek folyamatban van-
nak. A megbüntetett önkormányzatok azzal védekez-
tek, hogy nem zászlót, nem is lobogót, hanem mintegy 
1 méter széles, több méter hosszú „nemzeti színű sza-
lagot” tűztek ki, ami nem azonos Magyarország zász-
lajával.

2018. október 24.

 A magyar tagozat képviselőinek távollétében fo-
gadta el a működését leíró egyetemi chartát a Maros-
vásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem és a 
Petru Maior Egyetem egyesülésével létrejött felsőok-
tatási intézmény szenátusa.
 A magyar tagozat vezetőtanácsa szeptember végén 
döntött arról, hogy az akaratuk ellenére végrehajtott 
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egyetemegyesítés elleni tiltakozás jeleként a magyar 
tisztségviselők mindaddig nem töltik be tisztségeiket, 
amíg nem születik az egyetemen belüli magyar nyel-
vű oktatás jövőjét hosszú távon biztosító, megnyugtató 
döntés. Így a szenátus magyar tagjai nem vettek részt 
a charta megvitatásában és elfogadásában. Leonard 
Azamfirei rektor határozottan cáfolta, hogy az egyesült 
egyetem keretében lemondtak volna a tanintézet mul-
tikulturális jellegéről. Kijelentette: a módosítások nem 
érintették a magyar tagozatot, sőt egyes magyar oldal-
ról érkező javaslatokat is beépítettek a működési sza-
bályzatba. A rektor politikai megnyilvánulásnak vélte 
a magyar oldalról érkező bírálatokat, és kijelentette: az 
egyetemen nem politizálnak. A MOGYE kizárólag ma-
gyar tannyelvű intézményként alakult meg 1945-ben, 
a kommunista pártvezetés szóbeli utasítására vezették 
be 1962-ben a román nyelvű oktatást is, amely foko-
zatosan háttérbe szorította a magyar orvosképzést. Az 
elmúlt években az egyetem vezető testületei a román 
oktatók kétharmados többségével működtek, és a ma-
gyar tagozat elsorvasztására törekedtek.

2018. október 24. 

 A sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium épü-
letének homlokzatáról is el szeretné tüntetni az in-
tézmény nevét jelölő feliratot a magyarellenességéről 
ismert Dan Tanasă blogger által alapított és vezetett 
Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC).
 A per tárgya a homlokzaton lévő, tényközlő Székely 
Mikó Kollégium felirat.  A múlt héten szintén az ADEC 
keresete nyomán kimondott jogerős bírósági ítélet kö-
vetkeztében távolították el a Református Székely Mikó 
Kollégium feliratú plakettet az iskola bejáratáról. A leg-
felsőbb bíróság egyébként november 8-ra halasztotta 
a jogerős ítélet kihirdetését a Székely Mikó Kollégium 
épületeinek restitúciós perében.

2018. október 25.

 Precedensértékűnek bizonyulhat az ozsdolai köz-
birtokosság ellen indított bírósági eljárás, mely révén 
a birtoklevelet igyekszik megsemmisíteni a pénzügyi 
hatóság – fejezték ki aggodalmukat az Erdélyi Magyar 
Néppárt megyei önkormányzati képviselői. 
 Fennáll a veszélye annak, hogy amennyiben a per 
kedvezőtlenül zárul a közbirtokosság számára, álta-
lános visszaállamosítási folyamat indul el az erdőte-
rületek esetében is. Figyelembe véve, hogy nagyjából 
minden székely faluban létezik közbirtokosság, és a 
lakosság jelentős része ezektől tudja beszerezni példá-
ul a téli tűzifát, komoly gazdasági érvágást is jelentene 
a tulajdonjog eltörlése, sőt, sokak számára megélhetési 
gondot jelenthet a közbirtokosságok helyzetének meg-
változása. 

2018. október 29. 

 Váratlanul öt évre kitiltották Romániából Raoul 
Weisst, a Kolozsváron élő elzászi nyelvészt, újságírót, 
aki a frankfurti könyvhétre utazott október 10-én az 
Alexandria Publishing könyvkiadó megbízásából, 
hogy szerzői jogok megszerzéséről tárgyaljon külföl-
di kiadókkal. 
 A kolozsvári repülőtéren azonban hiába próbált 
belépni az országba, a hatóságok megakadályozták. Az 
útlevélvizsgálati ponton bemutatta francia személyi 
igazolványát, majd annak ellenőrzése közben jelzett a 
rendszer, a repülőtéri hatóságok pedig közölték, hogy 
egy szeptember 11-én keltezett kitiltási határozat ér-
telmében öt évig nem léphet be Románia területére. 
Konkrét indoklást nem csatoltak a kitiltáshoz,  csupán 
annyit, hogy személye nemzetbiztonsági kockázatot 
jelent.

2018. október 29. 

 A kovásznai városházán tartott kormányhivata-
li ellenőrzés jegyzőkönyvében törvénytelennek nyil-
vánították Kovászna több éve használatban lévő vá-
roszászlóját. 
 Az önkormányzatot nemrég kötelezték, hogy tá-
volítsa el a polgármesteri hivatalról és alárendelt in-
tézményeiről a címeres zászlót, a rendeletnek eleget is 
tett Kovászna polgármestere. Kovászna helyi tanácsa a 
2000-es évek elején fogadta el a város zászlaját. Egy per 
eredményeként a Kovászna Megyei Törvényszék, majd 
a Brassói Táblabíróság is jogtalannak ítélte a városzász-
lót. Erre a sorsra jutott a megyezászló, a környék több 
településének zászlaja is. A megsemmisítések főként 
Kovászna és Hargita megyei településeket érintettek, a 
táblabírósági tárgyaláskor Brassó zászlaja ott lobogott 
az épületen, és nem zavart senkit. 

2018. október 31. 

 Kovászna Megye Tanácsának e havi ülésén a ro-
mán nemzetiségű képviselők magyar kollégájuk kéré-
sére sem adóztak egy perc néma felállással az 1956-os 
magyarországi forradalom és szabadságharc áldoza-
tai emlékének. 
 Felháborító, hiszen magyarok ezrei adták életüket, 
hogy véget vessenek a kommunista diktatúrának és 
idegen megszállásnak, majd százezrek váltak földönfu-
tókká. De szép számmal akadtak románok is, akik csat-
lakoztak az antikommunista ellenálláshoz, és ezért az 
életükkel fizettek, vagy éveket kellett börtönben, illetve 
munkatáborokban tölteniük. A szabadságukat nekik 
köszönhető utódok mégis megvonják tőlük a tisztele-
tadást – jelentett ki a kezdeményező képviselő.

2018. október 31. 

 Román elemző hibridháborús elemnek tartja a szé-
kelyföldi focicsapatok magyarországi támogatását. 
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 Több bukaresti publicista és blogger arról háborgott, 
hogy Magyarország a román labdarúgó-bajnokság-
ban szereplő csapatokat, egészen pontosan székelyföldi 
együtteseket támogat. A cikkek „Magyarország által 
Románia szívében elkövetett arroganciának” nevezték 
azt, amit a román nemzetállami ideológusok egyenesen 
szubverzív tevékenységnek állítanak be. 

2018. november 1. 

 Büntetést rótt ki a Kovászna megyei prefektusi 
hivatal Nagybacon község vezetőségére, mert fekete 
gyászszalag jelent meg a községházán lobogó román 
nemzeti zászlón.  
 Pedig a kifogásolt fekete szalag csupán egy halá-
lesetet jelzett. Elhunyt ugyanis a községháza egyik al-
kalmazottja, de a polgármestert megbírságoljuk ezért a 
tettéért, mert nem engedhetjük meg, hogy így tűzzék ki 
a nemzeti zászló – mondta a prefektust. 

2018. november 20.

 Visszaállamosítástól tartanak az ozsdolai köz-
birtokosság képviselői, akik nem értik, hogy a román 
állam nevében eljáró pénzügyminisztérium miért 
nyújtott be keresetet a 2900 hektár erdő tulajdonjo-
gát rögzítő birtoklevél érvénytelenítése érdekében. Az 
ozsdolaiak ügyvédet fogadtak, ám értetlenül állnak 
a helyzet előtt, hiszen jogos tulajdonukat már 16 éve 
visszaszolgáltatták. 
 Szemet vetett a bukaresti pénzügyminisztérium 
az ozsdolai közbirtokosság erdejére, amelyet másfél 
évtizede már visszaszolgáltattak a háromszékieknek. 
Az ügy sokak szerint rendkívül veszélyes precedenst 
teremthet a visszaállamosításra, hiszen Háromszéken 
több tízezer, Székelyföldön több mint százezer ember 
érintett a közbirtokosságok működésében. „Egyértel-
mű huncutság, amit a román állam el akar követni: 
ez nem jogi kérdés, hanem a láthatatlan erők politikai 
akaratát próbálják érvényesíteni” – jelentette ki a köz-
birtokosság illetékese.

2018. november 20.  

 A Kovászna, Hargita és Maros Megyei Romá-
nok Civil Fóruma többoldalas közleményt adott ki, 
amelyben azt részletezik, hogy a romániai magya-
roknak „minden jogot” szavatol az állam, miközben 
a három, magyar többségű megyében „elnyomják a 
románokat”.
 A magyarellenes megnyilvánulásairól ismert, Ioan 
Lăcătușu moldvai születésű levéltáros által vezetett fó-
rum közleménye szerint Romániában minden intéz-
ményes és törvényes keret adott, hogy a kisebbségek 
megőrizzék nyelvi, kulturális és vallási identitásukat, 
és mivel a magyarokra „jellemzőek” az etnikai alapon 
szerveződő politikai szervezetek és az etnikai alapú sza-

vazás, a három megyében csak magyarok kerülnek a 
helyi közigazgatás élére. (Ami tényszerűen bizonyítható 
valótlanság.) A közleményben felszólítják a magyar kö-
zösség vezetőit és a véleményformálókat, hogy ismerjék 
el: Románia maradéktalanul teljesítette a „túl nagylel-
kű” gyulafehérvári nyilatkozatban foglaltakat és a nem-
zetközi vállalásokat is. 

2018. november 21. 

 Kitámadta Dan Tanasă, a „hivatásos” feljelentő 
a sepsiszentgyörgyi román színházat, amiért a cente-
nárium évében, december 1-én az 1918-as esztendőről 
szóló komédiát mutat be, Székely Csaba marosvásár-
helyi drámaíró szövege alapján.
 Nem a sepsiszentgyörgyi előadás az egyetlen, amely 
az utóbbi időben szemet szúrt magyarellenes hanga-
dóknak. November elején a magyarellenes kirohaná-
sairól elhíresült Marius Pașcan a marosvásárhelyi füg-
getlen 3G Színház által bemutatott Vitéz Mihály című 
dráma plakátját kifogásolta, amely egy grillezőrácsra 
helyezett, Románia térképéhez hasonló alakú sertéstar-
ját ábrázol.

2018. november 23. 

 Dan Tanasă pert indított a Sepsiszentgyörgy ön-
kormányzata által adományozott Pro Urbe díjak fel-
iratozása miatt is, és – már nem meglepő módon – is-
mét neki adott igazat a törvényszék. A döntés ellen az 
egyik kitüntetett, Puskás Attila máris tiltakozik, az 
elöljáróság pedig fellebbezni fog.
 A notórius feljelentő ezúttal azt kifogásolja, hogy az 
oklevél nyelve csak a román díjazottak esetében román 
nyelvű, a magyar személyiségeké magyar nyelvű. A tör-
vényszék alapfokon elfogadta a Tanasă által létrehozott 
„civil egyesület” keresetét, és kimondta, hogy az okleve-
leket csakis románul lehet kiállítani; ezek után halvány 
vigasz, hogy a korábbiak visszavonását és román nyel-
ven való újbóli kiadását visszautasította.

2018. november 29.

 Annak ellenére, hogy lelkes civilek nyolcezer alá-
írással támogatták Szent László király szobrának fel-
állítását Nagyvárad újratervezett főterén, az RMDSZ 
elvtelennek tartott politizálása miatt nemcsak a fő-
téren, hanem a várban is bizonytalan a szobor felál-
lítása. 
 A nagyváradi főtéren 1892-től Tóth István bronz-
ba öntött alkotása állított emléket a városalapító szent 
királynak, az egész alakos szobrot azonban 1923-ban a 
román hatalom a főtérről a római katolikus püspökség 
palotájának kertjébe költöztette. Helyére Ferdinánd ro-
mán király lovas szobrát állították, amelyet az 1940-es 
bécsi döntéskor maguk a románok szereltek le és vittek 
el Belényesbe, ahol aztán eltűnt. A Ceaușescu-rezsim 
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bukása után annak a Mihály havasalföldi vajdának a lo-
vas szobrát állította fel a román hadsereg a Szent László 
téren, akinek semmi köze sincs Nagyváradhoz.

2018. december 1. 

 „Isten éltessen Románia, magyarok és cigányok 
nélkül!” – skandálták a centenáriumot ünneplők 
Gyulafehérváron Erdély elcsatolásának századik év-
fordulóján.
 A december 1-jei botrányos esetről videofelvétel is 
készült, amelyen román trikolórokkal felvonuló tömeg 
látszik, vegyesen fiatalok és idősek, férfiak és nők, civilek 
és egyenruhások, miközben a soviniszta rigmust skan-
dálják: „România la mulți ani, fără unguri și țigani!”

2018. december 7. 

 Kovászna megyében már három település maradt 
polgármester nélkül, és további elöljárók következ-
nek. Egy tévesen értelmezett törvény miatt sorra fejezi 
le a vidéki önkormányzatokat az Országos Feddhetet-
lenségi Ügynökség (ANI) és a bíróság.
 Az érintett polgármesterek ellen azért indult ösz-
szeférhetetlenségi eljárás, mert egyéni vállalkozói en-
gedéllyel (PFA) gazdálkodtak családi tulajdonban lévő, 
sok esetben örökölt birtokaikon, és szükségük volt ilyen 
engedélyre ahhoz, hogy pályázni tudjanak s megkap-
hassák az uniós mezőgazdasági támogatásokat. 

2018. december 6. 

 Pénzbírságot rótt ki a közlekedésrendészet a csík-
szeredai polgármesteri hivatalra, mert szerintük két 
új, körforgalomnál kihelyezett eligazító tábla nem 
felel meg a szabványoknak. A városháza nem fizetett, 
hanem pert indított.
 A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője 
szerint a pénzbírságokat azért rótta ki a közlekedésren-
dészet, mert a körforgalommal rendelkező útkereszte-
ződésben kihelyezett kétnyelvű táblák nem felelnek meg 
a vonatkozó szabványoknak. A szóvivő megjegyezte, a 
kifogásolt jelzőtáblákat a közlekedésrendészet láttamo-
zása nélkül szerelték fel, holott erre szükség lett volna az 
előírások szerint.

2018. december 9. 

 Ismeretlenek lefestették a magyar feliratot a köz-
igazgatásilag Nyárádszeredához tartozó Kisszent-
lőrinc helységnévtábláin. 
 A város önkormányzatának tájékoztatása szerint 
az esetről a polgárok értesítették a polgármestert, hogy 
a falu Marosvásárhely felőli kijáratánál piros festékkel 
húzták át a helységnévtáblákon a magyar feliratot. A 
kétnyelvű helységnévtáblát a Maros Megyei Tanács il-
letékesei állították fel. A magyar többségű Nyárádszere-
dában és a hozzá tartozó településeken eddig nem volt 

hasonló, etnikai feszültséget keltő megnyilvánulás – kö-
zölte az önkormányzat Facebook-oldalán.

2018. december 11. 

 Egy eddig azonosítatlan fiatalember magyarel-
lenes feliratot fújt fel a bukaresti Ady Endre Líceum 
frissen festett kerítésére. Ilyen még nem fordult elő az 
egyetlen fővárosi magyar iskola történetében. 
 A maszkot viselő tettes az „Urâm bozgorii” („Gyű-
löljük a bozgorokat” – a bozgor a magyarokra használt, 
lealacsonyító jelző, hazátlant jelent) üzenetet írta fes-
tékszóróval a falra. A fiatalember ittas volt, olyannyira, 
hogy menekülni sem próbált, amikor az iskola igazgató-
nője lefotózta.  

2018. december 13.

 A december 29-éről 30-ra virradó éjszaka ismét 
vandál kezek támadtak a Bihar megyei RMDSZ-szék-
házon lévő magyar nemzetiszínű lobogóra, Nagyvá-
rad belvárosában, a Fekete Sas Palota passzázsában. 
 Ezúttal nem letörni vagy leszakítani próbálták a 
zászlót, mint a korábbi három esetben, hanem megy-
gyújtani, de az végül nem kapott lángra, a tetteseket a 
járókelők megzavarták. Valaki mobiltelefonos felvételt 
készített az esetről, ugyanakkor a térfigyelő kamerák is 
működtek a helyszínen. Senkit sem lepne meg, ha a ha-
tóságoknak újfent nem sikerülne azonosítani az elköve-
tőt, aki a közösségi médiában megjelent felvétel szerint 
egy román fiatalokból álló csapat hölgytagja. 

2018. december 31.

A MAROSVÁSÁRHELYI II. RÁKÓCZI 
FERENC RÓMAI KATOLIKUS 

TEOLÓGIAI LÍCEUM KÁLVÁRIÁJA

 Megszűnés kapujában a vásárhelyi katolikus isko-
la. Aláírási joggal nem rendelkező személy hiányában 
a marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Gimná-
zium nem adhatja le a 2017/2018-as tanévre szóló beis-
kolázási tervét.
 Az újabb 60 napig hatósági felügyelet alá vont Tamási 
Zsoltnak ősszel ugyan sikerült az igazgatói tisztségre kiírt 
versenyvizsgája, Maros megye főtanfelügyelője viszont 
nem hajlandó kinevezni az intézmény élére. Nadia Raţă 
azzal érvelt, hogy a Római Katolikus Státus által létre-
hozott oktatási intézmény nem szerepel Marosvásárhely 
iskolai hálózatában. Erről kizárólag a helyi önkormány-
zat hivatott dönteni, Dorin Florea polgármester azonban 
nem hívta össze a decemberi tanácsülést. A Civilek a Ka-
tolikus Iskoláért szülői kezdeményezőcsoport arra hívta 
fel az illetékesek figyelmét, hogy január 11-én lejár az a 
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határidő, míg a tanintézetek benyújthatják a beiskolázási 
tervüket a tanfelügyelőségnek. Patthelyzet alakult ki – 
állapította meg a téma kapcsán Illés Ildikó főtanfelügye-
lő-helyettes is, aki értesítette a helyzetről a minisztériu-
mot, a polgármesteri hivatal iskolákért felelős igazgatóját, 
valamint az RMDSZ helyi és szenátusi képviselőit. „Csak 
azt tudom, ha az önkormányzat nem szavazza meg, hogy 
az iskolahálózatban helyet kapjon a katolikus gimná-
zium, akkor már nincs miért beszéljünk a beiskolázási 
tervről, hisz onnan nincs továbblépés” –mondta. Hor-
váth Gabriella, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövet-
sége (RMPSZ) Maros megyei illetékese belátta, szakmai 
szervezetük ebben az ügyben tehetetlen. „Mi csak ta-
náccsal tudunk segíteni a kollégáknak, de a megoldás az 
önkormányzat, a tanfelügyelőség és a minisztérium ke-
zében van” – mondta. Hozzátette: a beiskolázási tervről 
szóló döntést az iskolai vezetőtanácsnak kell meghoznia, 
az okiratot viszont csak az igazgató írhatja alá. Hétfőn 
egyébként Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke 
és Cseh Gábor, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács alel-
nöke nyílt levelet bocsátott ki, melyben aláhúzzák: Nadia 
Raţă főtanfelügyelő súlyosan megsértette az oktatás és a 
tanulók érdekeit azáltal, hogy megtagadta Tamási Zsolt 
kinevezését a versenyvizsgával elnyert igazgatói tiszt-
ségbe. Amint arról beszámoltunk, a korrupcióellenes 
ügyészség hatvan nappal meghosszabbította a marosvá-
sárhelyi r. k. gimnázium igazgatója, Tamási Zsolt elleni 
kényszerintézkedéseket, akinek nem szabad belépnie az 
iskolába, nem szabad felvennie a kapcsolatot az ügyben 
érintettekkel, és az ügyész engedélyét kell kérnie, ha el 
akarja hagyni az országot. Az ügyészség szerint Tamá-
si Zsolt és Ştefan Someşan Maros megyei főtanfelügyelő 
annak ellenére járult hozzá a gimnázium működéséhez, 
hogy tudták: valójában a tanintézet nem rendelkezik az 
ehhez szükséges engedélyekkel. Azt azonban senki sem 
érti, hogy mi köze egy feltételezett hivatali mulasztáshoz 
az Országos Korrupcióellenes Igazgatóságnak (DNA)…

2017. január 10. 

 A Maros megyei tanfelügyelőség január 23-ára ha-
lasztotta a végleges döntést a marosvásárhelyi Római 
Katolikus Teológiai Gimnázium beiskolázási tervéről.
 A tervezetet a tanári kar képviselői nyújtották be 
szerdán. Az iratcsomó átadásán a szülők képviselője is 
jelen volt, s mint kiderült, Rodica Rânja, a beiskolázási 
tervezetekért felelős tanfelügyelőségi illetékes csak több 
órás huzavona után, a szülők nyomására volt hajlandó át-
venni a katolikus iskola beiskolázási tervét. Csíky Csen-
gele, a Civilek a Katolikus Iskoláért csoport szóvivője el-
mondta, míg az RMDSZ Maros megyei szervezete az ügy 
elméleti, politikai oldalát képviseli, addig ők a gyakorlati 
résszel foglalkoznak. „Csupán politikai paktumokkal 
nem lehet iskolát működtetni, törvényes úton lehet csak 
megoldani ezt a helyzetet, nem politikai úton. Sok dolog-

ban tehetetlen az RMDSZ: ők várják a bírósági döntést, 
de az intézménynek addig is működnie kell, ameddig le-
jár a jogi procedúra” – fogalmazott Csíky Csengele.   A 
civilek szerint a legnagyobb probléma az, hogy nincs az 
iskolának vezetője.

2017. január 13.

 Az marosvásárhelyi RMDSZ képviselői bejelentet-
ték a marosvásárhelyi tanács rendkívüli ülésén, hogy 
nem szavazzák meg a beiskolázási tervet, mert abból 
hiányzik a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teoló-
giai Líceum. Az iskola létrehozásának körülményeit a 
DNA vizsgálja.
 Claudiu Maior, a marosvásárhelyi polgármester ta-
nácsosa arról biztosította a szülőket, hogy a II. Rákóczi 
Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum helyzetét jövő 
héten megtárgyalják egy olyan tanácskozáson, amelyre 
meghívják a tanfelügyelőség képviselőit is. „Minden-
kit biztosíthatok, hogy a marosvásárhelyi polgármesteri 
hivatalnak nem áll érdekében indokolatlan feszültségek 
gerjesztése. Dolgozunk azon, hogy mindenki számára el-
fogadható megoldást találjunk” – nyilatkozta. 

2017. január 13.

 Nem sikerült kimozdítani a holtpontról a maros-
vásárhelyi Római Katolikus Gimnázium ügyét a hét 
eleji tárgyaláson. A részvevők a hét közepén folytatják 
az egyeztetést.
 Nem sikerült kimozdítani a holtpontról a marosvá-
sárhelyi felekezeti iskola ügyét, melyről Dorin Florea pol-
gármester irodájában tárgyaltak az érdekelt felek. A zárt-
körű megbeszélésen az elöljáró megoldást próbált találni 
a kényes helyzetbe sodort iskola fenntartására, a megye 
volt és jelenlegi főtanfelügyelője, Dumitru Matei és Na-
dia Raţă viszont más álláspontra helyezkedett. A liberális 
párt kötelékéből kikerült két vezető pedagógus különböző 
megoldásokat javasolt, az előbbi például azt, hogy az egy 
évvel ezelőtt létrehozott iskola tagolódjon vissza a román 
Unirea Főgimnáziumba vagy a Református Kollégiumba. 
„Az RMDSZ szemszögéből csak egyetlen megoldás léte-
zik, éspedig az, hogy az iskola tovább éljen és működjön” 
– szögezte le Csíki Zsolt önkormányzati képviselő.  

2017. január 17. 

 Dorin Florea marosvásárhelyi polgármester az egy-
ház által visszaszerzett Klastrom utcai iskolaépület újra-
államosítását szorgalmazza, amelyben román gimnázi-
um működik.
 A polgármester szerint az egyetlen járható út a római 
katolikus egyház által visszakapott Klastrom utcai épüle-
tegyüttes újraállamosítása és az egyház esetleges kárpót-
lása lenne: „Az Unirea Főgimnáziummal kapcsolatosan 
megismétlem, amit már öt évvel ezelőtt is elmondtam: 
tekintettel arra, hogy ott egy román nemzeti érdekeket 
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szolgáló tanintézet is működik, az épületnek át kell ke-
rülnie a város tulajdonába. A jelenlegi tulajdonos, a Ró-
mai Katolikus Státus az érvényben lévő törvényeknek 
megfelelően kártérítést igényelhetne.” Azt javasolta a tör-
ténelmi egyháznak, hogy mondjon le a városháza javára 
az iskolaépületről. Florea azzal érvel, hogy a helyhatóság 
nem változtatgatja álláspontját egy nemzeti érdekeket 
képviselő tanintézettel kapcsolatosan, mint ahogy néha 
egy-egy egyház teszi. Mint ismeretes, az Unirea Főgim-
názium bérleti szerződés alapján foglalja el a római ka-
tolikus egyháznak visszaszolgáltatott épület egy részét. 
A politikai vargabetűiről ismert Dorin Florea már a ké-
tezres évek első felében az önkormányzat tudta nélkül, 
annak nevében bírósági úton próbálta megakadályozni 
az egyházi épületek visszaszolgáltatását. Kezdeménye-
zése akkor ugyan kudarcot vallott, de időhúzásnak és 
hangulatkeltésnek megfelelt. Ezelőtt nyolc évvel úgy fo-
galmazott, az egyháznak nem az iskoláztatással, hanem 
a templomozással kellene foglalkoznia. „Már lejárt az 
idő, amikor mindennek a középpontjában az egyház állt. 
Ez ment az inkvizíció idején, most viszont más világot 
élünk, ezt a papoknak is meg kellene érteniük” – érvelt 
2009-ben az orvosból lett polgármester. Szerinte az is-
kolaépületek restitúciója csak egyéni ambíciókat szolgált, 
ebből a közösségnek abszolút semmi haszna nincs. Florea 
már akkor megígérte, hogy hamarosan kezdeményezi az 
iskolaépületek újraállamosítását. 

2017. január 20. 

 A marosvásárhelyi katolikus iskola alapításáról 
faggatta a korrupcióellenes ügyészség azt a három 
szülőt, akiknek meg kellett jelenniük a DNA vásár-
helyi székházában. A szülők tűrhetetlen túlkapásról 
beszélnek.
 Pár hetes szünet után folytatódott a Római Katoli-
kus Teológiai Gimnáziumban tanuló diákok szüleinek 
ügyészségi kihallgatása az Országos Korrupcióellenes 
Igazgatóság (DNA) marosvásárhelyi kirendeltségén. 
Február folyamán mintegy száz szülőt idéztek be a spe-
ciális ügyészségre. Csíky Csengele, a Civilek a Katolikus 
Iskoláért csoport szóvivője szerint tűrhetetlen ügyész-
ségi túlkapásról van szó, már látszik, hogy a magyar 
politikai szervezetek nem képesek kezelni ezt az ügyet, 
ezért további civil lépéseket terveznek. Kincses Előd 
ügyvéd szerint nyilvánvaló, hogy a sokak szerint a tit-
kosszolgálatok által rángatott DNA nem az igazság ki-
derítése érdekében hallgatja ki a szülőket, hanem azért, 
hogy a továbbiakban ne merjék gyerekeiket a katolikus 
iskolába járatni-íratni. A minap rendkívüli képvise-
lő-testületi ülést tartottak a katolikus iskola ügyében, 
kézzelfogható döntés azonban ezúttal sem született. 
A testület háromórás tanácskozást követően úgy dön-
tött, héttagú bizottságot hoznak létre, amely csütörtök 
délutánig törvényes megoldást próbál találni az iskola 

további működésére, délután pedig újabb rendkívüli ta-
nácsülést tartanak. 

2017. január 20. 

 Több eljárásbeli hibát talált – többek között a ró-
mai katolikus gimnáziummal kapcsolatban is – Luci-
an Goga, Maros megye prefektusa a marosvásárhelyi 
önkormányzat iskolahálózatról szóló határozatában, 
ezért visszaküldte azt a városházára.
 A határozatot a marosvásárhelyi képviselők a feb-
ruár 10-ei rendkívüli tanácsülésen fogadták el, amelyet 
az RMDSZ és Szabad Emberek Pártja tanácsosai hívtak 
össze, mert a tanfelügyelőség várta az iskolahálózatról 
szóló döntést, és fontos volt, hogy   a Római Katolikus 
Teológiai Gimnázium is része legyen ennek. A prefektus 
a városháza kérésére a törvény által megszabott idő előtt 
megvizsgáltatta a határozatot, s a jogászok több törvény-
telenséget is találtak. A római katolikus gimnáziummal 
kapcsolatban kifogásolja, hogy még tart a DNA-vizsgá-
lat, és a helyzet nem tisztázott. A prefektus azt is felrótta, 
hogy a marosvásárhelyi önkormányzati képviselők nem 
tartották be a  törvényes határidőt a rendkívüli ülés ösz-
szehívása és megtartása között. Kiemelte azt is, hogy az 
iskolahálózatról szóló javaslatot nem a tanács, hanem 
a polgármesteri hivatal kell felterjessze a tanfelügye-
lőségre, majd amikor onnan visszaküldik, akkor kell a 
képviselő-testületnek is elfogadnia. Az önkormányzati 
képviselők előreláthatóan következő ülésükön újra visz-
szatérnek az iskolahálózatról szóló határozatra, s figye-
lembe véve a prefektus javaslatait, elfogadják azt. 

2017. február 23. 

 Szülőket hallgat ki a korrupcióellenes ügyészség 
(DNA) a marosvásárhelyi Rákóczi Ferenc Római Kato-
likus Teológiai Gimnázium ügyében. 
 A DNA tanúként hívja be azokat, akik ezelőtt két 
évvel átíratták gyermekeiket a római katolikus gimná-
ziumba. A speciális ügyészség részéről ez egyértelmű 
megfélemlítés, ami elfogadhatatlan egy jogállamban. 
Nemsokára kezdődne a beiskolázás, jelenleg viszont 
négyszáz magyar diák nem tudja, hol kezdi meg a 
2017–2018-as tanévet. A római katolikus gimnázium 
működését bírói döntés hiányában megpróbálják elle-
hetetleníteni, elfogadhatatlan, hogy egy ügyész akara-
ta kell csupán ahhoz, hogy megszűnjön az iskola. Egy 
név nélkül nyilatkozó szülő elpanaszolta: két rendőr 
hozta a házukhoz a felszólítást, hogy jelenjen meg a 
korrupcióellenes ügyészségen. Hozzátette: az eljárás 
az egykori Securitate, a kommunista politikai rendőr-
ség módszereire emlékeztette. A portál szerint egy-egy 
szülő kihallgatása egy-másfél órát tartott, és a beidézet-
teket titoktartásra kötelezik: nem mondhatják el, hogy 
mit válaszoltak az ügyészek kérdéseire. A vádhatóságot 
többek között az érdekelte, hogy mit tudnak a katolikus 
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iskola alapításáról, hogy miért íratták a katolikus gim-
náziumba a gyerekeiket, önként vagy mások sugallatára 
döntöttek erről.

2017. február 24. 

 A Maros megyei tanfelügyelőség utasítása értelmé-
ben nem fogadhatja az elemi iskolába beiratkozók dosz-
sziéit a marosvásárhelyi római katolikus gimnázium.
 A tanfelügyelőség honlapján megjelent listán sze-
repel ugyan a gimnázium, de nincsen megjelölve, hogy 
mely utcákban lakó gyermekeknek kellene ide iratkoz-
niuk. Ehelyett az a megjegyzés szerepel, hogy ez a tanin-
tézet nem fogadhat előkészítő osztályba beiratkozókat a 
2017/2018-as tanévre. A román korrupcióellenes ügyész-
ség (DNA) folytatta a szülők vegzálását, eddig több mint 
száz szülőt hallgatott ki. Az egyik szülő kihallgatásán 
részt vevő Kincses Előd ügyvéd elmondta: egyértelmű a 
DNA túlkapása. Hozzátette, hogy az ügyészség az iskola-
alapítás során elkövetett állítólagos törvénysértést vizs-
gálja, noha a szülőket semmiképpen nem lehet az intéz-
mény létrehozása körülményeiről kérdezni, mert ehhez 
nem volt semmi közük. Egyértelműnek tartotta továbbá, 
hogy a DNA, hatáskörét túllépve, azon munkálkodik, 
hogy megfélemlítse a szülőket, eltántorítsa őket attól a 
szándékuktól, hogy gyermekeiket a katolikus gimnázi-
umba járassák. A szülők kérésére az ügyvéd ezen a héten 
az Országos Bírói Tanácshoz fordul a DNA megfélemlí-
tési kampányának ügyében.

2017. február 28.

 A tanfelügyelőség visszaküldte a helyi önkormány-
zathoz a marosvásárhelyi iskolahálózatra vonatkozó 
tervet. A mintegy két órás gyűlés végén Illés Ildikó fő-
tanfelügyelő-helyettes elmondta: 26 iskola működését 
jóváhagyták, nyolc iskoláét – közöttük a Római Katoli-
kus Teológiai Líceumét – nem. 
 A tanintézet vezetőtanácsa, szülői bizottsága, vala-
mint a szülők által létrehozott Civilek a Katolikus Isko-
láért csoport képviselői Bukarestbe utaztak, ahol Király 
András és Gabriel-Liviu Ispas oktatási államtitkárokkal 
tárgyaltak. Csíky Csengele, a csoport tagja, aki részt vett 
a tárgyaláson, elmondta: Király szerint a megoldás kul-
csa a városi önkormányzatnál van, ugyanis Marosvá-
sárhelyen egy új iskolahálózatot kell létrehozni, amely-
ben a katolikus iskola is szerepel, s ez az önkormányzat 
hatásköre és feladata. 

2017. március 29. 

 Az iskola helyzetét megoldani hivatott három ta-
nácsi határozat visszavonását kérte hétfőn a prefektúra 
a vásárhely önkormányzattól. Az RMDSZ újabb hatá-
rozatot készül benyújtani a csütörtöki ülésen. 
 A Maros megyei prefektúra álláspontja szerint tör-
vénytelen az a három tanácsi határozat, amely a maros-

vásárhelyi római katolikus gimnázium sorsát lett volna 
hivatott rendezni. Az önkormányzathoz eljuttatott át-
iratban a kormányhivatal képviselői leszögezik: mind-
három határozatot vissza kell vonni, ellenkező esetben 
megtámadják azokat a közigazgatási bíróságon. Az egyik 
arról rendelkezik, hogy a tanfelügyelőség módosítsa a 
2017/2018-as tanévre vonatkozó, a városi iskolahálózat-
tal kapcsolatos tervét, belefoglalva abba az önálló jogi 
személyiséggel rendelkező katolikus iskolát is. A máso-
dik határozat elrendeli annak a 2014-ben elfogadott ha-
tározatnak a kiigazítását, miszerint a tanács jóváhagyja a 
katolikus iskola megalapítását. A harmadik határozat egy 
bizottság létrehozásáról szól, amely nyomon követi az is-
kola ügyének a rendezését. Szövérffi László, a városháza 
jegyzője szerint a többoldalas indoklásban a prefektúra 
jogászai felhívják az önkormányzat figyelmét arra, hogy 
a törvényes előírások értelmében egy tanintézet csak a 
szaktárca engedélyével, annak alapján működhet, s értel-
mezésük szerint a katolikus iskola esetében ez hiányzik. 
Az iskola működését és az eddigi iratait ellenőrző bizott-
ság létrehozása kapcsán annyit jegyeznek meg, ezzel el-
ismerik, hogy az iskola létrehozása kapcsán nem minden 
törvényszerű, vannak hiányosságok.

2017. május 16. 

 Emberi jogaik érvényesítésében sérti az iskolakö-
zösség tagjait a marosvásárhelyi r. k. gimnázium elle-
hetetlenítése – állapította meg a bukaresti képviselőház 
emberi jogi, egyházi és nemzeti kisebbségi bizottsága.
 A meghallgatást kezdeményező Kulcsár Terza Jó-
zsef parlamenti képviselő elmondta: a több mint kétórás 
szakbizottsági ülésről jelentés készül, amelyet a kiala-
kult helyzet mielőbbi orvoslása érdekében megküldenek 
a Legfelsőbb Bírói Tanácsnak (CSM) és az oktatási tár-
cának. „Nem állhat le az iskola az ügyészségi vizsgálat 
idejére, a minisztériumnak meg kell találnia a gyakorlati 
megoldást, hogy az oktatáshoz, a vallásgyakorláshoz, a 
szabad iskolaválasztáshoz fűződő emberi jogok ne sé-
rüljenek az iskolalapítás törvényességét megkérdőjelező 
jogi hercehurca miatt” – hangoztatta a képviselő. Csíky 
Csengele, a szülők szószólója elmondta: most már biztos-
nak tűnik, hogy az iskola nem indíthat idén cikluskezdő 
osztályokat, de legalább azt szeretnék elérni, hogy a már 
beindult osztályokban zavartalanul folyhasson az okta-
tás, és a következő beiratkozási időszakig rendeződjön a 
gimnázium jogi helyzete. A tanintézet ellehetetlenítése, 
a marosvásárhelyi római katolikus közösség ügyészségi 
meghurcolása ellen mind a romániai magyar politikai 
szervezetek, mind a magyar kormány tagjai szót emel-
tek, de az iskola jogi helyzete azóta sem tisztázódott, mi-
közben az oktatási szakhatóság és az iskolát működtető 
önkormányzat továbbra is egymást okolja a kialakult 
helyzetért. 

2017. június 8. 
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 A marosvásárhelyi törvényszék elsőfokú ítéletben 
érvénytelenítette a Maros megyei tanfelügyelőségnek 
azt a határozatát, amellyel 2015-ben a II. Rákóczi Fe-
renc Római Katolikus Gimnáziumba sorolta az Uni-
rea Főgimnázium magyar osztályait.
 A tanfelügyelőségi határozatot a maga idejében 
mind a marosvásárhelyi polgármesteri hivatal, mind 
pedig az Unirea Főgimnázium szülői bizottsága megtá-
madta a közigazgatási bíróságon. A bíróság összevonta 
a két pert, és helyben hagyta a felperesek keresetét. El-
utasította ugyanakkor, hogy a katolikus gimnáziumba 
átkerült diákok szüleinek egy csoportja is csatlakozzék 
a perhez. 

2017. június 15. 

 A megszűnés küszöbére jutott a marosvásárhelyi 
római katolikus gimnázium azt követően, hogy a bí-
róság jogerősen is felfüggesztette azt a 2015-ben ho-
zott tanfelügyelőségi határozatot, amely az iskolába 
sorolta az Unirea főgimnázium magyar osztályait.
 A katolikus gimnázium helyzetéről az iskolában 
tanuló gyermekek szülei sajtótájékoztatón számoltak 
be. Állításaikat Székely Szilárd, az intézmény ideiglenes 
igazgatója is megerősítette. A romániai bíróságok por-
tálján közölt adatok szerint a marosvásárhelyi táblabí-
róság augusztus 2-án hozta meg az iskolai osztályokat 
átcsoportosító tanfelügyelőségi határozatot felfüggesztő 
ítéletét. Székely Szilárd a Maros megyei főtanfelügyelő-
vel folytatott szerdai megbeszélés alapján elmondta: a 
tanfelügyelőség már csak az ítélet hivatalos kiközlésére 
vár az intézmény feloszlatásának a kinyilvánításához. A 
szülők nevében megszólaló Zsigmond Imola azt sérel-
mezte, hogy a román hatóságok félrevezették az érde-
kelteket, amikor a múlt hét végén azt közölték szóban 
a pápai nunciussal, hogy a cikluskezdő osztályok is el-
indulhatnak az iskolában, ha megfelelő számú gyermek 
jelentkezik ezekbe. Az édesanya szerint csúfot űztek a 
szülőkből, akik – hitelt adván a tanügyminisztérium 
szóbeli üzenetének – a múlt hét vége óta 114 diák szü-
leitől gyűjtöttek be arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy 
gyermeküket a katolikus gimnázium cikluskezdő osz-
tályaiba íratják. A szülők a Vatikán bukaresti nagykö-
vete által értesültek arról, hogy hiába toborozták a gyer-
mekeket az iskolába, az intézményt az augusztus 2-án 
hozott, de hivatalosan még nem közölt jogerős bírósági 
ítélet alapján felosztják.

2017. augusztus 1. 

 A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége 
(RMPSZ) szerint a romániai magyar közoktatás ellen 
szól a marosvásárhelyi iskola működésének megaka-
dályozása.  
 A szakmai szervezet kedden felhívást tett közzé, 
melyben a megszűnés határára juttatott marosvásárhe-

lyi katolikus gimnázium jogi helyzetének megoldásáért 
szervezett szerdai tüntetésen való részvételére hív min-
den felelősen gondolkodó állampolgárt. Az RMPSZ or-
szágos elnöksége nevében Burus-Siklódi Botond elnök 
által jegyzett állásfoglalás szerint sajnálatos és felháborí-
tó, hogy a gimnázium helyzete egy héttel az iskolakezdés 
előtt még mindig megoldatlan. Emlékeztetnek arra, hogy 
az anyanyelven történő oktatáshoz való jogot – akár ál-
lami, akár felekezeti jellegű – az ország alkotmánya biz-
tosítja, a kisebbségben élő magyarság számára pedig a 
tanintézetek az identitás őrzésének és megerősítésének 
központjai voltak és lesznek. „Kisebbségi jogaink gyakor-
lásában gátolnak meg azok, akik akadályokat gördítenek 
az anyanyelvű oktatás minden szintű és formájú megva-
lósítása elé. A Marosvásárhelyi Római Katolikus Teoló-
giai Líceum működésének megakadályozása a romániai 
magyar kisebbségi közoktatás ellen szól” – állapítja meg 
az RMPSZ. A szervezet felkér minden, a romániai ma-
gyar közoktatásért felelősen gondolkodó személyt, hogy 
vegyen részt az Erdélyi Római Katolikus Státus Alapít-
vány meghirdetett tüntetésén a Maros megyei prefektú-
ra épülete előtti téren, és mindenki vigyen magával egy 
gyertyát. A Székely Nemzeti Tanács úgy véli, a maros-
vásárhelyi katolikus iskola ellehetetlenítése a romániai 
magyar közösség egésze ellen folytatott állami üldözte-
tés nyilvánvaló példája. A szervezet szerint a gimnázi-
um melletti kiállás valamennyi közösségben gondolko-
dó, annak javáért küzdő egyén és szervezet kötelessége, 
ezért az SZNT arra buzdít minden székelyföldi magyart, 
hogy vegyen részt a szerdai tüntetésen, és minden olyan 
megmozdulásban, amely az iskola törvényes működését 
elősegíti.

2017. szeptember 6. 

 A marosvásárhelyi Unirea Főgimnáziumnak és 
a katolikus iskola osztályainak otthont adó épületek 
visszaszolgáltatásának a felülvizsgálatát kezdemé-
nyezte Marius Pașcan parlamenti képviselő. Az egy-
ház szombaton dönt az önkormányzattal kötött szer-
ződés sorsáról.
 Marius Pașcan kijelentette: Lucian Goga prefek-
tust és Dorin Florea polgármestert kérte a római ka-
tolikus egyház javára történt restitúció felülvizsgálati 
kérelmének a benyújtására, ugyanis az általuk vezetett 
intézmények illetékesek fellépni az ügyben. A képvise-
lő a korrupcióellenes ügyészség (DNA) álláspontjára 
hivatkozott, mely egy 2014-ben tett feljelentés alapján 
megállapította, hogy a restitúciós bizottság 2004-ben 
törvénytelenül juttatta vissza a marosvásárhelyi iskola-
épületeket a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség-
nek, de a DNA azt is hozzátette, hogy az ügy elévült, 
ezért a restitúciós bizottság tagjai már nem vonhatók 
felelősségre. Az egykori II. Rákóczi Ferenc Római Ka-
tolikus Gimnázium főépületében ma a Marosvásár-
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hely román tannyelvű elitiskolájának számító Unirea 
Főgimnázium, melléképületében pedig a múlt héten 
megszüntetett, és a Bolyai Farkas Gimnázium jogi er-
nyője alá utalt Római Katolikus Gimnázium osztályai 
működnek. A Római Katolikus Státus Alapítvány, az 
épület gondnokságával megbízott egyházi intézmény 
arra emlékeztetett, hogy az iskolákat fenntartó ma-
rosvásárhelyi polgármesteri hivatallal 2014-ben kötött 
bérleti szerződés kitér arra, hogy az épületegyüttesben 
katolikus iskolának is működnie kell. Ha nem működ-
het, abban az esetben az önkormányzattal kötött bérle-
ti szerződés hatályát veszíti, ami senkinek nem állhat 
érdekében. Az Erdélyi Római Katolikus Státus Alapít-
vány közgyűlése szombaton határoz arról, hogy a Ró-
mai Katolikus Teológiai Gimnázium megszűnése nyo-
mán felbontják-e a marosvásárhelyi önkormányzattal 
az egykori felekezeti tanintézetnek is otthont adó épület 
bérlésére vonatkozó szerződést. Az egyházi vagyonkez-
elő intézmény nemrég hívta fel a figyelmet arra, hogy a 
Maros megyei tanfelügyelőségnek a tanintézet megszű-
néséhez vezető döntése biztosította ugyan a gyermekek 
oktatáshoz való jogát – mivel az osztályok átkerültek a 
Bolyai Farkas Elméleti Líceumhoz –, de a szülőknek a 
szabad iskolaválasztáshoz való jogát nem. A státus azt 
is kifogásolja, hogy az oktatási minisztérium javaslatára 
a Maros megyei tanfelügyelőség a felekezeti iskola osz-
tályait nem összefüggő alegységként, hanem osztályon-
ként sorolta be a Bolyai-líceumba.

2017. szeptember 15.

 Az Országos Korrupcióellenes Igazgatóság (DNA) 
marosvásárhelyi területi egysége beidézte kihallgatás-
ra Constantin Şerban Iosifescut, a Romániai Közok-
tatási Minőségbiztosítási Hatóság (ARACIP) elnökét, 
Monica Cristina Anisiét, az oktatási minisztérium ko-
rábbi államtitkárát és néhány minisztériumi osztály-
vezetőt a marosvásárhelyi római katolikus gimnázium 
megalakításával kapcsolatban. 
 A DNA-hoz közelálló források szerint az új ügyet 
arról a bűnügyi eljárásról választották le, amelyben a 
gimnázium megalakításának kapcsán Ştefan Someşan 
volt Maros megyei főtanfelügyelő és Tamási Zsolt Jó-
zsef, a gimnázium volt igazgatója ellen folyik eljárás. Az 
ARACIP felmérése szerint minden körülmény teljesült 
a gimnázium megalapításához, holott akkor még csak 
az akkori főtanfelügyelő, Ştefan Someşan rendelete lé-
tezett. A II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai 
Gimnázium létrehozásával kapcsolatban a DNA 2016 
novemberében kezdett nyomozni, amikor bűnügyi el-
járást indított Ştefan Someşan volt Maros megyei főtan-
felügyelő ellen, kétrendbeli hivatali visszaélés és tiszt-
ség bitorlása gyanújával, valamint Tamási Zsolt József, 
a marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus 
Teológiai Gimnázium volt igazgatója ellen hivatali visz-

szaélés gyanújával. 2017 júniusában a Maros megye 
közigazgatási bíróság megsemmisítette a Maros Megyei 
Tanfelügyelőség azon döntését, amellyel létrehozták a 
gimnáziumot. A közigazgatási bíróság határozatát meg-
fellebbezték, ám a jogerős ítéletig érvényben marad az 
a határozat, amely felfüggeszti a tanfelügyelőség dönté-
sét. Emiatt a tanév kezdetén a felekezeti iskola osztályait 
a Bolyai Farkas Gimnáziumba helyezték át. 

2017. november 6. 

 A Maros megyei törvényszék jogerősen megsem-
misítette a vádirat bizonyos részeit abban a büntető-
perben, melyet a korrupcióellenes ügyészség indított 
a marosvásárhelyi római katolikus gimnázium tör-
vénytelennek vélt létrehozása és működtetése miatt 
Tamási Zsolt volt iskolaigazgató és Ștefan Someșan 
volt Maros megyei főtanfelügyelő ellen.
 A törvényszék mind Tamási Zsolt, mind pedig 
Ștefan Someșan esetében a nyomozást elrendelő, 2016. 
november 3-án keltezett ügyészségi intázkedést találta 
törvénytelennek, és zárta ki a vádiratból.

2018. január 6. 

 A szélsőnacionalista román politikus, Marius Paș-
can, a Népi Mozgalom Pártjának képviselője szerint 
a „helyi autonómia elveit” sérti a II. Rákóczi Ferenc 
Gimnázium újraalapítása.
 Eközben ő és társai a Marosvásárhelyi Orvosi- és 
Gyógyszerészeti Egyetem esetében az egyetemi auto-
nómiára hivatkozva akadályozzák az önálló magyar 
tagozat létrehozását, ezzel pedig tudatosan és sziszte-
matikusan igyekeznek elsorvasztani a magyar nyelvű 
orvosképzést – véli az Erdélyi Magyar Néppárt maros-
vásárhelyi szervezete, amely tiltakozik a magyarellenes-
ség ezen újbóli megnyilvánulása ellen, s hangsúlyozza: 
az anyanyelven zajló oktatáshoz való jog mindenkit 
megillet. 

2018. február 12. 

 A Nemzeti Liberális Párt (PNL) alkotmányossági 
óvást emelt a marosvásárhelyi római katolikus gim-
názium újraalapításáról szóló törvénytervezetet el-
rendelő jogszabály ellen.
 A szenátus döntéshozó kamaraként, a szociálli-
berális kormánytöbbség támogatásával fogadta el a 
helyi hatóságok által megszüntetett magyar tannyelvű 
intézmény újraalapításáról szóló jogszabályt, amelyet 
az RMDSZ terjesztett a parlament elé. Az államfőhöz 
közel álló jobbközép ellenzéki párt szerint sérti az 
alaptörvényt, ha a parlament iskolaalapítóként lép fel. 
Ludovic Orban PNL-elnök arra hivatkozott, hogy az 
oktatási törvény értelmében az iskolákat a helyi ható-
ságok javaslatára minisztériumi határozattal alapítják. 
Tény, hogy amit az RMDSZ Marosvásárhelyen képte-
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len volt elérni, azt Bukarestben próbálta kieszközölni a 
„vörösöknél”.

2018. február 13.

 Helybenhagyta a bukaresti alkotmánybíróság a 
román ellenzéki pártoknak a marosvásárhelyi római 
katolikus gimnázium újraalapításáról rendelkező 
törvény elleni óvását. A testület szerint a jogszabály 
ellentmond a helyi autonómia alkotmányos elvének.
 Valer Dorneanu, az AB elnöke a döntést azzal ma-
gyarázta, hogy a parlament csak általános érvényű jog-
szabályokat hozhat, és nem szabályozhat törvénnyel 
egyedi eseteket. „A parlament nem fogadhat el olyan 
törvényt, amelynek egyetlen jogi személy számára van-
nak jogkövetkezményei, márpedig itt erről van szó.” 
Az Alkotmánybíróság szerint a helyi autonómia alkot-
mányban rögzített elvének mond ellent a római katoli-
kus gimnázium újraalapításáról rendelkező törvény, a 
jogszabály továbbá ellentmond a hatalmi ágak szétvá-
lasztása, a jogegyenlőség, valamint a parlament szerepe 
alaptörvényben rögzített elvének is.

2018. március 20. 

 Megjelent a marosvásárhelyi katolikus iskola új-
raalapításáról szóló miniszteri rendelet. 
 A gimnázium önálló jogi intézményként fog mű-
ködni a 2018-2019-es tanévtől azokkal a már korábban 
elindult osztályokkal, amelyeket – a 2015-ös iskolaala-
pítás törvényességét megkérdőjelező ügyészségi eljárás 
nyomán – a tanfelügyelőség a Bolyai Farkas Elméleti 
Líceumhoz sorolt.

2018. augusztus 10.

 A Népi Mozgalom Párt megtámadja a közigazga-
tási bíróságon a marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc 
Római Katolikus Líceum újraalapításáról szóló ta-
nügyminiszteri rendeletet – jelentette be az alakulat 
ügyvezető elnöke, Marius Paşcan.
 A képviselő szerint a szaktárca alkotmányellenes 
módon és a helyi önkormányzat hatáskörének elbitorlá-
sával alapította újra a katolikus iskolát, figyelmen kívül 
hagyva azt a tényt, hogy a parlament által elfogadott 
hasonló tartalmú törvényt korábban alaptörvénybe üt-
közőnek ítélte az alkotmánybíróság. A PMP mindent 
megtesz azért, hogy mielőbb megtámadja a rendeletet a 
közigazgatási bíróságon, és kész ismét Románia Alkot-
mánybírósága elé vinni az ügyet. 

2018. augusztus 11. 

 A marosvásárhelyi belvárosi Keresztelő Szent Já-
nos-plébániatemplomban, majd az iskolaudvaron nyi-
totta meg a tanévet az újraalapított II. Rákóczi Ferenc 
Római Katolikus Gimnázium.

 Jakubinyi György, az erdélyi főegyházmegye érseke 
az évnyitón elmondta, hogy csak nemzetközi politikai 
nyomással sikerült elérni, hogy újrainduljon a II. Rákó-
czi Ferenc Római Katolikus Gimnázium. Felidézte: 1989 
után az erdélyi római katolikusok abban reménykedtek, 
hogy szabadságban és jogállami körülmények között él-
hetnek. Ehhez képest csalódásként élték meg, hogy csak 
húsz év késéssel sikerült az egyháznak visszaszereznie a 
kommunista diktatúrában államosított marosvásárhelyi 
iskolaépületeit, és csak ez után két évvel sikerült elindí-
tani a magyar római katolikus iskolát, amit viszont rövid 
működés után újra megszüntettek. Az érsek rámutatott, 
hogy az erdélyi magyar katolikusok magyarként is, kato-
likusként is kisebbségben élnek, de ragaszkodnak jogaik-
hoz. Az egyháznak sajnálatos módon állandóan készen 
kell állnia a gáncsoskodásra – összegzett. Tamási Zsolt 
iskolaigazgatója szerint folyamatosak a próbálkozások 
arra, hogy az iskola „jóakarói” nehézséget okozzanak, 
de ezzel együtt kell élni. Szerinte a gáncsoskodásnak az a 
célja, hogy félelmet és bizonytalanságérzetet ébresszen a 
közösségben. Az iskolát, valamint a római katolikus egy-
házat illetően a hétvégén újabb vádakat fogalmazott meg 
Marius Paşcan, a Népi Mozgalom Párt ügyvezető elnöke, 
aki szerint a román Unirea Főgimnázium kiköltözteté-
sét tervezik az egyháznak visszaadott épületből. Paşcan 
vádja egy levélre támaszkodik, amelyben a katolikus 
egyház kéri a városházát, hogy biztosítsa az Unireában 
tanuló diákok számára a tanuláshoz való megfelelő kö-
rülményeket – konkrétan az épületszárny tatarozását. A 
szenátor nyilatkozatát mind a városháza, mind az egyház 
cáfolta.

2018. szeptember 11.
 
 Bár a marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Ró-
mai Katolikus Gimnázium akadálytalanul működik, 
igazgatója, Tamási Zsolt vádlottként végzi munkáját 
a román bűnüldöző hatóságok túlkapása nyomán.
 „Bármi megtörténhet, nem tudjuk, mire számítsunk” 
– mondta el a sajtó érdeklődésére az üggyel kapcsolatban 
Gogolák Csongor, Tamási Zsolt ügyvédje. Tamási Zsolt 
ellen az Országos Korrupcióellenes Igazgatóság (DNA) 
indított eljárást a római katolikus iskola megalapítása 
ügyében. A vád ellene többek közt az, hogy törvényte-
lenül jött létre az ő közreműködésével az iskola, hogy 
kárt okozott az egyházi iskolaépületben működő Unirea 
Főgimnáziumnak, illetve a katolikus iskolába iratkozó 
tanulóknak. Bár a szülők már több alkalommal is meg-
fogalmazták, hogy nem tekintik magukat és gyerekeiket 
károsultaknak, a bíróság eddig ezt nem vette figyelembe. 
A Tamási Zsolt elleni per másodfokon a Marosvásárhelyi 
Területi Ítélőtáblán folyik, s nem tudni, hogy 2019-ben 
milyen vége lesz, ha lesz egyáltalán…

2018. december 28.


