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 Este un act revoltător şi antieducațional desfiinţa-
rea clasei a cincea cu profil de artă plastică la Liceul 
Apáczai Csere János din Cluj-Napoca, devenind astfel 
incertă soarta singurei secţii şcolare de arte plastice 
cu predare în maghiară din centrul Transilvaniei – 
anunţă în comunicatul său Breasla Barabás Miklós.
 Vestea închiderii clasei a stârnit revoltă şi în stră-
inătate, activitatea Liceului Apáczai fiind cunoscută şi 
recunoscută în privinţa formării elevilor în domeniul 
artelor plastice, nu numai în cercuri interne, dar şi la 
scară internaţională. Comunicatul în cauză susţine 
că este de importanță majoră, ca Inspectoratul Şcolar 
General din judeţul Cluj să includă în planul de şco-
larazire pentru anul de învăţământ 2017/2018 o nouă 
clasă a cincea cu profil de arte plastice, aceasta fiind 
condiţia principală pentru salvarea secţiei maghiare de 
arte plastice a liceului. Faptul că la Liceul Apáczai Cse-
re János se desfiinţează clasa de arte plastice a devenit 
cunoscut în noiembrie 2016, după ce Ministerul Învă-
ţământului a comunicat în scris, că nu aprobă clasa a 
cincea în cauză.

10 ianuarie 2017

 Liceul romano-catolic din Târgu-Mureş se află 
la un pas de desfiinţare: instituţia de învăţământ nu 
poate înainta noul plan de şcolarizare din cauză că nu 
are director, Consiliul Local nesupunând la vot struc-
tura şcolară a reşedinţei de judeţ. (Alte ştiri privind cal-
varul acestei unităţi şcolare pot fi citite în recapitulrea de 
la sfârşitul acestei publicaţii, întitulată: CALVARUL LI-
CEULUI TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC RÁKÓCZI 
FERENC al II-lea din TÂRGU-MUREŞ.)

10 ianuarie 2017

 Atât reclamanta, Biserica romano-catolică, cât 
şi Biblioteca Naţională a României, cea care admi-
nistrează Batthyáneumul din Alba Iulia, au înaintat 
propria traducere oficială în limba română, în cadrul 
procesului ce se derulează pentru restituirea imobilu-
lui şi a colecţiei de cărţi şi manuscrise deţinute de Bib-
lioteca şi Colecţia Ştiinţifică Batthyáneum.

 Profesorul universitar Dezső Buzogány, unul din 
traducători este de părere, că procesul intentat pentru 
restituirea Batthyáneum-ului din Alba Iulia poate să 
dureze mai mult, decât se credea iniţial, deoarece ju-
decătorul – care trebuia să hotărească în acest caz – se 
pensionează, acest proces de interes major fiind preluat 
în luna februarie de un alt judecător. Întretimp se stu-
diază traducerile înaintate de specialiştii desemnaţi de 
reclamantă, respectiv de reclamat, doar după care poate 
lua naştere decizia Curţii de Apel Alba Iulia, cea care 
judecă procesul. Biserica Romano-Catolică solicită anu-
larea hotărârii comisiei de restituiri, aceasta din urmă 
refuzând cererea Bisericii, de restituire a Batthyáneu-
mului. În testamentul său, episcopul fondator a testat 
bisericii catolice (prin „provincia”, adică structura sa 
teritorială din Ardeal) colecţia de o valoare imensă, pu-
terea politică română susţine însă, că urmaşul de drept 
al „provinciei Ardeal” este statul român prin dictatul de 
la Trianon, deci are calitatea de moştenitor al bibliotecii.

19 ianuarie 2017  

 În urmă cu câteva săptămâni au dispărut din satul 
Mera, aparţinând comunei Baciu, tăbliţele cu denu-
mirea localităţii în limba maghiară, nefiind puse la 
loc până în prezent. Filiala UDMR din judeţul Cluj 
s-a adresat prefectului judeţului cu solicitare scrisă în 
privinţa dispariţiei şi a repunerii la loc a indicatoarel-
or bilingve din Mera.
 Deşi consilierii locali ai UDMR-lui au sesizat pri-
marul comunei în repetate rânduri, indicatoarele în ca-
uză până în prezent nefiind puse la loc. De aceea, în 13 
ianuarie organizaţia judeţeană UDMR au depus în scris 
prefectului judeţului solicitarea de a dispune primăriei 
comunei Baciu reinstalarea indicatoarelor în cauză. 

23 ianuarie 2017 

 Din comunicatul emis de Liceul teoretic Brassai 
Sámuel din Cluj-Napoca rezultă, că această intituţie 
de învăţământ se află în pragul desfiinţării. Printr-o 
decizie din 25 ianuarie se desfiinţează – începând cu 
anul şcolar 2017/2018 – singura clasă teoretică exis-
tentă în prezent în ciclul superior, şi dacă această si-
tuaţie nu se schimbă, incadrarea juridică se va schim-
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ba, va deveni liceu tehnic şi nu va putea avea secţie 
gimnazială nici în ciclul inferior.
 În anul 2010 la Liceul Brassai Sámuel s-a redus cu 
o clasă numărul claselor teoretice, în 2011 şcoala a fost 
evacuată, pierzând prin aceasta o parte a claselor sale, 
întrucât noul imobil nu a făcut posibilă funcţionarea a 
câte două clase paralele I-VIII. Şcoala susţine, că este o 
discriminare negativă faptul, că în perioada 2010-2017 
dintre liceele maghiare din Cluj-Napoca doar la aceasta 
s-a tot diminuat numărul claselor teoretice.

26 ianuarie 2017 

 Sebastian Cucu, prefectul judeţului Covasna, în 
ultimii cinci ani a intentat treizeci şi opt procese lega-
te de bilingvism şi de arborarea drapelului secuiesc.
 De la 2012 încoace prefectura a demarat cinci pro-
cese împotriva consiliului judeţean, legate toate de in-
scripţii şi drapele, demersurile similare împotriva con-
siliilor locale ridicându-se la 38. Prefectul susţine, că 
dacă autorităţile locale respectau legea, nu ajungeau în 
instanţă.

31 ianuarie 2017

 În ultimii ani Direcţia Naţională Anticorupţie 
(DNA) a inculpat numeroşi demnitari maghiari pent-
ru presupuse fapte de abuz în serviciu.
 Csaba Borboly, preşedintele consiliului judeţean 
Harghita a fost acuzat în anul 2013 de către direcţia an-
ticorupţie pentru presupuse acte de abuz în serviciu co-
misa în formă continuată, pentru îndemn la fals în acte 
private,  îndemn la utilizare de acte şi denunţuri false. În 
acest caz au fost inculpate şi alte 12 persoane. Attila Mar-
kó, care este dat în urmărire internaţională, aflându-se 
în prezent în Ungaria, este acuzat de comisia anticorup-
ţie de abuz în serviciu în trei rânduri, încă din perioa-
da când era membru al comisiei centrale de restituire. 
Procurorii anticorupţie susţin, că această comisie a ho-
tărât acordarea de despăgubiri pentru imobile a căror 
valoare a fost supraevaluată de mai multe ori, păgubind 
astfel bugetul statului cu 84 milioane euro. János Mezei, 
fostul primar al oraşului Gheorghieni a fost cercetat în 
urmă cu doi ani pentru un caz în care era implicat şi 
primăria sectorului V al Budapestei. Politicianul Parti-
dului Popular Maghiar a fost învinuit de DNA pentru 
presupuse acte de abuz în serviciu, şantajare şi îndemn 
la delapidare, pe timpul cercetărilor fiindu-i interzisă 
exercitarea funcţiei de primar. Róbert Kálmán Ráduly, 
primarul municipiului Miercurea Ciuc a fost acuzat de 
abuz în serviciu în trei rânduri şi de conflict de interese, 
iar viceprimarul Domokos Szőke de abuz în serviciu în 
patru rânduri şi îndemn la fals în acte publice, învinu-
iri făcute în iunie 2015. Printre altele, DNA a formulat 
obiecţiuni în privinţa Autorizaţiei de construcţie elibe-
rată în anul 2014 pe baza unei documentaţii incoplete, 
Universităţii Maghiare de Ştiinţe Sapienţia, autorizaţie 
semnată de primarul Ráduly, care în acelaşi timp era şi 

profesor la această univesitate. Primarul Ráduly şi vi-
ceprimarul Szőke au fost învinuiţi şi pentru presupusa 
faptă de a fi aprobat plăţi unei firme de topografie, pen-
tru lucrări neefectuate. În iunie 2015 DNA l-a învinuit 
şi pe Sándor Kiss, fost preşedinte al Consiliului Judeţean 
Bihor. Politicianul este învinuit pe lângă abuz în serviciu 
şi de spălare de bani în patru rânduri şi de trafic de in-
fluenţă. Tot pentru abuz în serviciu este cercetat şi Zsolt 
József Tamási directorul Liceului Teologic Romano-Ca-
tolic din Târgu-Mureş. DNA-ul a demarat investigaţiile 
în noiembrie 201, acuzându-l pe director, că împreună 
cu  inspectorul şcolar şef de Mureş, Ştefan Someşan au 
permis funcţionarea  liceului, deşi ştiau, că instituţia de 
învăţământ nu posedă  aprobările legale pentru aceasta. 

4 februarie 2017

 Drapelul regiunii Partium instalat pe balconul 
biroului eurodeputatului  László Tőkés este un steag 
de reclamă. În esenţă acesta este conţinutul Hotărârii 
definitive a Judecătoriei Oradea.
 Conform Hotărârii, Judecătoria Oradea a respins 
recursul preşedintelui Consiliului Naţional Maghiar 
din Transilvania (CNMT), admiţând Procesul verbal 
de stabilire a contravenţiei întocmit de Poliţia Locală a 
municipiului Oradea, prin care se solicită eliminarea de 
pe balcon a acestui steag de reclamă. Fiind purtător de 
reclamă, utilizarea lui necesitâ aprobare. Neconforma-
rea atrage după sine amendă consistentă. László Tőkés 
a arborat steagul în cauză pe balconul biroului său în 
data de 11 decembrie 2015. după ce adunarea generală a 
Consiliului de  Autonomie a Regiunii Partium a adoptat 
acest însemn. Este cunoscut, că Poliţia Locală a munici-
piului Târgu-Mureş a pierdut definitiv în februarie 2016 
procesul similar avut cu Consiliul Naţional Maghiar din 
Transilvania (CNMT). Atunci prin sentinţă definitivă 
Tribunalul Mureş a stabilit, că steagul secuiesc nu poate 
fi privit ca un steag de reclamă, în consecinţă instalarea 
sa nu încalcă legea reclamei.

7 februarie 2017 

 Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a 
aplicat o amendă de 10000 lei televiziunii de ştiri Re-
alitatea. Sancţiunea este motivată prin faptul, că Bog-
dan Rareş a încălcat legile audiovizualului în emisiu-
nea sa Jocuri de Putere din data de 6 decembrie 2016.
 În timpul emisiunii au apărut pe ecran rând pe rând 
următoarele înscrieri: ”România sub asediul extremişti-
lor maghiari; În cinci zile Ungaria a săvârşit cinci ata-
curi împotriva României; Budapesta, val de provocări 
fără precedent; Demnitari maghiari jignesc România; 
Ministrul maghiar de externe: maghiarii nu au ce sărbă-
tori la 1 decembrie; După jignirile de 1 decembrie Unga-
ria atacă din nou; Un patriot român a fost scuipat într-o 
piaţă din Ungaria;”. Legea audiovizualului prevede, că 
prestatorii au obligaţia de a informa obiectiv publicul, 
având totodată şi obligaţia de a prezenta şi punctul de 
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vedere al minorităţilor etnice, religioase, culturale, etc., 
în cazul în care sunt prezentate subiecte referitoare la 
acestea. 

8 februarie 2017 

 Poliţia şi procuratura a reluat cercetările împotri-
va acelor consilieri locali şi funcţionari ai primăriei 
oraşului Târgu-Secuiesc, care au propus ca o stradă 
din oraş să poarte numele scriitorului maghiar Wass 
Albert şi care au conlucrat la pregătirea proiectului de 
hotărâri.
 În data de 19 noiembrie Consiliul Local al oraşului 
Târgu-Secuiesc a aprobat în unanimitare ca o stradă din 
oraş să poarte numele scriitorului maghiar Albert Wass. 
Hotărârea a stârnit un scandal fără precedent, dat fiind 
faptul, că în România scriitorul este considerat criminal 
de război. Consiliul Local a revocat Hotărârea în cauză  
în data de 25 februarie 2016, după care la propunerea 
Poliţiei Procuratura a închis cazul fără să demareze ur-
mărire penală, măsură neacceptată însă de Prefectură, 
ca atare a solicitat redeschiderea dosarului.

10 februarie 2017

 Solicitarea ceangăilor moldoveni pentru a li se 
accepta slujbe religioase în limba maghiară este în 
continuare refuzată, dar se acceptă pe alocuri rugăci-
unea şi cântece în limba maghiară la înmormântări, 
întruniri de doliu.
 În urmă cu patru ani, la presiunea credicioşilor din 
Pustiana (jud. Bacău), li s-a acceptat, ca în fiecare vine-
rea să se roage în biserică în limba maghiară, în schimb 
la Fundu Răcăciuni au fost cazuri, când li s-a interzis 
confirmarea tinerilor care au urmat cursurile de lim-
ba maghiară. În judeţele din Moldova , la ultimul re-
censământ s-au declarat romano-catolici un număr de 
250000 persoane, dintre care după opinia etnografului 
Vilmos Tánczos doar cca. 60000 persoane mai vorbesc 
într-o măsură oarecare limba maghiară. Adunarea Ge-
nerală Parlamentară a Consiliului Europei din mai 2001 
a adoptat Recomandarea nr.1521, prin care recomandă 
ca statul român să asigure ceangăilor posibilitatea în-
suşirii limbii materne, iar biserica romano-catolică să 
facă posibilă slujbele catolice şi cântarea cântecelor reli-
gioase în limba maghiară. Politica naţionalistă a statului 
român susţine, că ceangăii moldoveni maghiari sunt în 
fond de etnie română.

14 februarie 2017

 Bogdan Diaconu, fost deputat independent, 
preşedintele partidului naţionalist Partidul România 
Unită (PRU) a înaintat parlamentului în anul 2015 un 
proiect legislativ, care ar declara în România ziua de 4 
iunie „ziua Trianonului şi a luptei împotriva asupririi 
maghiare”, prevăzând pedeapsă cu închisoare pent-
ru cei care contestă sau pun sub semnul întrebării în 
public legitimitatea dictatului de pace de la Trianon.

 Comisia parlamentară de analiză a textelor legislati-
ve, fiind compusă din specialişti, a avizat favorabil acest 
proiect legislativ. Comisia de specialitate nu a formulat 
obicţiuni referitor la clauza, care - în contrar cu dreptul 
la libertatea de gândire şi opinie - ar pedepsi în România 
cu închisoarede de la unu la cinci ani contestarea, pu-
nerea sub semnul întrebării a justeţii tratatului de pace, 
respectiv purtarea de însemne de doliu în legătură cu 
acest eveniment istoric.

15 februarie 2017 

 Conform unei hotărâri judecătoreşti, trebuie eli-
minată în termen de 30 zile inscripţia în limba maghi-
ară de pe faţada primăriei din Miercurea Ciuc.
 Curtea de Apel din Târgu-Mureş a respins şi acel 
recurs extraordinar, prin care Primăria şi Consiliul lo-
cal a solicitat anularea sentinţei definitive, pronunţată 
anterior. Acţiunea, având ca scop îndepărtarea de pe fa-
ţada clădirii primăriei a inscripţiei în limba maghiară 
„Városháza” a fost intentată în noiembrie 2015 de blog-
gerul şovinist Dan Tanasă, cunoscut pentru numeroa-
sele sale iniţiative antimaghiare, conducătorul Asociaţia 
Civică pentru Demnitate Europeană (ADEC). Judecăto-
ria a admis argumentaţia reclamantului, atât la gradul 
I, cât şi la gradul II, precum că echivalentul în limba 
maghiară a termenului  primărie este „polgármesteri 
hivatal” şi nu  „városháza”. De altfel, la intrarea în insti-
tuţie este instalată tăbliţa indicatoare bilingvă cu aceste 
denumiri, considerate ca fiind legale.

16 februarie 2017

 Nu poate funcţiona începând cu toamna acestui 
an clasa IX de filologie în Liceul Teoretic din Carei, în 
ciuda faptului că un număr de 33 părinţi au solicitat 
în scris acest lucru. Înpectoratul şcolar se împotriveş-
te, spunând pe de o parte, că planul de şcolarizare a 
fost deja aprobat, iar pe de altă parte, că în mod conş-
tient accentul se pune pe dezvoltarea învăţământului 
profesional, motivat de faptul, că judeţul are nevoie în 
mod stringent de muncitori calificaţi. 
 Potrivit planului de şcolarizare pentru anul de în-
văţământ 2017/2018, în această unitate şcolară din cele 
3 clase române şi 3 clase maghiare urmează să se desfi-
inţeze clasa maghiară de filologie. Decizia Inspectora-
tului Şcolar al judeţului Satu-Mare nu este agreată nici 
de conducerea şcolii, nici de părinţi. Una din mamele 
elevilor afectaţi, Pusch Anna a prezentat 33  semnături 
de la părinţii elevilor din oraş şi împrejurimi, având in-
tenţia de a înscrie copilul lor în această clasă. Petiţia în-
soţită de semnătura celor în cauză a fost înregistrată atât 
la Inspectoratul Şcolar, cât şi la Prefectură.

20 februarie 2017

 Sentinţa de gradul I a Tribunalului Cluj obligă 
Primăria municipiului Cluj-Napoca la instalarea in-
dicatoarelor cu denumirea multilingvă a municipi-
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ului. Primăria intenţionează să depună contestaţie, 
grupul de acţiune Musai – Muszáj doreşte însă să 
preântâmpine acest lucru.
 Asociaţia Minority Rights a avut câştig de cauză 
faţă de Primăria municipiului Cluj-Napoca: sentinţa de 
fond a Tribunalului Cluj obligă Primăria municipiului la 
instalarea la cele cinci intrări în oraş, a idicatoarelor  bi-
lingve (română şi maghiară) a denumirii municipiului. 
Este cunoscut, că iniţial Fundaţia Europeană Maghiară 
pentru Drepturile Omului, înregistrată în Olanda a che-
mat în judecată Primăria municipiului, solicitând insta-
larea tablelor multilingve la inrările în oraş. Judecătoria 
a admis la gradul I cererea fundaţiei, obligând condu-
cerea oraşului, ca la cele cinci intrări ale oraşului denu-
mirea municipiului să fie expusă şi în limba maghiară. 
Întru cât ulterior Curtea de Apel a admis obiecţiunile 
Primăriei referitor la lipsa calităţii procesuale a Funda-
ţiei, aceasta nefiind înregistrată în România, procesul a 
fost reluat de  Asociaţia Minority Rights, organizaţie ci-
vică înregistrată în România. În decembrie  2016 Curtea 
de Apel a returnat dosarul privind afişarea multilingvă a 
denumirii municipiului Cluj-Napoca la Tribunalul Cluj, 
instanţa care a judecat cazul la primul grad. Motivarea 
detaliată a actualei sentinţe va trebui să iese în 30 de 
zile, sentinţa putând fi atacată apoi în termen de 15 zile 
la Curtea de Apel, cum de altfel reclamatul şi-a şi expri-
mat deja intenţia.

22 februarie 2017

 Conform sentinţei Tribunalului Harghita, pri-
marul comunei Racu este obligat să îndepărteze 
inscripţia Községháza de pe faţada clădirii în care 
funcţionează primăria.
 Procesul a fost intentat de cătra Asociaţia Civică 
pentru Demnitate Europeană (ADEC) încă în anul 2015, 
Tribunalul Harghita dându-i câştig de cauză la primul 
grad, primarul comunei fiind obligat să îndepărteze de 
pe clădire inscripţia „Csíkrákos Községháza”. Totodată 
instanţa a respins cererea viceprimarului Miklós Vizoli 
de a intra în proces în calitate de persoană privată. La 
fel ca şi în celălalte cazuri, Asociaţia lui Dan Tanasă a 
invocat faptul, că limba română nu cunoaşte echivalen-
tul denumirii „Községháza”. Sentinţa de gradul I poate 
fi contestată la Curtea de Apel, primarul Attila Császár 
confirmând, că asta va şi face..

23 februarie 2017

 La dezbaterea din data de 23 februarie a procesu-
lui intentat împotriva lui István Beke és Zoltán Szőcs 
– aceştia fiind învinuiţi de tentativă de atentat – ju-
decătorul a propus schimbarea incadrării presupusel-
or delicte săvârşite de inculpaţi.
 Acuzarea s-ar schimba în tentativă de atentat îm-
potriva comunităţii, respectiv de la instigare la aceasta, 
la acţiune împotriva ordinii constituţionale. La această 
dezbatere au fost audiaţi mai mulţi martori, la propune-

rea apărării. Următoarea dezbatere va avea loc în data se 
24 martie a.c., după care ar putea urma sentinţa.

27 februarie 2017

 Forumul Civic al Românilor din Judeţele Covas-
na, Harghita şi Mureş a înaintat o scrisoare deschisă 
preşedinţilor celor două camere ale Parlamentului 
României, exrimându-şi îngrijorarea pentru proiec-
tele de lege ale UDMR, care - după opinia celor care 
au redactat scrisoarea – ar asigura „noi privilegii” co-
munităţii maghiare din România.
 Naţionaliştii extremişti sunt îngrijoraţi pentru pro-
punerea legislativă, ca bariera pentru folosirea limbii 
materne de către minorităţile etnice să fie redusă de la 
20% la 10%, dar sunt îngrijoraţi şi pentru propunerile de 
modificare a legii sanitare şi a legii  asigurărilor sociale. 
Dacă parlamentul ar accepta propunerile de modificare 
ale UDMR, în localităţile în care ponderea populaţiei ma-
ghiare depăşeşte 20%, sau numărul locuitorilor de etnie 
maghiară depăşeşte 5000 de persoane, va tebui asigurat 
în mod obligatoriu personal cunoscător al limbii maghia-
re în unităţile sanitare şi sociale. Forumul atrage atenţia 
şi asupra faptului, că mişcarea autonomistă este în ascen-
siune atât în ţară cât şi în străinătate, fiind îmbrăţişată şi 
de guvernul Ungariei. Forumul, care are un număr de cca 
30 de „organizaţii civice” române, a fost înfiinţat în anul 
2005 cu scopul de a contribui chipurile la păstrarea iden-
tităţii românilor din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş, 
ei aflându-se în minoritate în aceste trei judeţe.

28 februarie 2017

 Primăria municipiului Sfântu-Gheorghe renunţă 
pentru moment la reamenajarea centrului oraşului, 
drept urmare evacuează pământul din centrul oraşu-
lui, pământ ce urma să fie întrebuinţat la amenajarea 
urbanistică respectivă. Realizarea planului nu este 
posibilă în prezent, intenţiile conducerii municipiului 
rămân însă neschimbate.
 Primăria a renunţat deocamdată la realizarea ame-
najării unei părţi a pieţii centrale, conform proiectului 
întitulat „Dâmbul balaurului” (Sárkánydomb) datorită 
piedicilor puse de Prefectura judeţului Covasna. Ame-
najarea terenului în cauză se va termina pe baza unei 
soluţii de compromis. Primarul Árpád Antal este de 
părere, că în această problemă, ce ţine strict de sistema-
tizarea oraşului, oponenţii lui sunt prefectura şi organi-
zaţiile de forţă din spatele acestuia: serviciile secrete şi 
ministerul apărării naţionale. După cum este cunoscut, 
Prefectura a atacat proiectul, invocând lipsa unor apro-
bări din partea instituţiilor respective. Mulţi susţin însă, 
că adevăratul motiv este faptul, că amenajarea „Dâm-
bul balaurului” ar acoperii grupul statuar Mihai Vitea-
zul, instalat în timpul dictaturii lui Ceauşescu, şi care 
are valoare simbolică pentru românii stabiliţi în oraş în 
această perioadă.

3 martie 2017



Monitor
transylvanian

Monitor al DrEPtUrilor MinoritarE si alE oMUlUi

5

 Curtea de Apel Braşov a refuzat toate recursurile 
ce au fost înaintate în  legătură cu ultimul proces de 
steag, obligând – prin sentinţa dată –  Consiliul Ju-
deţean Covasna să îndepărteze din sala de consiliu 
acel steag secuiesc, care a fost donat consiliului de căt-
re deputatul József Kulcsár-Terza în urmă cu un an.
 Curtea de Apel Braşov şi-a pronunţat sentinţa de-
finitivă după două amânări, refuzând în final recursul 
înaintat de către József Kulcsár-Terza, Consiliul Jude-
ţean Covasna, respectiv preşedintele acestuia, menţi-
nând decizia luată în data de 06 octombrie 2016 în acest 
caz de Tribunalului Covasna. Sentinţa obligă Consiliul 
Judeţean Covasna, preşedintele acestuia să îndepărteze 
din sala de consiliu drapelul albastru-auriu al Ţinutului 
Secuiesc. În decizia Tribunalului Covasna denumirea 
de Ţinut Secuiesc apare cu litere mari şi fără ghilimele. 
Acest amănunt este important, deoarece în reclamaţia 
depusă de prefectul judeţului figurează „ţinut secuiesc”, 
cu litere mici şi în ghilimele, contestând oarecum exis-
tenţa acestei regiuni şi denumiri istorice. Potrivit sentin-
ţei Curţii de Apel Covasna, trebuie îndepărtat din sala 
de consiliu drapelul Ţinutului Secuiesc donat de către 
deputatul Kulcsár-Terza. Dacă de respectă această mă-
sură, tot mai rămâne în sală un steag secuiesc, donat în 
luna noiembrie 2016 tot de aceiaşi persoană, împreună 
cu alte patru drapele.

06 martie 2017

 Primăria municipiului Târgu-Mureş a aprobat 
pentru ziua libertăţii secuieşti din 10 martie doar 
comemorarea la monumentul martirilor secui, nu 
şi marşul participanţilor până în centrul oraşului şi 
mai ales nu deplasarea mulţimii pe partea carosabilă 
a drumului.
 Primăria a aprobat – conform reglemntărilor legale – 
ca cel mult zece participanţi să se deplaseze la prefectură 
şi să înmâne petiţia. Punctul de vedere a Primăriei este, 
că participanţii la comemorarea martirilor secui pot pă-
răsi locul comemorării doar pe trotuare. Előd Kincses, 
reprezentantul juridic al organizatorilor comemorării 
a declarat, că Primăria nu a trimis organizatorilor nici 
o înştiinţare oficială, exprimându-şi punctul de vede-
re doar printr-o conferinţă de presă. Avocatul califică 
poziţia Primăriei drept abuz de putere. Kincses roagă 
jandarmeria să procedeze în conformitate cu înţelegerea 
încheiată vinerea trecută cu organizatorii comemorării.

08 martie 2017

 Un grup aparţinând organizaţiei române ultra-
naţionaliste Noua Dreaptă şi-a făcut apariţia la co-
memorarea zilei de 15 martie din Arad, înzestraţi fi-
ind cu drapele naţionale româneşti.
 La comemorarea care a avut loc la statuia Libertăţii, 
primarul Gheorghe Falcă i-a salutat pe cei prezenţi, dis-
cursul său fiind primit cu simpatie. Primarul municipiu-
lui Arad – nu pentru prima dată – şi-a exprimat respectul 

faţă de maghiari. Tibor Kecskés, consulul Ungariei de la 
Consulatul din Cluj-Napoca a dat citire salutului premi-
erului ungar, iar  prefectul Cosmin Pribac a transmis sa-
lutul premierului român, după care deputatul Péter Fara-
gó, preşedintele organizaţiei UDMR din judeţul Arad s-a 
referit la situaţia actuală a maghiarilor din Transilvania, 
arătând că la fel cum au fost nevoiţi să facă eroii revo-
luţiei din 1848, sântem nevoiţi şi astăzi să luptăm pen-
tru  drepturile noastre. „Solicităm întregirea drepturilor 
noastre individuale şi colective, în concordanţă cu Rezo-
luția de la Alba Iulia. Aşteptăm ca românii să-şi îndepli-
nească promisiunile făcute în 1918, măcar acum, după 
ce au trecut 100 de ani (…). Nu poate fi liberă o ţară, 
în care cei care arborează drapelul secuiesc sau maghiar 
sunt ameninţaţi că vor face puşcărie” – a subliniat în cu-
vântul său Tibor Kecskés. Comemorarea din parcul îm-
păcării româno-maghiare a decurs fără incidente, dar în 
partea opusă a pieţii şi-a făcut apariţia un grup înzestrat 
cu drapele naţionale româneşti, aparţinând organizaţiei 
române ultranaţionaliste Noua Dreaptă.

15 martie 2017 

 Aniversarea zilei de 15 martie de la Cluj-Napoca 
nu a trecut nici anul acesta fără incidente: jandarmeria 
română i-a ridicat din marşul festiv pe Ernő Fancsali, 
preşedintele filialei Cluj a Partidului Popular Maghi-
ar din Transilvania şi pe o altă persoană, având asup-
ra lor steagul Transilvaniei. Jandarmeria a încercat să 
prîntâmpine folosirea acestui simbol, susţinând, că 
este vorba despre poziţia organizatorilor. 
 Jandarmeria susţine, că cei care au defilat purtând 
steagul Transilvaniei, au încălcat legea. Jandarmeria 
arată cu degetele spre organizatori şi viceversa. Ernő 
Fancsali crede, că jandarmeria va aplica amendă, el fiind 
decis să ducă problema până la capăt, speră, că în instan-
ţă se va clarifica incidentul mulţumitor. Cazul nu este 
fără precedent, jandarmeria a intervenit şi anul trecut 
fără nici o justificare, tot pentru steagul Transilvaniei. 
Atunci nu s-a aplicat nici o sancţiune.

16 martie 2017

 Nici de această dată meciul de fotbal  Juventus Bu-
cureşti–Sepsi OSK nu s-a desfăşurat fără incidente.
 Nici la acest meci, care s-a terminat de altfel cu vic-
toria cu două goluri a echipei bucureştene, nu au lipsit 
sloganurile antimaghiare obişnuite. Înspăimântător în 
acest caz este faptul, că au fost incitaţi suporterii adoles-
cenţi ai echipei bucureştene, care scandau cu insistenţă 
sloganul: „afară cu ungurii din ţară”. 

19 martie 2017

 Există informaţii, că primarul Emil Boc intenţio-
nează să-l numească pe inspectorul Ionuţ Ţene în 
funcţia de şef de serciciu la serviciul de specialitate 
învățământ, cultură, culte și sport, la  primăria muni-
cipiului Cluj-Napoca.
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 Ionuţ Ţene este o rămăşiţă a epocii-Funar, care in-
stigă la ură fără întrerupere, în forme variate, inclusiv pe 
seitul său de internet de extremă dreaptă. Ţene a înfiin-
ţat în anul 2008 seitul internet al său denumit Napoca-
news.ro, propagând de la înfiinţarea acestui seit în mod 
făţiş idei naţionaliste, garda de fier, idei ortodox-funda-
mentaliste, fiind şi astăzi unul din jurnaliştii de bază a 
seitului. Ţinta primordială a scrierilor sale îl constituie 
minorităţile etnice şi sexuale, sprijină manifestările de 
extremă dreaptă, mai cu seamă acţiunile organizaţiei 
Noua Dreaptă.

20 martie 2017  

 Hotărâre judecătorească definitivă obligă Uniu-
nea Siculitas, apropriată de Consiliul Naţional Secu- 
iesc (CNS) să plătească amenda de 12000 mii lei pri-
mită în anul 2014, fiind organizatorul manifestaţiilor 
prilejuite de ziua libertăţii secuieşti la Târgu-Mureş, 
fiind învinuit de încălcarea legii întrunirilor.
 CNS intenţionează să se adreseze în acest caz Cur-
ţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO) de la Stras-
bourg. În comunicatul lor se menţionează faptul, că 
şi această procedură dovedeşte că trebui creată o bază 
financiară solidă, sigură pentru mişcarea autonomistă 
civică secuiască: „Îndemnăm fiecare întreprinzător din 
Bazinul Carpatin, care îmbrăţişează aspiraţiile autono-
miste ale secuilor, fiecare cetăţean din Ţinutul Secuiesc, 
Transilvania, sau din ori ce parte a lumii să sprijine miş-
carea noastră cu donaţii regulate, fie ele cât de reduse.”

23 martie 2017

 Jandarmeria l-a amendat pe Sándor Soós, preşe-
dintele filialei judeţene Cluj a Partidului Popular 
Maghiar din Transilvania (PPMT) cu suma de 500 lei, 
care în ciuda avertizării primite de la organizatorii 
marşului de omagiere în 15 martie a.c. să părăsească 
festivitatea, a refuzat să se conformeze.
 Procesul Verbal de stabilire a contravenţiei a fost 
înmânată lui Sándor Soós în data de 23 martie ac., do-
cument care îl nominalizează  drept reclamant pe Zol-
tán Czirmay, preşedintele executiv al filialei UDMR 
Cluj-Napoca, nefăcând însă referire la steagul Tran-
silvaniei, simbol neacceptat de autorităţi. Preşedinţii 
filialelor judeţene Cluj a PPMT şi UDMR au înaintat 
îmăpreună o petiţie la ministrul de interne, solicitând 
lămuriri în legătură cu baza legală a hărţuirii steagului 
Transilvaniei.
23 martie 2017

 Nici o urmă  a denumirii  Marosvásárhely  pe tabla 
ce indică denumirea oraşului în staţia CFR a oraşului, 
figurând pe ea doar denumirea de Târgu-Mureş.
 Un localnic, Richárd Rheinfelder a depus petiţie în 
legătură cu această deficienţă, solicitând luarea în consi-
deraţie, că în judeţul Mureş trăiesc mai bine de 228000 
maghiari, în Târgu-Mureş numărul etnicilor maghiari 

fiind în jur de 57000, care pe drept pretind, ca toate in-
cripţiile de interes public să fie bilingve, iar din difuzoa-
rele instalate în locurile publice să audă şi pe limba lor 
maternă informaţiile de interes comun. Purtătoarea de 
cuvânt Roberta Cărtărescu a menţionat doar, că denu-
mirea oraşului a fost inscripţionat şi în limba maghiară, 
iar în cazul celorlalte inscripţii s-au resepectat standar-
dele prevăzute pentru căile ferate.

24 martie 2017

 Făptaşi necunoscuţi au mâzgălit toate inscripţi-
ile bilingve expuse la intrările în oraşul Topliţa, jud. 
Harghita.
 Aceste incripţii au o importanţă simbolică, dove-
dind egalitatea tuturor locuitorilor unei localităţi, indi-
ferent de naţionalitate. La Topliţa a fost nevoie de o luptă 
îndelungată, ca aceste table bilingve să poată fi instalate, 
în ciuda faptului că aici nu a fost necesară nici hotărâre 
judecătorească, cum nu a fost necesară nici în cazul mu-
nicipiului Cluj-Napoca, ponderea populaţiei maghiare 
conform recensământului din 2011 depăşind 20%. Lo-
cuitorii de etnie maghiară a oraşului Topliţa sunt îngri-
joraţi pe drept, că vandalizarea nu se opreşte la tablele 
indicatoare a denumirii oraşului, ci se extinde la celălal-
te simboluri maghiare din oraş.

30 martie 2017 

 Se ştie deja sigur, că începând cu anul şcolar 
2017/2018 Liceul Teoretic Brassai Sámuel din Cluj-Na-
poca trebuie să renunţe la clasa IX-a teoretică maghi-
ară, întrucât Inspectoratul Şcolar al judeţului Cluj nu 
este de acord cu schimbarea deciziei sale anterioare.
 Părinţii elevilor şi personalul didactic de la Lice-
ul Brassai au intervenit în luna februarie la ministerul 
de resort, solicitând reanalizarea deciziei din ianuarie 
a Inspectoratului Şcolar Cluj, conform căreia începând 
cu viitorul an şcolar va putea funcţiona doar o singură 
clasă a IX-a profesională. Cadrele didactice şi părinţii au 
fost de părere, că dacă tot trebuie să renunţe la o clasă 
a IX-a, aceasta să fie cea profesională, nu cea teoretică. 
Există teama, că prestigioasa şcoală va pierde titlul de 
liceu, transformânu-se inevitabil în şcoală profesională. 
Inspectoratul şcolar însă a pus accentul în mod conşti-
ent pe învăţământul profesional, motivând decizia lor 
cu cerinţele economiei şi a pieţii forţei de muncă.

4 aprilie 2017 

 Nici nu a fost încă promulgată de preşedintele sta-
tului, Dan Tanasă - devenit notoriu pentru procesele 
iniţiate de el înpotriva folosirii de către comunitatea 
maghiară din ţară a simbolurilor sale proprii – cri-
tică deja vehement legea votată săptămâna trecută, 
care asigură dreptul folosirii limbii materne a mino-
rităţilor în spitale şi instituţiile sociale.
 Tanasă face comparaţie între această lege şi legea 
administraţiei publice din 2001, opinând, că aceasta din 
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urmă a fost folosită de UDMR pentru „purificare etnică” 
în Ţinutul Secuiesc. După el, această lege a făcut posi-
bilă în judeţele Covasna şi Harghita angajarea prepon-
derentă a maghiarilor în aparatul primăriilor şi a insi-
tuţiilor locale. Afirmă, că UDMR „face un pas înainte”, 
urmând acum spitalele. După judecata lui Tanasă, legea 
poate fi folosită pentru purificare etnică în spitalele din 
Transilvania. Legea servind drept pretext, directorii de 
spitale pot concedia angajaţii români, în locul acestora 
angajând specialişti de etnie maghiară, spune Tanasă.

15 aprilie 2017 

 Prefectura judeţului Covasna a dispus eliminarea 
drapelului secuiesc arborat pe monumentul din faţa 
primăriei din Micfalău. Termenul dat este sfârşitul 
lunii aprilie. Primarul intenţionează, ca în locul aces-
tui drapel să instaleze două drapele secuieşti în grădi-
na bisericii.
 Prefectura susţine, că nu are ce căuta drepelul secu-
iesc pe monumentul din faţa primăriei, întrucât acesta 
se află pe teren public, stabilind termenul de 30 aprilie, 
până la care simbolul în cauză trebuie îndepărtat. Pri-
marul comunei a declarat, că se va conforma dispoziţi-
ei, va îndepărta drapelul secuiesc de pe monument, dar 
va instala în grădina bisericii, deci pe teren privat două 
drapele secuieşti. Consiliul Judeţean Covasna a întocmit 
recent o statistisă, din care rezultă că prefecţii din jude-
ţul Covasna în ultimii cinci ani în 104 cazuri au iniţiat 
96 de procese, toate împotriva folosirii limbii materne 
şi a simbolurilor naţionale. Mai înainte Sándor Tamás, 
preşedintele Consiliului Judeţean Covasna declara, că în 
ultimii cinci ani cei patru prefecţi care sau succedat au 
intreprins trei feluri de acţiuni distincte: în două cazuri 
au întocmit procese-verbale penale, în 44 cazuri au tri-
mis 44 somaţii scrise primăriilor şi au acţionat în jude-
cată  în cazurile în care primăriile somate au refuzat să 
îndeplinească dispoziţiile date de prefect.

24 aprilie 2017 

 Deşi de ani de zile scoaterea la concurs a fondu-
rilor pentru sprijinirea organizaţiilor civice se face pe 
baza complectării de către solicitanţi a  formularelor 
tip şi a anexelor tip în limba română şi maghiară, pre-
fectului de Covasna, Sebastian Cuc i-a venit în minte 
acum să ameninţe Consiliul Judeţean Covasna, că îi 
va acţiona în instanţă dacă nu modifică documen-
tanţia de concurs, numai pentru limba română.
 Prefectul susţine, că limba oficială fiind cea română 
(nimeni necontestând aceasta), precum şi că dreptul de 
folosire a limbii materne dacă ponderea minorităţii este 
mai mare de 20%  se referă  doar la persoane fizice, nu şi 
la asociaţii, uniuni şi alte categorii de organizaţii civice, 
în consecinţă nu se recomandă, ba mai mult, este nelega-
lă folosirea limbii maghiare în derularea procedurilor de 
acordare  prin concurs a fondurilor de sprijinire a activi-
tăţii organizaţiilor civule. Văzând, că şicanările Prefectu-

rii se ţin lanţ, Consiliul Judeţean i-a împuternit pe vice-
preşedintele CJ Róbert Grüman şi pe consilierul judeţean 
Irma Kerestély, fost inspector şcolar şef să elaboreze un 
memoriu-raport despre acest caz pentru Congresul ad-
ministraţiilor publice locale a Consiliului Europei şi pen-
tru a 25-a aniversare a Cartei Limbilor Regionale.

27 aprilie 2017 

 Grupul de cercetători Trianon 100 din Ungaria 
a fost catalogat de mediile româneşti de la Bucureţi 
drept serviciu de propagandă „antiromânesc” a gu-
vernului maghiar. Acest grup a câştigat  un fond de 
30 milioane forinţi la concursul denumit „Elan”, or-
ganizat de academia maghiară pentru cercetătorii ti-
neri, cu o perioadă de derulare de cinci ani. În cadrul 
proiectului urmează ca grupul de cercetători să com- 
pleteze cunoştunţele refitoare la acest tratat de pace, 
să sistematizeze şi să publice aceste cunoştinţe.
 Presa românească a acordat o atenţie deosebită 
„dezvăluirilor” făcute de istoricul Ioan-Aurel Pop, rec-
torul Universităţii de Ştiinţe Babeş-Bolyai (USBB), pe 
care acesta le-a lansat săptămâna trecută, la o conferinţă 
ţinută cu ocazia inaugurării proaspătului înfiinţat  La-
borator de Analiză a Războaielor Informaţionale şi Co-
municare Strategică (LARICS), care va avea ca obiect de 
studiu în primul rând aspecte legate de Rusia. Rectorul 
din Cluj-Napoca a afirmat în alocuţiunea sa, că „Româ-
nia poartă război informaţional şi de comunicaţie şi cu 
un alt vecin al său” (deşi România nu se află în vecinăta-
te cu Rusia) şi că Budapesta „a înfiinţat sub denumirea 
de Trianon 100 un serviciu de stat special cu buget pro-
priu”, în timp ce serviciul înfiinţat de guvernul Români-
ei sub denumirea de Centenarul României nu are buget 
propriu.  Cotidianul de dreapta Evenimentul Zilei, dar şi 
Adevărul, de orientare liberală îl citează pe „consultan-
tul politic” şi guru media Cosmin Guşă, care apreciază, 
că formaţiunea Trianon 100 „este o bombă segregaţio-
nistă, inteligentă, care va duce la destabilizarea  întrea-
gii regiuni”, care a fost concepută de guvernul ungar 
pentru a contrabalansa apropriatele festivităţi ce vor fi 
organizate cu prilejul împlinirii a 100 ani de la adunarea 
naţională de la 1 decembrie 1918, când s-a  exprimat  vo-
inţa de unire a Transilvaniei cu Regatul Român. Opinia 
profesorilor maghiari de la Universitatea Babeş-Bolyai 
este că grupul Trianon 100 nu este un organism de stat, 
ci un grup de lucru format din cercetători.

02 mai 2017

 Direcţia Generală de Antifraudă Fiscală (DGAF) 
din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fi-
nanciară (ANAF) a verificat din nou în săptămânile 
trecute Asociaţiile Siculitas şi Sepsireform, prima fi-
ind administrată de Balázs Izsák, preşedintele Consi-
liului Naţional Secuiesc, iar secunda de către Zoltán 
Gazda, preşedintele  Consiliului Naţional Secuiesc 
din Sfântu Gheorghe. 
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 După iluminarea graniţelor geografice a Ţinutu-
lui Secuiesc, acţiune civică organizată în anul 2015 de 
către cele două asociaţii, s-a procedat la o verificare 
amănunţită de către ANAF-DGAF, amendând atunci 
Asociaţia Siculitas cu 10000 lei, amendă anulată ulte-
ror de Judecătorie. Prima verificare a asocaţiei s-a făcut 
după manifestările prilejuite de ziua libertăţii secuieşti 
din 10 martie 2013, atunci organul de control era Gar-
da Financiară din Târgu-Mureş. Nici atunci, nici acum, 
verificarea extinsă nu a găsit deficienţe în administrarea 
celor două asociaţii, faptă dovedită de procesele-verbale 
încheiate. Asociaţia Siculitas mai are şi două cazuri în 
derulare, legate de manifestaţiile din 10 martie din Târ-
gu-Mureş. Judecătoria a respins fără dezbatere efectivă 
contestaţia înaintată de Asociaţia Siculitas  pentru anu-
larea amenzii aplicate de jandarmerie pentru manifesta-
ţiile din 2014. Cuantumul amenzii în sumă de 12000 lei 
a fost reţinută de pe contul bancar al asociaţiei. În acest 
caz Asociaţia s-a adresat Curţii Europene a Drepturilor 
Omului (CEDO), plângerea fiind în derulare. În celălalt 
caz, amenda de 4000 mii lei aplicată pentru manifestaţia 
organizată în 10 martie 2014 pe numele lui Balázs Izsák 
a fost contestată, procesul este în derulare, se aşteaptă 
hotărârea definitivă. Tot pentru participare la acest mi-
ting s-au întocmit procese-verbale de stabilire a contra-
venţiei pe numele a 80 voluntari, tribunalul anulându-le 
pe toate. Se vede clar din cele înşirate, că la ora actuală 
mişcarea pentru autonomia Ţinutului Secuiesc, desfă-
şurată în mod paşnic, în mod transparent, în faţa publi-
cului larg,  este îngrădită de către autorităţi nu doar prin 
obstacole politice, dar şi prin obstacole jurisdicţionale.

3 mai 2017

 În jur de 150 organizaţii civice şi reprezentanţii 
cultelor istorice maghiare au înaintat Consiliului 
Europei un memoriu în problematica bilingvismului. 
Semnatarii îşi exprimă nemulţumirea pentru atitudi-
nea ostilă a prefecturii judeţului Covasna referitor la 
folosirea limbii materne, recurgând la ameninţarea 
Consiliului Judeţean pentru schimbarea modului de 
lucru din anii anteriori, bazată pe acceptarea nor-
malităţii şi a bunului simţ: folosirea nestingherită, 
firească a limbii materne. Este inacceptabilă intrerzi-
cere utilizării de către organizaţiile civice a formula-
ristisii bilingve.
 Semnatarii îşi exprimă revolta şi protestul pentru 
atitudinea prefectului, care vrea să împiedice persoanele 
care aparţin de o minoritate naţională să folosească în 
mod liber limba maternă în comunicarea cu autorităţile. 
Prin acest demers, prefectul a încălcat Carta Europea-
nă a Limbilor Regionale, semnată de România exact în 
urmă cu 10 ani, în 10 mai, prin Legea 282/2007 deve-
nind parte integrantă   a ordinii de drept din România. 
Prefectul Sebastian Cucu a declarat, că el a solicitat re-
prezentanţilor Consiliului Judeţean Covasna doar res-
pactarea legii, care spune, că toate documentele trebuie 

redactate în limba oficială a statului, nu în două limbi, 
urmând a fi traduse, dacă se doreşte în orice altă limbă.

9 mai 2017

 Ministerul de Externe îşi exrimă dezacordul – tri-
miţând în acest sens o scrisoare lui Jean-Claude Junc-
ker, preşedinte al Consiliului European – pentru fap-
tul, că Tibor Navracsics, comisar european a acceptat 
invitaţia de a participa la congresul FUEN ţinut la 
Cluj-Napoca, dar a omis să viziteze Bucureştiul.
 De când a fost demarată iniţiativa civică de ocrotire 
a minorităţilor băştinaşe, iniţiatorii sunt nevoiţi să su-
porte şicanările diplomaţiei române, care printre altele 
dezinformează decidenţii din UE în ce priveşte inten-
ţiile formulate de UDMR şi FUEN. Este cunoscut, că 
România s-a postat de partea Uniunii Europene, care a 
refuzat în primă instanţă iniţiativa Minority Safe Pack. 
Diplomaţia română este deranjată de faptul, că FU-
EN-ul a acţionat cot la cot cu UDMR în procesul inten-
tat împotriva Comisiei Europene, proces ce s-a soldat nu 
demult cu câştigul de cauză a reclamanţilor, la Curtea 
de Justiţie a Uniunii Europene

13 mai 2017

 Ca urmare a sesizărilor înaintate de către Miş-
carea Angajament Civic din Târgu-Mureş (CEMO), 
Consiliul Naţional de Combatere a Discriminării 
(CNCD) a constatat existenţa discriminării lingvisti-
ce în 17 unităţi şcolare (cu predare în limba română şi 
maghioară) din municipiul Târgu-Mureş.
 Diferit de alte localităţi din Transilvania, la Târ-
gu-Mureş majoritatea copiilor maghiari frecventează 
grădiniţe, respectiv şcoli cu limba de predare mixtă, în 
grupe de grădiniţă, respectiv clase cu limbă de preda-
re maghiară. Organizaţia de asistenţă juridică CEMO, 
analizând respectarea realizării drepturilor lingvisti-
ce, a constatat lipsuri serioase în 31 de unităţi cu limba 
de predare mixtă, sesizând în fiecare din aceste cazuri 
CNCD. Deficienţe constatate: lipsa sau existenţa incom-
pletă a inscripţionării bilinve, informarea celor intere-
saţi în limba maghiară lasă mult de dorit, constatarea 
fiind valabilă şi pentru seiturile internet şi paginile de 
socializare a şcolilor. Consiliul Naţional de Combatere 
a Discriminării verificând sesizările a constatat că în 17 
cazuri discriminarea lingvistică se adevereşte.

18 mai 2017

 Activistul Dan Tanasă, devenit notoriu pentru 
ura sa faţă de maghiari, a crezut că a descoperit sem-
nele revizionismului pe un teren de joacă din Salonta 
(judeţul Bihor).
 Unul din oraşele cu care Salonta s-a înfrăţit este 
sectorul budapestan XXI Csepel, care a dăruit oraşu-
lui un „parc de vis” unic în România, un teren de joacă 
creativ, spectaculos şi inventiv. Donatorul a asigurat şi 
transportul pieselor, organizarea terenului şi montajul 
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în întregime. Unii „patrioţi români” din Salonta s-au 
supărat, descoperind, că mesteacănii existenţi pe teren, 
având coaje albă, dată de natură, cu stâlpii de culoare 
roşie şi verde, tare aduc aminte de tricolorul maghiar. 

 Nefiind depusă nici o contestaţie, sentinţa de gra-
dul I a Tribunalului Harghita, adoptată anul trecut, 
prin care primarul comunei Siculeni este obligat la 
plata amenzii, a devenit definitivă. Tribunalul a ce-
rut şi dovedirea îndepărtării efective de pe faţada 
primăriei a inscripţiei Községháza. 
 Csaba Szentes, primarul anterior a fost acţionat în 
instanţă de către Asociaţia Demnitate Europeană Ci-
vică (ADEC) afirmând, că nu a fost finalizată sentinţa 
adoptată în 16 februarie 2016, neîndepărtându-se efectiv 
inscripţia Községháza de pe faţada Primăriei. Deşi fos-
tul primar a dovedit în cursul procesului cu documente, 
că inscripţia a fost îndepărtată, totuşi Tribunalul a dat 
dreptate ADEC-lui, obligând pe fostul Primar la plata 
sumei de 57000 lei.

19 mai 2017

 Un reprezentant din judeţul Sălaj al Partidului 
Mişcare Populară (PMP) ar declara ziua de 15 mai 
drept ziua Transilvaniei, zi în care în anul 1848 a în-
ceput prima adunare a românilor,  solicitând lărgirea 
drepturilor  românilor.
 Iniţiatorii sunt de părere, că adunările românilor de 
la Blaj, pe lângă faptul, că s-a solicitat recunoaşterea na-
ţiunii române şi reprezentanţă egală în adoptarea legi-
lor, constituie şi prima acţiune de radicalizare a mişcării 
naţionale române. Mai întâi petiţia adoptată în oraşul 
de pe Târnave a dorit doar rediscutarea unirii Ungariei 
cu Transilvania, la care să fie de faţă şi reprezentanţii 
românilor, mai târziu însă românii au solicitat ruperea 
Ardealului din monarhie. Adunările de la Blaj au dus la 
duşmănie etnică în Ardeal şi întoarerea românilor îm-
potriva revoluţiei maghiare, respectiv răscularea armată 
a românilor. Atunci a rostit Simion Bărnuţiu, ideologul 
mişcării de emancipare a românilor vestitul său discurs, 
în care a enunţat: „este otrăvită îmbucătura servită de 
pe masa libertăţii ungureşti”. În discursul său incendiar, 
orientat împotriva ungurilor, a susţinut printre multe 
altele, că Ungurii câmpiilor Pannoniei fără Ardeal sunt 
„nişte iepuraşi”, iar fără patria ungurească, ungurii din 
Ardeal vor pierii.

28 mai 2017

 Consiliul Naţional pentru Combaterea Discri-
minării (CNCD) nu a luat poziţie împotriva comisa-
rului de protecţia consumatorilor din judeţul Covas-
na, Mircea Diacon, acesta devenit cunoscut pentru 
ieşirile sale antimaghiare. Acesta, printre multe alte 
năzbâtii, în urmă cu doi ani a aplicat amendă pentru 
precizarea pe eticheta unor produse tradiţional se-
cuieşti: „gusturi secuieşti”.

 Contravenţia stabilită în urmă cu doi ani de către şe-
ful oficiului de protecţia consumatorilor Covasna Mir-
cea Diacon – cunoscut pentru ieşirile sale antimaghiare 
– pentru menţiunea de pe eticheta produselor tradiţio-
nal secuieşti a sintagmei „gusturi secuieşti”, nu poate fi 
considerată măsură discriminativă. Aceasta este decizia 
Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării 
(CNCD). Consiliul prezidat de Asztalos Csaba consideră 
că nu poate fi dovedită caracterul discriminativ a măsu-
rii. Mai surprinzătoare este însă sancţiunea stabilită în 
sarcina ziaristului Bedő Zoltán, care i-ar fi discriminat 
pe români în articolul său de opinie, atunci când a detli-
at faptele lui Diacon. Mircea Diacon  a aplicat mai multe 
sancţiuni în tabere studenţeşti, pentru lipsa incripţiilor 
în limba română, în alte cazuri a dispus eliminarea de 
pe taximetre a etichetelor SIC – Terra Siculorum –, de-
clarându-le reclamă ilegală.

30 mai 2017 

 Primăria municipiului Târgu-Mureş a început în-
depărtarea tablelor cu denumirea bilingvă a denumi-
rii străzilor pe strada Dózsa György înlocuindu-le cu 
altele scrise în limba română, în unele cazuri lăsând 
doar inscripţia Gheorghe Doja.
 În strada Dózsa György instalarea denumirilor 
bilingve s-a făcut în 2014, conform promisiunilor de 
atunci acţiunea de înlocuire fiind doar prima fază, in-
cluzând străzile denumite despre personalităţi istorice 
maghiare, gestul fiind considerat ca un semn de respect 
faţă de comunitatea maghiară, o recunoaştere a faptului, 
că acest oraş a fost întemeiat de maghiari.

31 mai 2017

 Parohia reformată Oradea-Oraşul Nou a fost so-
mată de Poliţia Locală a municipiului pentru faptul, 
că aceasta a montat pe partea exterioară a peretelui bi-
sericii a unui panou înscripţionat în limba maghiară, 
vestind  aniversarea  de 500 ani a reformaţiei.
 Somaţia poliţiei locale a sosit la parohia reforma-
tă Oradea-Oraşul Nou în data de 31 mai, stabilindu-se 
termenul de 10 zile pentru eliminarea panoului, acesta 
fiind considerat ca fiind mijloc de reclamă. Preoţii paro-
hiei, Lajos Sándor şi Gyöngyi Herdean consideră drept 
profanare degradarea amintirii evenimentului profund 
religios, totodată istoric, afirmând oficial, că acest pa-
nou ar fi mijloc de reclamă comercială. Preoţii au de-
clarat că nu intenţionează să îndepărteze panoul şi că 
solicită asistenţă juridică din partea Eparhiei Reformate 
de pe lângă Piatra Craiului.

6 iunie 2017

 Zoltán Bedő, ziaristul din Covasna consideră că 
este o nedreptate decizia Consiliului Naţional pentru 
Combaterea Discriminării (CNCD) pentru articolu-
lui său de opinie, referitor la abuzurile săvârşite de 
Mircea Diacon, şeful Oficiului de protecţia consuma-
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torilor Covasna, abuzuri evidente, pentru care a cerut 
public demiterea respectivului.
 Ziaristul intenţionează să traducă materialul său 
împreună cu decizia CNCD, aducând la cunoştinţa am-
basadelor, a agenţiilor de presă, fiind de părere, că aceas-
tă decizie contravine flagrant libertăţii de opinie, dar şi 
libertăţii presei. Mai menţionează, că în motivarea de-
ciziei scrie, că articolul său reprezintă o discriminare a 
românilor, cuvântul român nefigurând însă nici odată 
în articol.

7 iunie 2017

 Ziua maghiară a Festvalului Internaţional al Fil-
mului Transilvania (TIFF), a fost umbrită de un in-
cident, sala largă a cinematografului Florin Piesic – 
având mai bine de 700 locuri – fiind umplută la refuz 
cu cei care doreau să vizioneze filmul realizatorului 
Ildikó Enyedi: Despre corp şi suflet, obţinând pentru 
acest film premiul Ursul de aur.
 Filmul maghiar, cum de altfel toate filmele de altă 
limbă sunt rulate cu inscripie în limba română şi engle-
ză. În timpul discuţiilor libere ce au urmat după rula-
rea filmului, un bărbat mai în vârstă din mijlocul sălii 
a intervenit nervos adresându-se Alexandrei Borbély şi 
traducătorului, pretinzându-le să vorbească româneşte, 
aflându-ne în România. O parte din spectatori au apla-
udat, altă parte pe un ton mai coborât au huiduit. Băr-
batul care a declanşat incidentul a explicat apoi, că el 
a înţeles convorbirea, nu ar fi venit la un film maghiar 
dacă nu înţelegea, a intervenit pentru cei care nu cunosc 
nici limba maghiară, nici cea engleză.

8 iunie 2017

 Balázs Izsák, preşedintele Consiliului Naţional 
Secuiesc (CNS) a fost amendat de jandarmerie cu 
suma de 10000 lei, la comemorarea organizată la Târ-
gu-Mureş, de Ziua Libertăţii Secuieşti.
 Izsák a contestat amenda în instanţă, la gradul I 
jandarmeria având câştig de cauză. Preşedintele Consi-
liului  Naţional Secuiesc a făcut recurs şi a prezentat Tri-
bunalului acele documente, care dovedesc buna colabo-
rare existentă între organizatori şi jandarmerie, instanţa 
de gradul II neluând în consideraţie aceste dovezi, nici 
măcar faptul, că documentele legate de organizarea co-
memorării au fost preluate personal de Iulius Cenan, 
comandantul jandarmeriei, printre care şi copia anun-
ţării prealabile. Întrucât au fost încălcate prevederile 
Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, CNS se 
adresează Curţii Europene a Drepturilor Omului de la 
Strasbourg.

9 iunie 2017

 Sentinţa definitivă a Tribunalului Harghita a sta-
bilit ca fiind legal procesul-verbal de stabilire a cont-
ravenţiei întocmită în octombrie 2015 la Gheorghieni 
pe numele persoanei care a transportat lemne pentru 

focurile de semnalizare a graniţelor geografice ale Ţi-
nutului Secuiesc.
 Inspectoratul de Poliţie a judeţului Harghita a apli-
cat în 2015 amenda de 2000 lei pentru că organizatorii 
focurilor de semnalizare au transportat lemnele de foc 
din curtea lui Zsolt Árus, cumpărate de acesta în mod 
legal, dar fără foaie de parcurs, la locul focurilor de ve-
ghe. Administraţia financiară (ANAF) la rândul său a 
efectuat un control amănunţit  la cele două organizaţii 
apropriate de CNS: Asociaţia Siculitas şi Asociația Sep-
sireform, imediat după organizarea focurilor de veghe.

9 iunie 2017

 Academia Română protestează printr-un Comu-
nicat antimaghiar –pe un ton ce aminteşte de ieşirile 
naţionalist-extremiste ale lui Gheorghe Funar şi C. V. 
Tudor – împotriva iniţiativei ca ziua de 15 martie să 
fie declarată în România sărbătoare oficială.
 Instituţia publică ştiinţifică din Bucureşti a comu-
nicat pe seitul său această declaraţie după ce comisia de 
specialitate de administraţie publică a senatului a admis 
propunerea de lege înaintată de UDMR, care ar declara 
ziua de 15 martie, zii de sărbătoare oficială a maghia-
rilor din România. Legea ar face posibilă pentru loca-
lităţile locuite şi de maghiari şi instituţiilor judeţene să 
organizeze în această zi festivităţi, suportând costurile 
acestora din bugetele proprii. Academicienii reamin-
tesc, că „cele 12 puncte” adoptate de „tinerii maghiari” 
conduşi de Sándor Petőfi, care conţin revendicările re-
voluţiei pestane au prevăzut şi unirea Ungariei cu Tran-
silvania. Nu este prima ocazie în ultimele luni, când 
această instituţie publică îşi permite ieşiri antiminori-
tare. În luna februarie mai mult de 80 academicieni au 
publicat o chemare către instituţiile de stat competen-
te, solicitând, ca acestea să preîntâmpine „diversiunile 
şi agresiunile” îndreptate împotriva unităţii naţionale, 
a identităţii şi suveranităţii, iar politicienilor le cere „să 
lucreze împreună cu răspundere şi  patriotism pentru 
bunăstarea României”. Istoricul Ioan-Aurel Pop, preşe-
dintele academiei, rectorul Universităţii Babeş-Bolyai 
din Cluj-Napoca (USBB) a catalogat în luna mai drept 
„un serviciu antiromânesc de propagandă a guvernu-
lui maghiar grupul de cercetători  Trianon 100 Elan 
(Lendület)”, realitatea fiind, că acest colectiv, care este 
compus în mare majoritate din cercetători tineri urmă-
reşte în – baza câştigării unui concurs lansat de acade-
mia maghiară (MTA) – comlectarea, aprofundarea şi 
sistematizarea cunoştinţelor referitoare la Tratatul de 
pace din 1920.

21 iunie 2017

 Referindu-se la convorbirile dintre UDMR şi co-
aliţia socialist-liberală, şeful statului Klaus Iohannis 
susţine, că nu se poate negocia despre autonomia pe 
criterii etnice, aceasta, fiind după opinia dânsului „un 
lucru nedorit în România”.
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 Şeful statului atrage atenţia Partidului Socialdemo-
crat (PSD) aflat la guvernare, şă nu includă în pachetul 
negocierilor probleme, care nu pot constitui subiect de 
negociere.  A mai explicitat, că nu pot fi începute dis-
cuţii pe tema autonomiei pe criterii etnice. După Dom-
nia sa, acestea sunt nedorite în România, nu se poate să 
negociezi despre aceaste revendicări sub presiunea unor 
situaţii deosebite.  

21 iunie 2017

 România se află în pericol, interesele naţionale 
române au fost trădate, ordinea constituţională, 
Transilvania a fost vândută – aceste văicăreli cuprind 
toată România în aceste zile, parlamentul, asta răsună 
televiziunile, gazetele.
 Nu joiesc să întreacă unul pe altul, pericolul maghiar 
a crescut în aşa măsură, încât a umbrit până ce şi criza 
guvernamentală, după ce UDMR a propus aprobarea 
câtorva reglementări, care figurează în programul său, 
promisiunile sale electorale. După ce respectivele pro-
puneri au devenit publice, ura antimaghiară a izbucnit 
în România cu o furie atât de elementară, în forme atât 
de variate, încât chiar şi răposatul comunist naţionalist 
Nicolae Ceauşescu  ar putea fi invidios. În parlament au 
apărut panglici în culorile tricolorului românesc, în sala 
mare a parlamentului au fost intonate cântece patrio-
tice, „patrioţii” străduindu-se să-şi dovedească imensa 
lor dragoste de patrie pe paginile de socializare, să vadă 
toată lumea, că darămite ei nu se află printre trădători. 
S-au înmulţit şi minciunile grosolane despre cei o sută 
de mii de români ucişi în timpul revoluţiei din 1848.

21 iunie 2017
 
 Numeroşi primari au fost somaţi de prefectul de 
Mureş să îndepărteze de urgenţă drapelele secuieşi şi 
ungureşti şi a panoului care propagă unitatea Ţinutu-
lui Secuiesc.
 Prefectul Lucian Goga a avertizat numeroşi primari 
de pe valea Târnavei să îndepărteze de urgenţă drapelele 
secuieşti şi ungureşti, dar şi panoul instalat pe drumul 
dintre Târgu-Mureş şi Sovata, care vesteşte în limba ma-
ghiară unitatea Ţinutului Secuiesc. Anunţul lui Goga a 
fost pregătit minuţios, o brigadă întreagă de la prefec-
tură a cutreierat prin localităţile locuite de maghiari cu 
aparate de fotografiat, pentu a „vâna” simbolurile ma-
ghiare expuse.

22 iunie 2017

 Senţinţa definitivă a curţii de apel din Târgu Mu-
reş obligă primăria municipiului Miercurea Ciuc să 
înlăturarea nu numai  drapelului secuiesc dar şi stema 
oraşului de pe faţada sediului Primăriei.
 Hotărârea de fond a Tribunalului Harghita obli-
ga la îndepărtarea doar a steagului secuiesc, drapelul 
oraşului putea să rămână pe mai departe pe balconul 
Primăriei. Zoltán Nagy, primarul oraşului Gheorghieni 

aduce la cunoştinţă, că se desfăşoară o adevărată hăi-
tuială împotriva simbolurilor secuieşti. „Chiar dacă se 
îndepărtează steagul secuiesc de pe faţada primăriei, în 
fond nu se schimbă nimic. Ţinutul Secuiesc va exista pe 
mai departe, iar Gheorghieni rămâne şi el un oraş locuit 
în în proporţie de 85% de către secui şi maghiari” decla-
ra primarul. Primarul a mai spus: singura urmare a în-
depărtării drapelurilor va fi apariţia disensiunilor dintre 
comunitatea maghiară şi română, ceace până acum nu a 
existat în acest oraş din judeţul Harghita, oamenii tră-
iau paşnic împreună. Primăria nu mai are cale de atac 
împotriva sentinţei, dar Zsolt Árus, vicepreședintele 
Consiliului Naţional Secuiesc a intrat în proces ca per-
soană fizică, având astfel dreptul de a se adresa Curţii 
Europene pentru Drepturile Omului (CEDO), oportuni-
tate la care va şi recurgre.

23 iunie 2017

 Conform raportului Serviciului de Asistenţă Juri-
dică Mikó Imre, în ultimele zile în România a crescut 
alarmant starea de spirit antimaghiară şi discursul de 
ură, de aceea Serviciul de Asistenţă Juridică a depus 
plângere penală împotriva  unor politicieni şi a unui 
jurnalist pentru incitare la ură împotriva comunităţii 
maghiare.
 Mesajele naţionaliste, discursul de ură antimaghiar 
a ajuns la sonoritate maximă în mai toate mediile scri-
se şi electronice din România. Politicienii şi formatorii 
de opinie se întrec unii pe alţii în huruitul sloganurilor 
antimaghiare. În plina criză politică din ţară, elita poli-
tică română, cu ajutorul substanţial al mijloacelor me-
diatice, recurge din nou la „cartea maghiară”, încitând 
opinia publică din ţară împotriva comunităţii maghia-
re. De altfel fosul preşedinte Traian Băsescu s-a alăturat 
printre primii corului de aţâţare şovină.

23 iunie 2017

 Cosmin Bârsan, un extremist român a postat o în-
registrare video pe pagina sa Facebook despre arderea 
unui drapel secuiesc.
 În înregistrarea video se susţine, că în România 
există un singur drapel, purtând culorile roşu, galben, 
albastru. De altfel naţionalistul român este informat 
greşit,  nu cunoaşte nici propriul său drapel, acesta 
având în ordine culorile albastru, galben, roşu. Printre 
comentarii găsim foarte multe cu caracter defăimător a 
maghiarilor, ajungând până la intuirea exterminării lor.

28 iunie 2017

 Asociaţia Siculitas, cea care a înregistrat cererea 
pentru comemorarea Zilei Libertăţii Secuieşti din 10 
martie a fost înştiinţată, că Direcţia Naţională An-
ticorupţie (DNA) a început investigaţiile în privinţa 
plângerii penale înaintate mai înainte de ea.
 Asociaţia s-a adresat autorităţilor în martie a. c. 
cu două plângeri: pentru abuz de putere împotriva pri-
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marului Dorin Florea şi împotriva directorului poliţiei 
locale, Valentin-Constantin Bretfelean. Înainte de 10 
martie a.c. Primăria a emis un comunicat prin care a în-
cercat să facă imposibilă comemorarea şi marşul anunţat 
în mod legal, neluând în seamă prevederile legii privind 
organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, neluând 
în seamă hotărârea Tribunalului Mureş din 8 ianuarie 
2016. Pe de altă parte Asociaţia a depus plângere şi pen-
tru interzicerea nelegală a demonstraţiei din anul 2018. 
În data de 16 martie 2017 , la şedinţa comisie de avizare 
, Bretfelean în calitate de reprezentant al primarului, a 
încercat să împiedice mitingul din 2018, invocând fap-
tul, că traseul defilării propuse ar trece pe lângă Spitalul 
din strada Revoluţiei, ori în faţa spitalelor este interzisă 
organizarea de manifestaţii publice.

3 iulie 2017 

 Un politician român ar îngrădi drepturile mi-
norităţii maghiare. Solicită ministerului educaţiei 
naţionale, ca în viitor să se poată comleta doar în lim-
ba română inclusiv diplomele de merit, care în pre-
zent încă se complectează în limba maghiară. 
 Corunca se află la câţiva kilometri de Târgu-Mureş. 
Comuna, având 2700 locuitori, majoritatea fiind de na-
ţionalitate maghiară, copiii şi a părinţilor români frec-
ventează şcoala generală din comună, limba de preda-
re fiind limba română şi limba maghiară. Unii părinţi 
români şi-au exprimat nemulţumirea pentru faptul, că 
diplomele de merit pot fi comlectate şi în limba maghia-
ră. Aceste diplome de merit nu sunt documente oficia-
le, dacă ar fi comlectarea lor s-ar face în limba română. 
Nemulţumirea părinţilor în cauză a fost interceptată de 
un deputat din judeţul Mureş al unui partid român, care 
s-a folosit de acest subiect drept pretext pentru provoca-
rea unui atac antimaghiar ascuţit, în ciuda faptului, că 
elevii români primesc diplome de merit complectate în 
limba română.

10 iulie 2017

 Marius Paşcan, deputatul de Mureş al Partidu-
lui Mişcarea Populară (PMP), devenit notoriu pentru 
ieşirile sale antimaghiare, a reacţionat cu injurii alese 
la adresa comunităţii maghiare, la scrisoarea trimisă 
de Zsolt Szilágyi, Preşedintele Partidului Popular 
Maghiar din Transilvania (PPMT) preşedintelui 
Klaus Iohannis, în care îi invită pe acesta la începerea 
dialogului privind autonomia. 
 Parlamentarul român susţine, că Partidul Popular 
Maghiar din Transilvania, Uniunea Democrată Maghia-
ră din România şi Consiliul Naţional Secuiesc din timp 
în timp reînvie ideia autonomiei, singurul scop comun al 
lor fiind ciopârţirea României în „enclave etnice”.

17 iulie 2017

 Consiliul Naţional pentru Modernizarea Români-
ei (CNMR) l-ar pedepsi pe Hunor Kelemen, preşedin-

tele  UDMR, cu retragera cetăţeniei române, după ce 
acesta a susţinut, că maghiarii din România nu pot şi 
nici nu vor să sărbătorească centenarul Marii Adunări 
Naţionale de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918.
 Coaliţia alcătuită din reprezentanţii sindicatelor şi 
a societăţii civile a emis un comunicat, în care  numeşte 
inacceptabilă declaraţia lui Kelemen. Deşi înţelegem şi 
sprijinim fără rezerve valorile europene ale toleranţei şi 
ale convieţuirii interetnice a celor care trăiesc în aceiaşi 
ţară, considerăm, că declaraţia preşedintelui UDMR 
este inacceptabilă, îndeamnă la nerespectarea legilor, în 
consecinţă condamnăm această declaraţie – se arată în 
declaraţia CNMR. Totodată iniţiază şi retragerea dis-
tincţiei Steaua României, acordată lui Hunor Kelemen 
în anul 2000.

7 august 2017

 Consiliul Naţional pentru Modernizarea Români-
ei (CNMR) condamnă conducătorii comunităţii mag-
hiare pentru că l-au primit pe  preşedintele Klaus Io-
hannis în mod ostentativ la Miercurea Ciuc, intonând 
imnul secuiesc, inexistent în constituţie şi pentru că 
au vrut să-i înmâne simboluri care jignesc românii 
care trăiesc în acest judeţ.
 Preşedintele Klaus Iohannis a făcut o vizită oficia-
lă în judeţele Covasna şi Harghita, fiind aşteptat de un 
grup de protestatari de cca 30 persoane, purtând table 
inscripţionate în limbile română, germană şi maghiară, 
cerând printre altele autonomie pe modelul Tirolului de 
Sud. La începutul ceremoniei, imediat după intonarea 
imnului României, cei prezenţi au cântat imnul secu-
iesc, iar apoi preşedintele a primit drept cadou un steag 
secuiesc.

18 august 2017

 Ioan-Aurel Pop, preşedintele Universităţii de Şti-
inţe Babeş-Bolyai este de părere, că dacă preşedintele 
Uniunii Democrate Maghiare nu recunoaşte cente-
narul şi ignoră importanţa evenimentului, nu are de 
ce să trăiască în această ţară.
 Profesorul de istorie s-a referit la declaraţia dată 
în urmă cu câteva zile de către Hunor Kelemen, acesta 
susţinând, că maghiarii din România nu au ce sărbătorii 
în 2018. Profesorul a mai arătat, că apartenenţa la o naţi-
une şi respectul simbolurilor ţării în care trăiesc, nu pot 
fi separate. „Este posibil, că maghiarii din Transilvania 
nu se simt, ca şi când ar trăi în Ungaria, dar în aceiaşi 
situaţie se află de pildă şi francezii din Germania” – a 
mai spus rectorul.

21 august 2017

 Serviciul de Asistenţă Juridică Mikó Imre  depune 
plângere pentru comportamentul  suporterilor clubu-
lui de fotbal Dinamo din Bucureşti, ei scandând de 
fiecare dată  la meciurile de fotbal avute cu OSK Sepsi 
sloganul antimaghiar: „Afară cu ungurii din ţară”.
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 Serviciul de Asistenţă Juridică Mikó Imre va de-
pune plângere la Consiliul Naţional pentru Combate-
rea Discriminării (CNCD) şi va interveni în scris şi la 
Federaţia Română de Fotbal (FRF) în vedera cercetării 
celor întâmplate în timpul meciului în cauză şi a luării 
măsurilor necesare pentru  preântâmpinarea în viitor a  
acestor acte nepermise.

23 august 2017

 Deputatul Florin Roman a anunţat joi, că Par-
tidul Naţional Liberal (PNL) va organiza mitinguri de 
protest în cazul, în care parlamentul admite cererea 
UDMR-lui şi va reduce baremul de folosire a limbii 
materne în administraţia publică locală de la 20% la 
10%.
 Politicianul liberal acuză Partidul Socialdemocrat 
(PSD), că în schimbul voturilor de sprijin „vinde bu-
cată cu bucată România ungurilor”. Din informaţiile 
de care dispune – Roman susţine că - PSD s-a înţeles 
deja cu UDMR asupra modificării până la sfârşitul lunii 
septembrie a Legii Administraţiei Publice Locale. Dacă 
legea modificată va intra în aplicare – soune deputatul 
– în mai mult de 400 localităţi din România va fi obliga-
torie felosirea limbii maghiare în administraţia publică. 
Propunerea de modificare a legii administraţiei publice 
a fost depusă de căître UDMR la Camera Deputaţilor în 
luna iunie, trecând deja de comisia de Muncă, urmând 
în curând Comisia de Administraţie Publică. 

7 septembrie 2017

 Deputatul Eugen Tomac cheamă la boicotarea 
staţiilor de alimentare cu carburanţi MOL. Politici-
anul Partidului Mişcarea Populară (PMP) doreşte în 
acest fel să se răzbune pe societatea petrolieră mag-
hiară, care – afirmă Tomac - sprijină strădaniile bu-
dapestei de divizare a României. Preşedintele par- 
tidului, Traian Băsescu a preluat sâmbătă conducerea 
acestei acţiuni de boicotare a societăţii MOL.
 În apelul său, Eugen Tomac îşi exprimă nedume-
rirea pentru „atitudinea agresivă antiromânească” a 
Budapestei. Această atitudine duşmănoasă se regăseşte 
după el şi în unele acţiuni din România ale companiei de 
petrol MOL. „Dacă eu cumpăr cu cele mai bune intenţii 
carburant de la MOL la Bucureşti, sau oriunde în ţară, în 
mod indirect sprijin o  acţiune îndreptată spre divizarea 
României. Făcând abstracţie de folosirea culorilor na-
ţionale maghiare, textele de pe afişele expuse în staţiile 
MOL, constituiesc o popularizare a  autonomiei  zonelor 
locuite preponderent de maghiari. Decideţi, dacă merită 
să alimentaţi în staţiile MOL”. Politicianul român obiec-
tează de altfel pentru nişte afişe expuse deja în 2011 în 
staţiile MOL din judeţele secuieşti. Aceste afişe exprimă 
evident nu un îndemn la divizarea României, dimpotri-
vă, popularizează Harta Valorilor Secuieşti, aşa cum a 
apărut ea în cartea întitulată Legendariul Secuiesc. Bă-
sescu s-a aruncat imediat pe acest subiect, declarând, că: 

„Compania petrolieră maghiară popularizează Ţinutul 
Secuiesc autonom cu aceste afişe.”

9 septembrie  

 Partidul Naţional Liberal (PNL) continuă atacu-
rile sale antimaghiare, după ce a devenit cunoscut, că 
UDMR a prelungit acordul de colaborare cu coaliţia 
de guvernământ socialist-liberală în activitatea parla-
mentară.
 Florin Roman, vicepreşedintele PNL a declarat vi-
neri, că partidul său se pregăteşte „cu un plan de acţiune 
consistent” pentru împiedecarea trecerii prin parlament 
a modificării Legii Administraţiei Publice, neexcluzând 
nici organizarea de mitinguri stradale. După Roman par-
tidul său va utiliza toate mijloacele constituţionale pentru 
blocarea propunerilor „profund anticonstituţionale”.

11 septembrie 2017 

 Aniversarea morţii lui Avram Iancu a fost co-
memorată şi în acest an prin incitare la ură anti-
maghiară. Ludovic Orban, preşedintele PNL – având 
originea maghiară – a împărtăşit celor prezenţi la 
mormântul lui Avram Iancu chemarea patriotardă: 
„Este posibil să fiţi chemaţi la luptă”, intuind că tre-
buie stopate revendicările maghiare.
 În acest an s-au adunat cca 5000 persoane la mor-
mântul din Ţebea (judeţul Hunedoara) a lui Avram Ian-
cu, conducătorului moţilor, care în timpul revoluţiei a 
atacat cu trupele sale armatra revoluţionară maghiară 
din spate, şi care după revoluţia din 1848-49 s-a dezechi-
librat mental, devenind un vagabond alcoolic depravat, 
murind în urmă cu 145 ani ca urmare a unei hemoragii 
cerebrale. Puterea de stat română din totdeauna îl pre-
zintă pe Avram Iancu drept exemplu de urmat pentru 
toţi românii, devenind astfel un simbol al naţionalis-
mului românesc, aniversarea morţii lui este de regulă 
însoţită de excese antimaghiare, cum s-a întâmplat şi de 
această dată, intervenţiile antimaghiare populiste, bru-
tale venind de această dată în primul rând din partea 
Partidului Naţional Liberal.

11 septembrie 2017

 Ultraşii echipei de fotbal Universitatea Cluj s-au nă-
pustit cu bâte, boxere, lanţuri asupra suporterilor mag-
hiari ai echipei de fotbal CFR Cluj 1907 la un eveniment 
de agrement, sportiv. Scenele sângeroase s-au petrecut 
în văzul ochilor celor cca 20 copii mici.  Grupul de su-
porteri „KVSC 1907” vor depune plângere la poliţie.
 Potrivit tradiţiei, gazdele au mers la eveniment îm-
preună cu familiile lor. „Acest turneu de fotbal este un 
eveniment degajat, între meciuri servim grătare, bere, 
femeile conversează, ne îndeamnă, copii se joacă. Sea-
mănă mai degrabă cu o întrunire de familie de sfârşit de 
săptămână” – relata un bărbat maghiar. Cât pe-aci însă 
întrunirea paşnică s-a terminat cu tragedie.

13 septembrie 2017
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 Forumul civic al românilor din judeţele Covasna, 
Harghita şi Mureş, împreună cu alte organizaţii civice, 
s-au adresat parlamentului printr-o scrisoare publică, 
solicitând neadmiterea propunerilor UDMR privind 
modificarea legii administraţiei publice, printre mo-
dificări figurând şi reducerea barierei de folosire a lim-
bii materne în administraţia publică de la 20% la 10%.
 Scrisoarea a fost trimisă pe lângă parlament şi pre-
şedinţiei, guvernului şi curţii constituţionale, afirmând, 
că propunerea UDMR este „un atentat fără precedent 
împotriva statului naţional suveran şi unitar”. Autorii 
scrisorii deschise consideră, că proiectul de lege, în caz 
că va fi aprobat, ar însemna „practic desfiinţarea carac-
terului de limbă oficială a statului a limbii române, ar 
însemna schimbarea administraţiei de stat română în 
administraţie de stat maghiară”.

15 septembrie 2017

 Ministerul român de externe a comunicat, că 
România a atacat iniţiativa civică europeană Mino-
rity SafePack la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene 
(CJUE) de la Luxembourg doar din considerente pro-
cedurale. 
 Ministerul îşi justifică intervenţia cu intenţia de 
a prîntâmpina, ca Uniunea Europeană să-şi extindă 
competenţele de legiferare în domenii - cum este spre 
exemplu apărarea dreptirilor minorităţilor naţionale – 
care ţin de suveranitatea statelor membre. Ministerul de 
externe a comunicat: România şi-a formulat poziţia de 
principiu în baza contractelor de bază, referitor la deli-
mitarea competenţelor dintre Uniune şi ţările membre. 
Ministerul de resort a repetat totodată cunoscutul ar-
gument românesc: România apără drepturile tuturor 
cetăţenilor săi, inclusiv a cetăţenilor care în mod bene-
vol, urmare hotărârii lor libere, declară că aparţin unei 
minorităţi naţionale. Aceste persoane „au dreptul să-şi 
folosească limba maternă în relaţiile lor cu autorităţile 
administrative şi în justiţie, au dreptul să-şi însuşeas-
că limba maternă, au dreptul la învăţământ în limba lor 
maternă la toate nivelurile, au dreptul la serviciu religios 
în limba lor maternă, au dreptul la presă în limba ma-
ternă şi au dreptul să ia parte în viaţa publică la luarea 
deciziilor privitoare la amsamblul societăţii”. Mai men-
ţionează: România acordă sprijin financiar substanţial 
prin organizaţiile reprezentative a minorităţilor naţio-
nale pentru activităţi culturale, menite să asigure păs-
trarea identităţii lor. 

27 septembrie 2017    

 Organizaţia antimaghiară Noua Dreaptă recru-
tează simpatizanţi pe internet, pe reţeaua de socia-
lizare Facebook, pentru a participa la comemorarea 
martirilor revoluţiei maghiare din 1848-49 de la Arad 
din 6 octombrie.
 Filiala locală a organizaţiei ultranaţionaliste, în 
frune cu preşedintele ei Angel Popescu, a mai creat un 

eveniment, purtând titlul: „Criminalii de război nu-i 
comemoraţi la noi”, îndemnând românii să fie patrioţi, 
să fie naţionalişti si să fie prezenţi în data de 05 martie, 
orele 10,30 la biserica ortodoxă din piaţa Podgoria, unde 
”va avea loc comemorarea celor 40000 români ucişi de 
soldaţii maghiari în 1848-49”. Iniţiatorii vor duce şi un 
drapel românesc de 20 metri. De altfel aceasta nu este 
prima manifestaţie de acest gen a acestei organizaţii, la 
fel au procedat şi în 15 martie, mânjind sărbătoarea na-
ţională a maghiarilor, altă dată au aprins un steag secu-
iesc în piaţa Împăciuirii, dar au protestat de mai multe 
ori împotriva statuii Libertăţii, în timp ce tot afirmă, că 
refuză manifestările violente.

4 octombrie 2017

 Camera Deputaţilor de la Bucureşti a respins mi-
ercuri propunerea legislativă a UDMR, care ar lărgii 
drepturile lingvistice a minorităţilor naţionale în ad-
ministraţia publică locală. Comisia de specialitate a 
avizat negativ proiectul deja înainte de masă. Votul 
final îl va da Senatul parlamentului.
 La votul din plenul Camerei Deputaţilor au votat 
pentru doar cei 21 deputaţi ai UDMR, 256 de deputaţi 
au respins proiectul, 4 deputaţi s-au abţinut. Comisii-
le de specialitate juridică, administraţie şi drepturile 
omului au refuzat proiectul fără dezbatere efectivă. Pro-
punerea UDMR – care de altfel se referă la toate mino-
rităţile naţionale – a fost respinsă chiar şi de deputaţii 
aparţinând grupului minorităţilor naţionale. În cadrul 
discuţiilor din plen, cu excepţia UDMR, oratorii tuturor 
fracţiunilor au subliniat, că România este o ţară model 
în privinţa răbdării, a toleranţei faţă de minorităţile na-
ţionale. Grupul parlamentarilor UDMR a iniţiat modi-
ficarea legii în cauză în luna martie, propunând reduce-
rea barierei lingvistice de folosire a limbii minorităţilor 
naţionale în administraţia publică de la 20% la 10%.

4 octombrie 2017 

 Mircea Diacon, şeful protecţiei consumatorilor 
din judeţul Covasna în luna septembrie s-a lansat 
din nou în acţiune, împărţind amenzi  de mai mul-
te mii lei, accentul fiind pus din nou pe prioritatea 
inscripţionării, a informării în limba română.
 În luna septembrie Protecţia Consumatorilor din 
judeţul Covasna a efectuat o serie de controale la unită-
ţile comerciale din judeţ din iniţiativă proprie, accentul 
punându-l şi de această dată pe verificarea dacă incrip-
ţionarea în limba română este îndestulătoare sau nu. Au 
fost date 8 amenzi, în valoare totală de 16 mii lei. Inspec-
torii au fost foarte severi, amenda medie fiind de 2000 
lei, dublul mediei obişnuite. În septembrie în toată ţara 
au fost controale, prioritate acordându-se produselor de 
rulaj sezonier, de ex. uniforme şcolare, echipamente 
şcolare, creşe, grădiniţe, şcoli. Mircea Diacon a dat do-
vadă din nou de exces de zel.

18 octombrie 2017
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 Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, Sán-
dor Tamás a fost reclamat la Consiliul Naţional pen-
tru Combaterea Discriminării (CNCD) şi la parchetul 
de pe lângă Curtea de Apel Braşov de către conducăto-
rul protecţiei consumatorilor din judeţul Covasna. Se 
afirmă, că prin declaraţiile sale, preşedintele Consi-
liului Judeţean a adus atingere reputaţiei instituţiei.
 Mircea Diacon, conducătorul agenţiei judeţene a 
susţinut miercuri, că Sándor Tamás a făcut aprecieri 
jignitoare la adresa oficiului pentru protecţia consuma-
torilor, în septembrie de pildă a comparat oficiul cu Ku 
Klux Klanul: „Sándor Tamás, preşedintele Consiliului 
Judeţean Covasna a atacat o instituţie  publică română, 
denigrând munca acesteia, angajaţii şi conducătorii ei, 
fără nici un temei, numai pentru că ne facem treaba. 
Tamás în septembrie a declarat la o coferinţă de presă, 
că intituţiile publice româneşti folosesc măsură dublă, 
că protecţia consumatorilor funcţionează precum în 
urmă cu 100 ani Ku Klux Klanul în America, că foloseş-
te măsură dublă cu sprijinul statului şi că vor să înfrico-
şeze o parte din populaţie”.

18 octombrie 2017 

 O femeie de naţionalitate română a rupt panglici-
le de culoare roşu-alb-verde de pe coroniţele depuse la 
monumentul instalat  în semn de omagiu a revoluţi-
ei maghiare din 1956, în parcul Elisabeta din Sfântu 
Gheorghe, aruncându-le în tomberonul din apropie-
re.
 Femeia de 63 de ani a recunoscut în mod repetat, că 
nu-i plac aceste panglici, îşi recunoaşte fapta şi îşi asu-
mă răspunderea pentru aceasta. A dat declaraţie în acest 
sens la Poliţia Locală. S-a încheiat proces-verbal de con-
travenţie în baza legii ordinii publice, femeia fiind astfel 
obligată să achite suma de 500 lei, cuantumul amenzii 
stabilite prin procesul-verbal.

26 octombrie 2017

 Uniunea Ziariştilor Profesioniști din România 
(UZPR) a scos un săptămânal ultranaţionalist sub tit-
lul Certitudinea, motivat de aproprierea centenaru-
lui. Unul din ziariştii colaboratori este Attila Nagy zis 
Puli din Ţinutul Secuiesc.
 Pe antetul publicaţiei este trecut, că „îndrumătorul 
lor spiritual şi moral” este Mihai Eminescu, iar orien-
tarea izvorându-se din publicistica politică naţional-şo-
vinistă a poetului. Şi la propriu, şi la figurat, „articolul 
de fond al primului număr” îl constituie câte un articol 
al poetului din 1882, respectiv 1870. În acesta din urmă 
spre exemplu, poetul expune, că ungurii nu au contri-
buit cu nimic la dezvoltarea omenirii. Printre colabora-
tori îl găsim pe fiul poetului Adrian Păunescu, Andrei 
Păunescu, actorul clujean Dorel Vişan, actorul-regizor 
Dan Puric, identificându-se prin gândirea sa adânc-ro-
mânească, dar iată, că găsim şi un maghiar: Attila Nagy, 
devenit notoriu datorită frecventelor reclamaţii depuse 

la prefectura Covasna, identificând acele primării, care 
au arborat drapelul secuiesc.

30 octombrie 2017

 Gábor Kereskényi, primarul de UDMR al muni-
cipiului Satu Mare a ieşit definitiv învingător în pro-
cesul intentat împotriva lui de către Mişcarea Angaja-
ment Civic (CEMO), care intenţiona să oblige pe cale 
juridică primarul municipiului şi Consiliul Local la 
montarea tablelor bilingve a denumirii străzilor.
 Preşedinta organizaţiei de asistenţă juridică, d-na 
Enikő Szigeti a declarat, că acest caz este atât de dezgus-
tător, încât îi este ruşine ei în locul persoanei cu pricina, 
primarul de naţionalitate maghiară. Referitor la derula-
rea cazului, a relatat, că în prezent se cunoaşte doar mo-
tivaţia de la sentinţa de gradul I a Tribunalului judeţului 
Satu Mare. Din aceasta reiese, că instanţa a nesocotit 
faptul, că România este parte a unor Convenţii interna-
ţionale. România a ratificat Carta Europeană a Limbilor 
Minoritare şi Regionale, angajându-se prin aceasta că va 
accepta şi limbile minorităţilor tradiţionale (băştinaşe). 
În raportul lor din 2012, specialiştii Cartei au specificat 
în mod distinct, că va trebui inscripţionată denumirea 
străzilor şi în limba minorităţilor naţionale.

3 noiembrie 2017 

 Răzvan Rotaru, deputatul de Botoşani a Partidu-
lui Socialdemocrat (PSD) aflat la guvernare, a relatat 
într-o declaraţie  a sa, că el este de părere, că secui nici 
nu există şţi nu există nici Îinutul Secuiesc.
 Pentru partidul său nu exiastă decât România, PSD 
nu va admite niciodată autonomia vreunei regiuni. Lua-
rea de poziţie a lui Răzvan Rotaru, făcută public de către 
PSD reaminteşte: România nu este un stat federal, nu 
este alcătuită din regiuni, precum este situaţia în alte 
state.

6 noiembrie 2017

 Comisia de administraţie publică a senatului a 
respins propunerea iniţiată de UDMR, ca ziua de 15 
martie să fie declarată prin lege zii de  sărbătoare ofi-
cială  a comunităţii maghiare din România.
 Iniţiativa a mai fost inclusă pe ordinea de zi a Se-
natului, la mijlocul lunii octombrie, dar atunci UDMR 
văzând împotrivirea vehementă, a propus ca proiectul 
să fie returnat comisiilor de specialitate, pentru conti-
nuarea concilierilor. Potrivit propunerii legislative îna-
intată de cei 9 senatori şi 21 deputaţi UDMR, ziua de 
15 martie ar fi declarată prin lege zi de sărbătoare ofi-
cială a comunităţii maghiare din România, ca atare în 
localităţile în care trăiesc şi maghiari, autorităţile locale 
şi judeţene, dar şi instituţiile publice ar putea organiza 
programe culturale şi artistice în cinstea acestei sărbă-
tori, iar la solicitarea celor interesaţi angajatorii ar putea 
acorda zi liberă.

8 noiembrie 2017
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 Consiliul Naţional pentru Combaterea Discri-
minării (CNCD) a amendat Inspectoratul Şcolar al ju-
deţului Mureş cu suma de 2000 lei pentru tratamentul 
defavorizat al copiilor maghiari.
 Reclamaţia a fost depusă de către Zsolt Biró, în cali-
tate de părinte, deputat şi preşedinte al Partidului Civic 
Maghiar din Transilvania pentru faptul, că în planul de 
şcolarizare pe anul de învăţământ 2017-2018 au fost pre-
văzute de către Inspectoratul Şcolar Mureş cu 169 mai 
puţine locuri de clasa a IX-a de limbă maghiară, decât 
era numărul elevilor care au absolvit clasa a VIII-a în 
anul şcolar precedent. În acelaşi timp numărul locurilor 
de limbă română au fost majorate cu 139, iar cele de lim-
bă germană cu 18.

11 noiembrie 2017 

 Miercuri după amiază prefectura şi jandarme-
ria au împiedecat arborarea drapelului maghiar cu 
stemă, somându-l totodată pe primarul Árpád Antal 
şi pe liderul local al PCM să revoce programul, în caz 
contrar vor fi învinuiţi de terorism.
 Partidul Civic Maghiar a organizat o expoziţie de 
istorie în parcul central din Sfântu Gheorghe cu ocazia 
împlinirii a 75 ani de la prima arborare a „steagului de 
ţară”, atunci evenimentul petrăcându-se exact pe acest 
loc. La evenimentul de acuma au participat câteva sute 
de persoane. Pentru autenticitatea expoziţiei, organiza-
torii au intenţionat să reconstituie prima arborare de 
acum 75 ani, acest lucru nereuşind până la urmă, dato-
rită intervenţiei directe a prefecturii şi a jandarmeriei. 
In contrast cu alte ocazii (când forţele de ordine supra-
vegheau derularea evenimentelor relativ discret, de la 
oarecare distanţă), de această dată forţele de ordine au 
intervenit direct şi în număr mare, făcând fizic imposi-
bilă arborarea drapelului. Deputatul József Kulcsár-Ter-
za ne-a declarat, că împreună cu primarul Árpád Antal 
au primit o adresă scrisă din partea prefecturii şi jan-
darmeriei, fiind somaţi să renunţe la arborarea drapelu-
lui maghiar, în caz contrar vor fi învinuiţi de iredentism 
şi terorism.

15 noiembrie 2017 

 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) a anu-
lat prin sentinţă definitivă hotărârea Consiliului 
Naţional  pentru Combaterea Discriminării (CNCD), 
aceasta susţinând în hotărârea sa, că lipsa tablelor bi-
lingve a denumirii străzilor din Târgu-Mureş consti-
tuie discriminare.
 Primăria Municipiului Târgu-Mureş a fost reclama-
tă la consiliul pentru combaterea discriminării de către 
organizaţia de asistenţă juridică Mişcarea Angajament 
Civic (CEMO), organizaţie care promovează drepturile 
lingvistice a comunităţii maghiare din România. Pri-
măria a intentat proces împotriva atât a organizaţiei de 
asistenîă juridică, cât şi împotriva CNCD, solicitând 
anularea Hotărârii acesteia din urmă. Curtea de Apel 

Târgu-Mureş, care a judecat cazul la gradul I, în februa-
rie 2015 a dat câştig de cauză Primăriei, în final Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie, la gadul II a confirmat deci-
zia de la gradul I. În cursul procedurii de stabilire a di-
criminării, apoi în instanţă, cele două organizaţii: atât 
CEMO, cât şi CNCD s-au bazat pe convenţii internaţi-
onale acceptate de România, printre care pe Convenţia 
Cadru de Ocrotire a Minorităţilor, pe Carta Europea-
nă a Limbilor Regionale şi Minoritare şi pe Tratatul de 
bază româno-maghiar, primăria şi instanţele acordând 
în schimb prioritate Legii Administraţiei Publice din 
România. Aceasta din urmă prevede obligativitatea 
inscripţionării bilingve începând cu anul 2001 în ace-
le localităţi, în care ponderea minorităţii respective 
depăşeşte 20%. Legea prevede însă doar obligativita-
tea inscripţionării bilingve a denumirii localităţilor şi 
a instituţiilor publice din aceste localităţi, fără să facă 
vreo referire la denumirea străzilor. România a ratificat 
Carta Europeană a Limbilor Regionale şi Minoritare în 
anul 2008, acceptând folosirea şi a denumirilor  locale 
tradiţionale, iar dacă se consideră utilă şi a denumiri-
lor oficiale a locurilor. Specialiştii cartei au specificat 
ulterior, în anul 2012 în raportul lor privind România, 
că prin denumirea de locuri se înţeleg nu numai loca-
lităţile.

23 noiembrie 2017  

 Naţionaliştii români vor îndepărtarea Coroanei 
Sfinte din Muzeul de Istorie a Transilvaniei, împeună 
cu toate exponatele expuse în cadrul expoziţiei ce po-
artă denumirea: Coronatus in Regem Hungariae.
 Această expoziţie extraordinară a fost realizată ca 
urmare a colaborării dintre Muzeul de Istorie a Tran-
silvaniei şi Muzeul Naţional Maghiar din Budapesta, în 
cadrul ei fiind expuse monedele de aur, argint şi bronz, 
care au fost emise cu ocazia încoronării regilor Ungari-
ei, şi evident copia Sfântei Coroane Maghiare, aceasta fi-
ind realizată pe baza unei proceduri originale. În ultima 
perioadă şase grupuri naţionaliste române au publicat 
protestul lor pentru această expozţie. 

28 noiembrie 2017

 Prefectul de Mureş Lucian Goga i-a acordat cea 
mai înaltă distincţie judeţeană fostului judecător 
Ioan Sabău-Pop, care trăieşte în Târgu-Mureş, în 
prezent fiind avocat, întemeietorul organizaţiei ext-
remist-naţionaliste Vatra Românească, preşedintele 
actual al organizaţiei Forumul Românilor din judeţe-
le Covasna, Harghita şi Mureş, unul din purtătorii de 
steag ai antimaghiarismului, care dincolo de  decla-
raţiile sale jignitoare şi neadevărate a acordat în nu-
meroase cazuri sprijin juridic organizaţiilor şi perso-
anelor fizice care au acţionat împotriva maghiarilor.
 Acest Sabău-Pop este unul din cei, care s-au ridi-
cat cel mai vehement înpotriva celor care şi-au cerut 
înapoi bunurile confiscate de comunişti: împotriva no-
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bililor maghiari dezmoşteniţi, împotriva restituţiilor 
legale de toate categoriile, împotriva funcţionării Lice-
ului romano-catolic din Târgu-Mureş, împotriva de-
numirii străzii Kossuth Lajos, împotriva folosirii limbii 
maghiare, etc. Una din ultimele isprave ale decoratului 
este apelul trimis Primăriei din Târgu-Mureş în vederea 
retragerii tuturor Hotărârilor referitoare la denumirea 
bilingvă a străzilor.

2 decembrie 2017

2018
 Prefectura a atacat Hotărârea Consiliului Local 
Satu-Mare, conform căreia în cartierul Bercu Roşu 
vor fi montate tăbliţe bilingve pentru indicarea denu-
mirii străzilor. Străzile în cauză sunt formate recent, 
până acum erau fără nume.
 Prefectura a urgentat revocarea hotărârii respective 
şi să adopte alta, care prevede denumirea străzilor doar 
în limba română. Întretimp Kereskényi Gábor, prima-
rul municipiului Satu Mare a câştigat procesul avut cu 
organizaţia de asistenţă juridică Mişcarea Angajament 
Civic (CEMO), aceasta din urmă dorea să determine 
municipiul să întroducă indicarea bilingvă a denumirii 
tuturor străzilor din municipiu. Primarul municipiului 
a declarat, că pe de o parte nu este adevîărat, că nu au 
publicat Hotărârea în presă, pe de altă parte nici nu poa-
te fi vorba să retragă hotărârea în cauză.

5 ianuarie 2018

 Preşedintele Partidului Naţional Liberal (PNL), 
cea mai influentă formaţiune politică a opoziţiei cent-
ru-dreapta din România a refuzat categoric obiec-
tivele autonomiste cimune ale partidelor politice 
maghiare din Transilvania, obiective date publicităţii 
printr-un Comunicat comun.
 După Ludovic Orban transpunerea în practică a 
obiectivelor respective nu are nici o şansă. Preşedintele 
de partid, referindu-se la definiţia constituţională a Ro-
mâniei, ca fiind stat naţional independent, unitar şi in-
divizibil,  a reamintit: anumite prevederi constituţionale 
nici nu pot fi modificate. Este adevărat, că în Constituţie 
figurează principiul autonomiei locale, dar acest princi-
piu nu poate fi legat de criterii etnice, iar în ce priveşte 
autonomia tetritorială, „această noţiune nu exiată în de-
mocraţii”. Luni cele trei formaţiuni politice maghiare: 
Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR), 
Partidul Civic Maghiar (PCM) şi Partidul Popular Ma-
ghiar din Transilvania (PPMT) s-au întrunit la Cluj-Na-
poca reconfirmând în comun aspiraţiile de autonomie 
a comunităţii maghiare din România, obiectiv formulat 
în urmă cu 25 ani aici, la Cluj-Napoca. Pentru a putea 
realiza ţelul comun, autonomiile comunitare, partidele 
maghiare enumerate solicită sprijinul majorităţii româ-
neşti. „La o sută de ani de la cele cuprinse în Manifestul 

de la Alba-Iulia, sântem pregătiţi pentru un nou înce-
put: în intresul dezvoltării ţării, în interesul viitorului 
nostru să căutăm şi să găsim soluţii pentru probleme-
le ce dezbină comunităţile noastre. Obiectivele noastre 
nu lezează drepturile românilor, dar ştim foarte bine, 
că strădaniile noastre pot fi realizate doar cu sprijinul 
majorităţii – pentru asta oferim parteneriat şi cerem 
respect” – precizează semnatarii Declaraţiei comune: 
preşedintele UDMR Hunor Kelemen, preşedintele PCM 
Zsolt Biró şi preşedintele PPMT Zsolt Szilágyi. 

9 ianuarie 2018 

 Coaliţia Naţională pentru Modernizarea Româ-
niei (CNMR) face apel la organele centrale ale satului 
(preşedinţie, guvern, parlament), să acorde înlesniri şi 
să sprijine investiţiile din capital românesc în judeţe-
le Covasna, Harghita şi Mureş, care să creeze locuri 
de muncă şi să repopuleze aceste judeţe cu români şi 
maghiari.
 Alexandru Cumpănaşu, preşedintele CNMR ex-
plicitează: „Studiul elaborat de CNMR indică o depo-
pulare masivă a judeţelor Covasna şi Harghita, acest fe-
nomen însemnând şi problemă de siguranţă naţională. 
Din această cauză CNMR-ul declanşează o largă activi-
tate deschisă de susţinere a intereselor naţionale la toate 
organele de stat, cu scopul primordial de a plasa cât mai 
mult capital autohton  în zonă şi de a  ocrotii investiţiilor 
realizate în acest fel. Insistăm totodată pentru declara-
rea acestor judeţe în Zonă de siguranţă Naţională”.

26 ianuarie 2018

 La Timişoara a fost batjocorită o sportivă din Târ-
gu-Secuiesc, pentru faptul că nu vorbea bine româneş-
te. Serviciul de Asistenţă Juridică Mikó Imre a vizitat 
părinţii fetei, acordând sprijin în depunerea plângerii 
la Comisia Naţională de Combatere a Discriminării 
(CNCD), iar dacă va fi nevoie, va intrveni la scară in-
ternaţională.
 Antrenorul Alpár Farkas a relatat, că jignirile au con-
tinuat după spital şi la hotel, copiii fiind luaţi la rost pentru 
că nu vorbesc fluent româneşte. Farkas consideră că aceste 
incidente sunt cu atât mai grave, cu cât ele s-au petrecut 
în aproprierea grniţei cu Ungaria, într-un oraş cunoscut 
ca fiind un exemplu de convieţuire paşnică a mai multor 
etnii. Caz asemănător s-a petrecut şi la Cluj-Napoca în fe-
bruarie 2016, când un medic de la spitalul de copii a umilit 
o fetiţă tot din secuime, pentru acelaşi motiv, cunoaşte-
rea insuficientă a limbii române. Eleva de 17 ani se afla în 
acest oraş ca participant la o întrecere de recitat poezii şi 
de interpretare cântece populare, fiind victima unui acci-
dent de circulaţie la o trecere de pietoni. Este revoltător în 
primul rând, că la spitalul de copii din Cluj-Napoca nu i 
s-a permis să vorbească cu personalul de serviciu în limba 
maghiară, dar este foarte grav şi comportamentul inuman 
şi jignitor al medicului de serviciu.

16 februarie 2018 
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 Poliţia Judeţeană din Covasna a avertizat presa 
de limbă maghiară din judeţ, că popularizarea co-
memorării scriitorului Albert Wass, ce a avut loc re-
cent la Sfântu Gheorghe, poate avea urmări nedorite, 
chiar şi penale, dat fiind faptul, că scriitorul a fost 
condamnat la moarte în contumacie de către comu-
nişti, pentru presupuse crime de război.
 Ziaristul Zoltán Bedő, iniţiatorul comemorării scri-
itorului Albert Wass a declarat cotidianului Krónika, 
că derularea evenimentelor arată cât se poate de clar, că 
este vorba în primul rând de intimidarea comunităţii 
maghiare. Organizatorul a precizat, că erau conştienţi, 
că autorităţile vor încerca să împiedice comemorarea, 
dovedit şi de faptul, că au intervenit la cotidianul local 
Székely Hírmondó, pentru depistarea organizatorului. 
Bedő, dând dovadă de precauţie, a luat cu el la comemo-
rare copia Hotărârii parchetului din Gheorghieni din 
anul 2013, prin care se încheie investigaţiile procurori-
lor referitor la comemorarea lui Albert  Wass de la Ghe-
orghieni. Concluzia acestei Hotărâri a fost, că în cazul 
scriitorului Albert Wass– ale cărui scrieri au fost tra-
duse și publicate de altfel şi în limba română – nu sunt 
aplicabile prevederile Ordonanţei de urgenţă la care face 
referiri poliţia din Sfântu-Gheorghe. 

20 februarie 2018 

 În Hotărârea Guvernului care stabileşte lista lo-
calităţilor ale căror denumire va fi expusă în formă bi-
lingvă, pentru judeţul Cluj figurează 85 localităţi, dint-
re care în 27 cazuri prevederea încă nu a fost realizată.

21 februarie 2018

 Balázs Izsák, preşedintele Consiliului Naţional 
Secuiesc (CNS) a intervenit prinr-o scrisoare deschisă 
la ministrul de interne Carmen Dan, rugând-o să fie 
îndepărtat de pe lista persoanelor urmărite, atât el, cât 
şi colegii lui, fiind cunoscute foarte bine convingerile 
lor politice de către autorităţi, respectiv ataşamentul 
lor faţă de cauza autonomiei Ţinutului Secuiesc.
 Preşedintele CNS a constatat de nenumărate ori în 
ultimii ani, că poliţiştii de frontieră îi acordă o atenţie 
specială, ori de câte ori a ieşit din ţară. În unele cazuri 
autoturismul în care călătorea a fost reţinut, în alte ca-
zuri poliţistul de frontieră îl determina să aştepte, invo-
câd deseori nefuncţionarea calculatorului, fiind vorba 
evident de timpul necesar până ce lucrătorul şi-a infor-
mat şeful şi a primit de la acesta instrucţiunile de rigoa-
re. Este evident, că atât el, cât şi colegii lui figurează pe 
lista celor urmăriţi. Preşedintele CNS roagă ministrul 
de internes să dispună excuderea lor de pe aceasă listă, 
dat fiind faptul, că nu au secrete, opţiunile lor politice 
fiind arhicunoscute de către autorităţi.

28 februarie 2018

 Pelerinajul de la Şumuleu-Ciuc este cel mai în-
semnat eveniment romano-catolic de acest gen - tra-

diţional, cu adânci rădăcini istorice - în regiunea 
central şi esteuropeană, ar fi deci firesc, ca Româ-
nia să îmbrăţişeze în mod special tot ce este legat de 
această întrunire de masă. Faţă de această abordare 
firească, realitatea este cu totul alta. Ca dovadă este 
faptul, că ministerul de resort nici măcar răspuns nu 
a dat la întrebările adresate de către senatorul Csaba 
Zoltán Novák, vicepreşedintele Comisiei UNESCO a 
parlamentului.
 Istoria pelerinajului de la Şumuleu-Ciuc ne întoarce 
în timp până în mijlocul secolului al XV-lea, în trecu-
tul apropriat creşterea amplorii lui a început abia după 
schimbările revoluţionare din 1989. Pelerinii de astăzi 
provin nu doar din Transilvania, respectiv România, un 
număr impesionant de credincioşi sosesc şi din Unga-
ria, Slovacia, Austria, Polonia, Germania dar şi din Aus-
trlalia.   Senatorul Novák, în calitate de vicepreşedinte 
a Comisiei Parlamentare UNESCO deja în decembrie a 
solicitat răspuns la faptul regretabil, că cererea de inclu-
dere a pelerinajului de la Şumuleu-Ciuc pe lista moşte-
nirii spirituale mondiale nici măcar nu a figurat pe ordi-
nea de zi a organizaţiei mondiale.

1 martie 2018

 Tabla indicatoare bilingvă a denumirii oraşului 
Beiuş a fost instalată în mod misterios şi a dispărut 
tot misterios.
 La câteva săptămâni după montarea tablelor biling-
ve la Beiuş (jud. Bihor) a fost vopsită în alb partea ma-
ghiară a inscripţiei, asta la dispoziţia prefectului. Legea 
Administraţiei Publice Locale obligă la inscipţia biling-
vă a localităţilor, dacă ponderea unei minorităţi depă-
şeşte 20%, dar nu interzice incripţionarea bilingvă dacă 
această pondere este sub 20%. Multe consilii locale din 
Transilvania au hotărât inscripţionare bi sau trilingvă 
(de ex. română, maghiară, germană) chiar dacă mino-
rităţile respective deţin o pondere mai mică de 20%, 
de ex. Baia Mare (la recensământul din 2011 ponderea 
maghiarilor a fost doar de 10,3%), Zalău (15,41%), Sibiu 
(maghiari 1,47%, germani 1,06%). În oraşul străvechi 
maghiar Beiuş fondat în timpul casei regale Árpád, as-
tăzi ponderea maghiarilor este de numai 6%.

7 martie 2018

 Filiala Asociaţiei Astra a anunţat, că în acest an 
boicotează manifestările Zilelor Sfântu Gheorghe, 
deoarece conducerea oraşului ”privează locuitorii 
români şi maghiari de frumuseţile folclorului şi a 
portului popular românesc”.
 Forumul Românilor din Judeţele Covasna, Harghi-
ta, Mureş a anunţat că este de acord cu acest boicot, ală-
turându-se la ea.

9 martie 2018

 Consiliul Judeţean Mureş a fost amendat din cau-
za  instalării indicatorului bilingv de limită de judeţ.
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 Nu este exclus, că indicatoarele bilingve instalate 
la limita dintre judele Mureş şi Alba (Adamuş/Cetatea 
de Baltă) vor fi demontate a doua oară: Poliţia Rutieră a 
amendat pe motivul, că aceste indicatoare nu sunt apro-
bate de Poliţie.

9 martie 2018

 A fost expulzat din România Attila Dabis, împu-
ternicitul de politică externă a Consiliului Naţional 
Secuiesc (CNS), autorităţile române interzicându-i 
intrarea în România.
 Dabis se afla în drum spre Târgu-Mureş, unde urma 
să participe la comemorările organizate de ziua Libertă-
ţii Secuieşti, poliţia de frontieră interzicându-i să intre 
în România, la frontieră fiindu-i înmânată o Decizie în 
limba engleză, aceasta neconţinând însă motivaţia in-
terdicţiei. Attila Dabis activează şi în cadrul Institutu-
lui de Asistenţă Juridică pentru Minorităţi în calitate 
de coordonator extern. A participat ca şi specialist la 
elaborarea în comun (CNS şi CNMT) pentru Consiliul 
Europei a raportului paralel, acest raport având ca scop 
prezentarea reală a modului în care România îşi îndepli-
neşte angajamentele asumate în privinţa minorităţilor 
naţionale, mai cu seamă Convenţia Cadru de Ocrotire a 
Minorităţilor Naţionale.

9 martie 2018.

 În preajma zilei de 15 martie Prefectul judeţu-
lui Covasna a ţinut să someze Primăria în legătură 
cu respectarea legii, care obligă organizatorii festi-
vităţilor prilejuite de sărbătoarea maghiarilor de pre-
titundeni, ca pe stâlpii din centrul oraşului pe lângă 
steguleţele roşu-alb-verde să expună şi tricolorul 
românesc.  Într-un comunicat emis marţi, Prefectura 
reaminteşte, că pe teritoriul României expunerea ste-
agului altui stat este acceptată doar împeună cu cel 
românesc.
 La avertizările prefectului, Árpád Antal, primarul 
municipiului Sfântu Gheorghe a răspuns: „Sărbătorim 
în Transilvania, în Ţinutul Secuiesc ziua de 15 martie 
de 170 ani. De la 1989 încoace ne expunem în fiecare 
an simbolurile naţionale. Se pare, că în acest an, anul 
centenarului unii vor să ne ia şi acest drept. Hotărârea 
Guvernului nr. 2011/157 explicitează, că acele minori-
tăţi naţionale, care au organizaţie/asociaţie la nivel na-
ţional, la festivităţile lor pot folosi simbolurile proprii. 
În acest spirit expune Primăria municipiului panglici, 
cocarde, respectiv steguleţe în culorile naţionale ma-
ghiare.”

13 martie 2018

 Poliţia a demarat investigaţii împotriva Primări-
ei din Odorheiu Secuiesc pentru presupuse abuzuri 
în serviciu. Se pune sub semnul întrebării legalitatea 
achiziţiilor publice prilejuite de festivităţile zilei de 15 
martie. 

 Primarul Árpád Gálfi este de părere, că se intenţio-
nează intimidarea lui şi a colaboratorilor săi înaitea zilei 
de 15 martie, cercetările fiind începute deja la începutul 
lunii martie.

13 martie 2018 

 Prefectul de Covasna l-a amendat cu suma de 5000 
lei pe primarul municipiului Sfântu Gheorghe Árpád 
Antal pentru că pe stâlpii de iluminat nu au fost ex-
puse de 15 martie şi steguleţe  româneşti lângă cele 
roşu-alb-verde.
 Prefectul Sebastian Cucu a comunicat, că îl amen-
dează pe primarul Antal, întrucât acesta nu s-a confor-
mat atenţionării primite cu o zi înainte de 15 martie şi 
nu a instalat conform „Legii nr. 75 din 16 iulie 1994 pri-
vind arborarea drapelului României, intonarea imnului 
naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către 
autorităţile şi instituţiile publice” şi steaguri româneşti 
lângă cele de culoare roşu-alb-verde. Pregătind festivită-
ţile de 15 martie, au fost împodobiţi stâlpii de iluminat 
din fier forjat din centru cu panglici roşu-alb-verde, pia-
ţa centrală cu steaguri roşu-alb-verde, iar  câteva străzi 
adiacente cu cocarde roşu-alb-verde. Prefectul i-a trimis 
atunci primarului o somaţie, ca în decurs de 24 ore să fie 
instalate lângă fiecare steag roşu-alb-verde şi câte unul 
românesc.

14 martie 2018 

 Formaţiunea naţionalistă Coaliţia Naţională pent-
ru Modernizarea României (CNMR) se pregăteşte să 
organizeze la Sfântu Gheorghe „mitingul demnităţii” 
drept protest pentru faptul, că primatul municipiului 
nu expune steagul românesc de ziua naţională a mag-
hiarilor.
 Alexandru Cumpănaşu, preşedintele formaţiunii 
este de părere, că demnitarii comunităţii maghiare în-
calcă legea în mod conştient, ca apoi să poată apărea ca 
şi victime. „Primarul de la Sfântu Gheorghe îsi bate joc 
de români şi de instituţiile statului român atunci când 
vine cu explicaţia instigatoare la ură, că acele steaguri 
pe care le vedem cu toţii, nici nu sunt steaguri” – men-
ţionează preşedintele, declarând că formaţiunea sa naţi-
onalistă va organiza la Sf. Gheorghe în viitorul apropiat 
„mitingul demnităţii”.

14 martie 2018

 Tibor Bokor, primarul de la Târgu-Secuiesc a fost 
şi el amendat cu suma de 5000 lei de către Prefectură, 
penru că nu a expus tricolorul românesc lângă steagu-
rile maghiare.
 Textul comunicatului prefecturii este acelaşi ca la 
Sfântu Gheorghe, a fost schimbat doar numele oraşului, 
face referiri la Legea steagului, afirmând că pentru în-
călcarea acestei legi s-a dat amenda de 5000 lei. Unele 
surse din presă informează, că în oraşul curţilor interia-
re însemnele maghiare au fost expuse cu scurt timp îna-
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inte de 15 martie, astfel, că autorităţilor nu le-a mai ră-
mas timp pentru trimiterea somaţiei scrise, înmânând 
direct  înştiinţarea privind amendarea primarului.

15 martie 2018 

 Asociaţia ultranaţionalistă Asociaţia Civică 
pentru Demnitate Europeană (ADEC) pretinde, ca 
Judecătoria să ordone execuţie silită, pentru ca sen-
tinţele date până în prezent să fie îndeplinite: steagul 
secuiesc şi cel al oraşului să fie îndepărtat de pe faţada 
primăriei şi din aproprierea Casei de Cultură şi şă fie 
îndepărtată şi denumirea maghiară „Városháza” de 
pe sediul primăriei.
 Până în prezent au fost date patru sentinţe definitive 
în legătură cu expunerea de steaguri şi pentru inscripţie 
în limba maghiară  în Miercurea Ciuc – toate astea fiind 
iniţiate de către ADEC. Acestea se referă la îndepărtarea 
stegului secuiesc şi a steagului orşului din sala de con-
siliu, de pe faţada Primăriei şi din apropierea Casei de 
cultură, precum şi îndepărtarea inscripţiei Városháza 
de pe faţada Primăriei. În februarie Asociaţia lui Dan 
Tanasă a iniţiat trei noi acţiuni la Tribunalul judeţului 
Harghita solicitând execuţie silită în toate sentinţele de-
finitive menţionate.

 Comisia de administraţie publică a Camerei De-
putaţilor a respins fără motivare iniţiativa legislati-
vă privind autonomia Ţinutului Secuiesc. Deputatul 
József Kulcsár-Terza a specificat, că acest refuz nu 
schimbă procedura, propunerea legislativă parcurge 
calea legislativă normală.
 Membrii Comisiei au fost de acord, ca  şi Balázs 
Izsák preşedintele Consiliului Naţional Secuiesc (auto-
rul proiectului de autonomie depus) prezent în sală, să ia 
cuvântul. În cuvântul său dl. Izsák a combătut punctual 
avizul negativ adoptat cu câteva zile în urmă de Comisia 
Legislativă a Camerei Deputaţilor. Au mai formulat ar-
gumente consistente în favoarea proiectului şi deputaţii 
Botond Csoma és Árpád Márton, acesta din urmă pro-
punând dezbaterea pe articole a proiectului, propunerea 
fiind refuzată de membrii comisiei. Refuzul a primit 21 
voturi favorabile, împotrivă votând doar Csoma és Már-
ton.

20 martie 2018

 Anna Horváth, fost viceprimar al municipiului 
Cluj-Napoca a fost condamnată în prima instanță la 
pușcărie. Demnitara UDMR a primit 2 ani şi 8 luni 
închisoare cu executare. Zsolt Fodor 1 an şi 6 luni 
închisoare cu suspendare.
 Horváth a fost acuzată de Direcţia Naţională An-
ticorupţie (DNA) cu trafic de influenţă, demarând din 
oficiu urmărirea penală împotriva ei. Dosarul penal a 
fost instrumentat de procurorii DNA, Serviciul Teritori-
al Cluj, punerea ei sub acuzare fiind făcută în octombrie 
2016, urmărirea penală fiind bazată pe interceptarea 

unei convorbiri telefonice a inculpatei. Procesul a suferit 
multe tergiversări şi amânări, fiind începută în primă-
vara anului 2017.

23 martie 2018

 Facebook a făcut pentru un timp inaccesibilă pa-
gina lui Dan Tanasă – dubiosul blogger – care a de-
venit notoriu datorită propagării urii antimaghiare, a 
multiplelor procese iniţiate împotriva folosirii limbii 
maghiare şi a simbolurilor maghiare.
 După cum este cunoscut, bloggerul, care se defi-
neşte consecvent ca fiind civil – beneficiind probabil de 
sprijinul consistent al serviciilor secrete – ca şi cum ar fi 
mânat de o misiune specială, şicanează, blochează peste 
tot unde poate, ca maghiarii din Transilvania – naţio-
nalitate băştinaşă – să nu poată folosi limba lor mater-
nă şi simbolurile sale proprii. Războiul declanşat de el 
împotriva maghiarilor foloseşte pe lângă propagarea 
urii pe cale comunicaţională şi cea juridică declanşând 
şi ducând cu succes la capăt zeci de procese împotri-
va steagurilor secuieşi, a inscripţiilor publice în limba 
maghiară, printre care un loc cu totul special îl ocupă 
acţiunea sa diabolică pentru eliminarea de pe sediile 
publice a inscripţiilor tradiţionale maghiare Községhá-
za-Városháza-Megyeháza, a căror echivalent românesc 
pur şi simplu nu există.

26 martie 2018 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna a fost 
amendat, neîndeplinind o hotărâre judecătorească 
definitivă, care prevede expunerea în limba maghiară 
a echivalentului „palat administrativ”.
 Procesul în cauză a fost iniţiat de cunoscutul Dan 
Tanasă, respectiv de asociaţia pe care o conduce: Asoci-
aţia Civică pentru Demnitate Europeană  (ADEC). Din 
motivarea Hotărârii rezultă, că amenda a fost dată pen-
tru faptul, că preşedintele Consiliului Județean nu vrea 
să înlocuiască denumirea de „megyeháza” cu traducerea 
corectă în limba maghiară a denumirii „palat adminis-
trativ” (traducerea în oglindă ar fi „közigazgatási palo-
ta”), potrivit sentinţei definitive a Curţii de Apel Braşov. 

31 martie 2018

 Învocând cauze ce ţin de siguranţa naţională, a 
fost expulzat din România pe o perioadă de trei ani 
Attila Dabis, împuternicitul Consiliului Naţional Se-
cuiesc (CNS) cu probleme de relaţii externe – reiese 
din Hotărârea înmânată celui în cauză de către poliţia 
de frontieră română.
 Din documentul semnat de către Ion Buda, coman-
dantul poliţiei de frontieră în data de 9 martie rezultă, 
că expulzarea are la bază o reglementare legală, care face 
posibilă „organelor române competente” o asemenea 
măsură şi fără hotărâre judecătorească „din cauze ce 
ţin de ordinea publică, siguranţa naţională sau sănătate 
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publică”, adică face posibilă îngrădirea mişcării libere 
a cetăţenilor Uniunii Europene (în consecinţă inclusiv 
expulzarea).

3 aprilie 2018

 Tribunalul judeţului Mureş a fixat termenul de 24 
aprilie pentru prima şedinţă în procesul intentat de 
prefectul Lucian Goga în problematica controversată 
a tablelor de indicare bilingvă a denumirii străzilor în 
municipiul Târgu-Mureş. Prefectul pune la îndoială 
legalitatea celor două hotărâri ale Consiliului Local, 
care admit tablele bilingve.
 Consiliul Local al Municipiului Târgu-Mureş a ad-
mis în luna octombrie două Hotărâri pentru indicarea 
bilingvă a denumirii strîzilor din Târgu-Mureş: Parti-
dul Oamenilor Liberi (POL) a depus o propunere, care 
prevede traducerea în maghiară a denumirii străzilor, pe 
când proiectul depus de UDMR ar include în denumi-
rea străzii şi versiunea maghiară. Prefectul care duce o 
luptă furibundă împotriva denumirilor bilingve nu este 
de acord cu nici una din cele două Hotărâri, mai întâi a 
cerut revocarea lor, apoi când a văzut că nu reuşeşte, s-a 
adresat instanţei administrative.

5 aprilie 2018 

 Noul preşedinte al Academiei Române este istori-
cul Ioan-Aurel Pop, rectorul Universităţii Babeş-Bo-
lyai. În turul doi Pop a primit 86 voturi, adversarul 
său Victor Voicu doar 56.
 Mandatul preşedintelui academiei este de 4 ani, 
un membru plin al academiei poate îndeplinii această 
funcţie cel mult două cicluri. Ion-Aurel Pop a înrău-
tăţit relaţiile româno-maghiare cu afiemaţii grave. La 
consfătuirea inaugurală de prezentare  a Laboratorului  
de Analiză a Războaielor Informaţionale şi de analiză 
a Comunicaţiei Strategice (LARICS), rectorul Univer-
sităţii Babeş-Bolyai a susţinut nici mai mult, nici mai 
puţin, că  „România poartă  război  informaţional şi de 
comunicaţii cu unul din vecinii săi, cu Ungaria”, şi că 
Budapesta „a înfiinţat un serviciu denumit Trianon 100, 
cu buget propriu”. Urmare acestui fakenews, presa scri-
să şi electronică din România a declanşat o campanie 
antimaghiară de proporţii, în care grupul de cercetători 
Trianon 100 din Ungaria era prezentat drept „secţie spe-
cială de propagandă antiromânească”. Pop a mai făcut o 
ispravă în luna august, practic „expulzându-l” din Ro-
mânia pe Hunor Kelemen, după ce acesta a îndrăznit să 
declare, că românii trebuie să accepte, că maghiarii din 
România  n-o să poată şi nici nu vor să sărbătorească 
anul 1918. „Dacă nu recunoşti sărbătoarea naţională a 
României, nu poţi trăi în această ţară”- declara istoricul 
român, despre care presa din Bucureşti a dezvăluit, că 
în tinereţe a colaborat cu Securitatea, iar  mai nou este 
bănuit de plagiatură. 

6 aprilie 2018 

 Cazul „teroriştilor secui” putea fi creat de Servi-
ciul Român de Informaţii (SRI), afirmă colonelul de 
cândva a serviciului. După Daniel Dragomir, fost co-
lonel al serviciului, „dosarul teroriştilor secui” a fost 
creiat de Serviciul Român de Informaţii, acesta  folo-
sidu-se de agenţi  acoperiţi şi interceptări contrafă-
cute. Dezvăluirile fostului ofiţer superior SRI aşează 
într-o lumină nouă aceast caz, care a făcut şi continuă 
să facă valuri nu numai în ţară, dar şi în străinătate. 
Colonelul Dragomir, care a ieşit din serviciul secret, 
declară pe pagina sa Facebook, că serviciile au „fab-
ricat”, folosind metode specifice ale agenţiilor secrete 
cazul „teroriştilor secui”, dar şi alte cazuri asemănă-
toare.
 István Beke şi Zoltán Szőcs sunt acuzaţi, că ar fi 
vrut să pună la cale un atentat folosind o bombă arti-
zanală făcută de ei. Bomba urma să fie detonată în cen-
trul oraşului Târgu-Secuiesc, în timpul paradei militare 
organizată cu prilejul sărbătorii naţionale, în data de 1 
decembrie 2015. In rechizitoriu se susţine, că au pregătit 
acţiuni violente (teroriste) în scopul realizării obiective-
lor autonomiste şi iredentiste ale Mişcării de Tineret 64 
Comitate (HVIM). Szőcs şi Beke s-au declarat tot tim-
pul nevinovaţi, susţinând, că ar fi fost imposibil să reali-
zeze actele violente de care sunt învinuiţi, în orăşelul lor, 
cu locuitori în mare majoritate maghiari şi ci mijloacele 
de care dispuneau, cu petarde nepotrivite pentru asta. 

09 aprilie 2018 

 Camera Deputaţilor din Bucureşti a respins pro-
punerea legislativă, care prevedea autonomie teri-
torială pentru Ţinutul Secuiesc, proiect elaborat de 
Consiliul Naţional Secuiesc (CNS). Proiectul a fost 
înaintat parlamentului de către deputatul József Kul-
csár-Terza, fiind sprijinit la vot de numai 20 deputaţi. 
 La votul în plenul Camerei Deputaţilor au fost pre-
zenţi 238 deputaţi, dintre care 218 au votat împotrivă şi 
numai 20 – probabil cei de la UDMR – pentru. „Statutul 
de autonomie nu a picat, a fost doar respins. A picat de-
mocraţia în România” – a precizat Kulcsár-Terza după 
terminarea votului. „Majoritatea nu pot refuza dreptu-
rile colective, care se cuvin comunităţii noastre. Adu-
narea Generală a Consiliului Europei a admis deja în 
anul 1993 recomandarea, conform căreia trebuie asigu-
rate drepturile colective minorităţilor naţionale astfel, 
încât acestea să devină capabile să se auto-organizeze, 
respectiv să-şi poată exprima şi trăi în totalitate identi-
tatea. România va trebui deci să păşească mai departe, 
să ajungă de la nivelul drepturilor individuale în nidi-
recţia drepturilor colective- a mai spus deputatu UDMR 
de Covasna. În plenul camerei Deputaţilor s-a declan-
şat o discuţie aprinsă, durând cca. 30 minute. În timp 
cei trei interlocutori de la UDMR au adus argumente 
privind justeţea, legalitatea solicitării autonomiei, cei 9 
deputaţ – care au mai luat cuvântul – reprezentând ce-
lelalte partide, inclusiv celelalte minorităţi (altele decât 
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cea maghiară) au scos în relief caracterul nejustificat al 
propunerii, ba mai mult, liberalii au catalogat proiectul 
drept atac la caracterul de stat naţional unitar şi indivi-
zibil al României.

12 aprilie 2018  

 Primăria municipiului Miercurea Ciuc a fost obli- 
gată să îndepărteze de pe faţada sediului atât drapelul 
secuiesc, cât şi cel al oraşului. ca urmare a sentinţei 
definitive a Curţii de Apel Târgu-Mureş. 
 Acţiunea a fost iniţiată de Asociaţia Civică pentru 
Demnitate în Europa (ADEC), sentinţa definitivă nefa-
vorabilă pentru Primărie fiind dată de Curtea de Apel 
Târgu-Mureş în luna decembrie 2016. Drapelele au ră-
mas totuşi la locul lor în cursul anului trecut, Primăria 
câştigând procesul intentat împotriva biroului de execu-
ţie silită împuternicită de ADEC, evitând astfel execuţia 
silită.

13 aprilie 2018 

 Senatul Universităţii de Medicină şi Farmacie 
Târgu-Mureş şi cel al Univerităţii Petru Naior au 
aprobat miercuri aceea Hotărâre, prin care se dema-
rează demersurile de unificare a celor două instituţii 
de învăţământ superior. Fuziunea efectivă se va pro-
duce în toamna anului 2019.
 Adunarea generală a cadrelor didacrice din secţia 
maghiară au hotărât luni să nu sprijine fuziunea, împu-
ternicind membrii maghiari ai senatului să adopte fie-
care din ei poziţia pe care o consideră corectă: să voteze 
contra, să nu participe la şedinţa senatului. Előd Nagy, 
locţiitorul maghiar al rectorului UMF Tg. Mureș au re-
latat, că nu au primit răspunsuri stisfăcătoare la nedu-
meririle privind modalităţile păstrarii pe mai departe 
a caracterului multicultural a Universităţii. Conducerea 
Partidului Popular Maghiar din Transilvania (PPMT) 
consideră ca inacceptabilă fuziunea celor două universi-
tăţi. „În această situaţie nouă vedem o singură rezolvare 
acceptabilă pentru comunitatea maghiară – susţinu-
tă deja în anii 1990 – cea de asigurare a independenţei 
secţiei maghiare, dăinurea comunităţii maghiare nefi-
ind posibilă fără reţea proprie de învăţământ la toate 
nivelurile” – trage concluzia Comunicatul partidului. 
Formaţiunea politică somează Guvernul României şi 
UDMR-ul, sprijinitorul coaliţiei de guvernare, să nu 
aprobe fuziunea celor două universităţi, până când nu 
ia fiinţă Universitatea de Medicină şi Farmacie maghia-
ră de sine stătătoare.

18 aprilie 2018    

 Şi Comisia de drepturile onului, culte şi mino-
rităţi a Senatului de la Bucureşti a dat aviz negativ 
proiectului de lege privind autonomia teritorială a Ţi-
nutului Secuiesc.
 Iniţiatorul József Kulcsár-Terza şi senatorul Ákos 
Derzsi, membu al comisiei au opinat, că este important, 

ca în parlamentul României să nu mai fie temă tabu, să 
aibă loc în sfârşit o dezbatere constructivă, din care să re-
zulte concret, ce modificări şi îmbunătăţiri trebuie adu-
se proiectului, eventual cu ce trebuie comlectat, pentru 
ca să fie acceptabilă şi de politicienii români. Iniţiatorul 
proiectului legislativ a opinat, că trebuie apreciată ca o 
cotitură faptul, că s-a putut discuta pe un ton civilizat 
despre acest subiect. „Dacă începeam acest dialog acum 
20 ani, cu siguranţă că astăzi am fi într-o situaţie mai 
bună, căci atât clasa politica din România, cât şi întreaga 
societate ar fi mult mai deschisă, dar eu sunt optimist că 
ne aflăm pe drumul cel bun” – a spus politicianul.  

4 mai 2018

 Pe șoseaua nr. 113/A a fost mânjită cu vopsea neag-
ră indicatorul de drum care arată direcţia spre Lacul 
Sfânta Ana (jud. Harghita), inscripţionată şi în limba 
maghiară.
 Ne-am obişnuit, ca în localităţile din Transilvania 
şi Partium, în care populaţia maghiară de regulă nu este 
majoritară, ca inscrpţiile în limba maghiară să fie din 
când în când mânjite cu vopsea sau monumentele care 
au conotaţie maghiară, expuse în spaţiul public, să fie 
vandalizate. În zonele locuite în majoritate de maghiari, 
cum este şi zona Lacului Sfânta Ana însă acest gen de 
vandalism este mult mai rar.

10 mai 2018 

 Camera Deputaţilor de la Bucureşti a adoptat 
proiectul de lege, care lărgeşte sfera noţiunii de teror-
ism. Modificarea ar putea asigura autorităţilor româ-
ne mai multe posibilităţi pentru a trata comunitatea 
maghiară din România drept sursă de pericol pentru 
siguranţa naţională. Grupul UDMR a votat împotriva 
proiectului.
 Modificarea de lege este menită în principiu să in-
cludă în legislaţia română Directiva Consiliului Euro-
pean referitor la combaterea terorismului, făcând po-
sibilă pedepsirea intstruirilor, călătoriilor, colectărilor 
de fonduri, conspiraţiilor ce pot fi legate de terorism. 
Árpád Márton, locţiitorul şefului fracţiunii UDMR şi-a 
exprimat îngrijorarea, că definiţia ambiguă a terorismu-
lui poate duce la abuzuri, autorităţile române îndreptân-
du-le mai ales împotriva comunităţii maghiare.

17 mai 2018

 Pe afişul care face reclamă zilelor oraşului Cluj-Na-
poca, a sărbătoririi unirii cu România a oraşului (şi 
împreună cu ea a Transilvaniei), conducătorii oraşului 
au reprodus o vedere provenită încă din timpul admi-
nistraţiei maghiare, de pe clădirile care figuraează pe 
vedere au fost însă retuşate minuţios inscripţiie mag-
hiare. Grupul Musai – Muszáj pomeneşte de falsificarea 
istoriei şi de discriminare, punând în vedere un denunţ.
 De Zilele Oraşului din acest an, Primăria a insta-
lat în colţul vestic a Pieţii Centrale  un poster uriaş cu 
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reproducerea unei vederi datând de la începutul seco-
lului, înfăţişând palatele Statusului Catolic, falsificând 
în mod regretabil istoria. Faţă de vederea originală, pe 
poster au fost îndepărtate denumirile de prăvălii şi ce-
lălalte inscripţii în limba maghiară, negând astfel carac-
terul istoric multicultural al oraşului – se poate citi în 
comunicatul Grupului Musai – Muszáj.    

17 mai 2018 

 Dan Tanasă ar vrea să elimine din campionatul 
de fotbal român jucătorii secui care au participat la 
campionatul mondial CONIFA.
 La campionatul mondial CONIFA participă selec-
ţionatele naţionalităţilor, minorităţilor, a ţărilor mici, 
nerecunoscute internaţional, ale căror cerere de partici-
pare a fost refuzată de FIFA. Dan Tanasă este îngrijorat, 
că deşi la prima vedere participarea acestor jucători este 
fără importanţă, meciurile jucându-se pe un stadion 
din Londra având o capacitate de doar 3000 locuri, tre-
buie totuşi acordată atenţie, deoarece scopul participă-
rii este popularizarea şi în străinătate a revendicărilor 
iredentiste, autonomiste, pe care Ungaria le practică pe 
teritoriul României. După blogger toţi aceşti jucători au 
trebui scoşi din campionatul de fotbal românesc, asta ar 
cere interesul ţării.

23 mai 2018

 Marius Paşcan, deputat PMP de Mureş a înaintat 
o interpelare Guvernului, premierului Viorica Dăn-
cilă,  şi ministrului de externe Teodor Meleşcanu, 
în legătură cu consfătuirea Secţiei  de Specialitate a 
Autorităţilor Locale şi Regionale a  Congresului  Au-
torităţilor Locale şi Regionale din cadrul Consiliului 
Europei, consfătuire organizată de către Consiliul Ju-
deţean Covasna. 
 Deputatul îsi exprimă îngrijorarea, că unii conducă-
tori ai judeţului organizator vor face tot posibilui pentru 
a dezinforma, susţinând, că în România nu numai că 
nu se respectă, dar se şi încalcă drepturile minorităţii 
maghiare, vor argumenta în contrar cu constituţia Ro-
mâniei, vrând să declare limba maghiară drept a două 
limbă oficială a României.” În legătură cu cele semnala-
te, solict – scrie Paşcan – să mă informaţi despre poziţia 
oficială a României prezentată consfătuirii şi persoanele 
delegate la acest eveniment.

22 mai 2018

 Raportul anual al Serviciului de asistență juridi-
că Mikó Imre a UDMR constată, că în România an-
timaghiarismul a crescut în aproape toate domeniile 
vieţii. Recentul raport a fost prezentat vineri de către 
deputatul Erika Benkő, preşedintele serviciului.
 Din declaraţia publicată cu această ocazie rezultă că 
discursul antimaghiar a crescut în mediile de socializa-
re, în mediile tradiţionale, în sport, dar şi în politică. „Se 
află sub asediu  sistemul instituţional maghiar, în pri-

mul rând reţeaua şcolară maghiară, sunt vătămate drep-
turile lingvistice ale elevilor, în sănătate folosirea limbii 
maghiare a ajuns să fie ocazională, şi legată de indivizi, 
nu există informare sanitară în limba maghiară, nu este 
reglementată mulţumitor problema incripţiilor în limba 
maghiară,  şi nu este asigurată folosirea limbii maghiare 
în justiţie” – detalia Erika Benkő. Doar în procesele pe-
nale este asigurat translator pentru partea maghiară, în 
cele civile costurile de translare trebuie suportate de cel 
interesat. Organizaţia de asistenţă juridică a constatat: 
folosirea simbolurilor maghiare rămâne în continuare 
nerezolvată, nu este permisă folosirea drapelului secu-
iesc, drapelele anumitor judeţe,  autorităţile contestă şi 
folosirea steagului Transilvaniei. „România nu numai, 
că nu consituie exemplu în privinţa asigurării dreptu-
rilor minoritare, dinpotrivă, constatăm regrese în toate 
domeniil” – a accentuat  parlamentarul.

26 mai 2018

 Deşi există hotărâre de mai bine de 10 ani, Consi-
liul Local al Municipiului Oradea refuză istalarea 
tablelor indicatoare a denumirii străzilor în trei lim-
bi, română, maghiară şi engleză. Grupul restrâns al 
UDMR, de numai patru consilieri, încearcă deocam-
dată îmbunătăţirea denumirii străzilor din aproape 
în aproape.
 Propunerea a venit să completeze o hotărâre deja 
existentă, care prevedea denumiri bilingve – în română 
şi maghiară – fracţiunea UDMR a consilierilor munici-
pali venind cu iniţiativa, ca străzile din centrul munici-
piului, să fie dotate pe lângă cea oficială, şi o tăbliţă tri-
lingvă – română, maghiară, engleză – pe care versiunea 
maghiară să fie denumirea maghiară istorică a străzii 
respective.

20 mai 2018

 După refuzul Camerei Deputaţilor din Bucureş-
ti, marţi şi Senatul parlamentului bicameral a respins 
Proiectul de lege elaborat de Consiliul Naţional Se-
cuiesc (CNS) şi înaintat parlamentului de deputatul 
UDMR de Covasna  József Kulcsár-Terza,  Proiect de 
lege ce ar asigura – în cazul aprobării lui – autonomie 
teritorială Ţinutului Secuiesc. 
 În prealabil comisiile de specialitate au avizat nega-
tiv proiectul, în plenul Senatului de săptămâna trecută 
toţi oratorii români au argumentat şi ei împotriva pro-
punerilor. Proiectul de lege – care ar restabili scaunele 
secuieşti, ar întroduce decizie şi autoguvernare regio-
nală şi ar declara limba maghiară drept limbă oficială 
în Ţinutul Secuiec istoric, care ar cuprinde o parte a 
judeţelor Harghita, Covasna şi Mureş – a fost declarată 
ca şi anticonstituţională de toţi oratorii partidelor româ-
neşti în dezbaterea din plen, dintre care unii au catalogat 
drept jignitoare iniţiativa depusă în parlament chiar în 
anul centenarului (centenarul anului în care a luat fiin-
ţă România Mare). Soarta definitivă a Proiectului a fost 
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decisă de Senat cu 96 voturi pentru şi 9 voturi împotri-
vă, Senatul admiţând deci reportul Comiisiilor care au 
refuzat în unanimitate autonomia teritorială a Ţinutul 
Secuiesc, care a fost sprijinită doar de senatorii UDMR.

29 mai 2018

 Un europarlamentar român este revoltat din ca-
uza discuţiilor ce au avut loc la consfătuirea ţinută de 
Consiliul Europei la Băile Balvanyos.  După Cătălin 
Ivan la această conferinţă care a abordat drepturile 
minorităţilor, România a fost atacată din toate di-
recţiile. 
 Reprezentanţii minorităţii maghiare au spus la Băile 
Balvanyos „jumătăţi de adevăruri” în legătură cu dre-
prurile minorităţilor, astfel încât participanţii  la Con-
gresul Autorităţilor Locale şi Regionale organizată de 
Consiliul Europei pe tema  folosirii limbilor  în autogu-
vernările locale şi regionale din ţările membre Consiliu-
lui Europei nu au putut să-şi formeze o imagine obiecti-
vă despre situaţia reală – a declarat europarlamentarul 
partidului socialdemocrat.

31 mai 2018

 Dan Tanasă a provocat scandal şi a învinuit or-
ganizatorii consfătuirii de la Balvanyos cu furtul 
cărţilor sale. Activistul antimaghiar a chemat poliţia 
la consfătuirea comisiei autoguvernărilor (din cadrul 
Congresului autorităţilor locale şi regionale a Consi-
liului Europei), învinuind organizatorii de furt de 
cărţi.
 La consfătuirea comisiei de specialitate de auto-
guvernare a Congresului autorităţilor locale şi regio-
nale a Consiliului Europei, reprezentanţii UDMR au 
ridicat problemele minorităţii maghiare din România, 
încălcările drepturilor comunităţilor minoritare şi pro-
blematica lipsurilor din procesul legislativ românesc şi 
eurpean. La Consfătuirea de la Balvanyos au participat 
reprezentanţii autorităţilor locale şi regionale din cele 47 
ţări membre, activiştii lui Tănase făcându-şi apariţia pe 
neaşteptate, fără să fi avută invitaţii, încercând să distri-
buie materiale de propagandă.

1 iunie 2018

 Consiliul Local al municipiului Oradea, în şe-
dinţa sa din luna mai a respins proiectul de hotărâre 
ai celor patru consilieri UDMR cu privire la instalarea 
în centrul oraşului de idicatoare trilingve (română, 
maghiară, engleză) a denumirii străzilor, iar în restul 
oraşulu pictograme asenănătoare. 
 Cu toate că există în vigoare mai multe legi care ar 
obliga Primăria să realizeze indicatoarele multilingve, 
trbuie dusă o luptă contină pentru transpunerea în via-
ţă a acestor reglementări. Pe clădirile monument sunt 
instalate tăbliţe de informare trilingve de ani de zile, 
fără să deranjeze pe cineva. Grupul UDMR a propus in-
stalarea unor indicatoare asemănătoare şi pentru străzi 

în centrul oraşului, pe acestea fiind trecute denumirile 
istorice maghiare, iar în restul oraşului pictograme tri-
lingve asemănătoare. Consilierii români majoritari au 
respins propunerea, conducerea liberală a oraşului re-
fuzând din start ori ce conlucrare cu UDMR, de când 
aceasta s-a aliat cu PSD la nivel judeţean.

5 iunie 2018

 În sediul Consiliului Naţional Maghiar din 
Transilvania (CNMT) din Cluj a avut loc o consfă-
tuire organizată de Reţeaua Europeană pentru Ega-
litatea Lingvistică (REEL) despre dreptul la folosirea 
liberă a limbii materne de către minorităţile naţionale 
şi respectarea acestui drept. 
 La începutul consfătuirii, delegaţiile REEL – orga-
nizaţia umbrelă a unui număr de 44 grupări lingvistice, 
care urmăreşte respectarea drepturilor lingvistice – au 
fost salutate în numele Consulatului General Maghiar 
din Cluj de către Tibor Kocsis, care în cuvântul său a 
arătat, că respectarea drepturilor de utilizarea liberă a 
limbilor naţionale este o condiţie de bază pentru  dăi-
nuirea naţiunilor, mai cu seamă dacă acestea se află 
în stare minoritară. Consulul s-a referit apoi pe larg la 
soarta zbuciumată a formării medicilor şi farmaciştilor 
în limba maghiară la Universitatea de Medicină şi Far-
macie din Târgu-Mureş, precum şi la situaţia dramatică 
prin care a trecut Liceul Teologic Romano-Catolic din 
Târgu-Mureş.

10 iunie 2018

 Gheorghe Funar, vestitul primar de cândva a mu-
nicipiului Cluj-Napoca – după care şi Iisus Hristos 
a fost dac – revine în viaţa politică, în fruntea unui 
partid naţionalist nou. 
 Partidul România Noastră (PRN) se cheamă noul 
partid al lui Gheorghe Funar, care a declarat la forma-
rea filialei din judeţul Mureş, că nu doresc mai puţun, 
decât să ajungă la putere în România. Noul partid s-a 
născut din cenuşa fostei Vetre Româneşti, putem deci să 
o privim ca urmaşul de drept al Partidului Uniunii Na-
ţionale Române (PUNR) şi al Partidului România Mare 
(PRM).

13 iunie 2018

 Tribunalul judeţului Harghita a aplicat o amendă 
ieşită din comun, de 75 mii lei primarului Róbert Kál-
mán Ráduly, pentru că acesta nu a îndepărtat drapelul 
secuiesc de pe port drapelul  din faţa teatrului muni-
cipal Csíki Játékszín.
 Primarul municipiului Miercurea Ciuc a fost che-
mat în judecată pentru neîndepărtarea drapelului secu-
iesc de aceiaşi asociaţie, care a iniţiat şi primul proces, 
prin care se solicita îndepărtarea drapelului în anul 
2016, Asociaţia Civică pentru Demnitate în Europa 
(ADEC). Tribunalul judeţului Harghita care a judecat 
cazul în recurs, a decis: Róbert Kálmán Ráduly va tre-
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bui să plătească o amendă de întârziere de 20% a sala-
riului minim pe economie pentru fiecare zi de întârzi-
ere, suma ridicându-se de la data pronunţării sentinţei 
definitive până astăzi la 75130 lei. În România  perse-
cuţia drapelelor secuieşti a început în anul 2013 de că-
tre prefecţii numiţi de guvernul Ponta, mai întâi fiind 
chemaţi în judecată primarii localităţilor secuieşti, care 
aveau arborate drapelul secuiesc pe faţada primăriilor, 
apoi aceste procese s-au extins şi la cazurile arborării 
drapelului secuiesc în pieţe publice. Începând cu anul 
2014, asociaţia ADEC s-a specializat pe cazurile secu-
ieşti, în prezent numărul proceselor depăşind 100, toate 
pentru arborarea steagului secuiesc şi pentru inscripţi-
onări în limba maghiară.

20 iunie 2018 

 Zsolt Semjén, adjunctul premierului ungar este 
acuzat de către Ministerul de Externe de la Bucureşti 
de aroganţă, lipsă de respect faţă de poporul român şi 
faţă de istoria acestuia, precum şi pentru enunţurile 
sale referitoare la unirea Transilvaniei cu România şi 
la Tratatul de Pace de la Trianon.  
 Exprimările adjunctului premierului ungar Semjén 
privind Trianonul şi România este catalogată de Minis-
terul de Externe român drept provocare. La Bucureşti 
s-a considerat iritantă afirmaţia adjunctului premieru-
lui ungar, responsabil pentru politica naţională, cum că 
pentru dictatul de pace de la Trianon trebuie să purtăm 
doliu, fiind vorba de una din cele mai mari tragedii din 
istoria noastră. Semjén a mai spus, că cele întâmplate la 
4 iunie 1920 în palatul de la Versailles a fost o nedreptate 
strigătoare la cer.

22 iunie 2018

 Făptaşi neidentificaţi au mânjit cu vopsea neagră 
incripţia maghiară a denumirii localităţii Tinca (ju-
deţul Bihor), la intrarea dinspre satul Râpa. Inciden-
tul nu constituie o noutate.
 Localitatea Tinca din sudul Bihorului a fost locuită 
timp de secole numai de maghiari, fiind una din cen-
trele maghiarimii din valea Crişului Negru, dar după 
schimbarea administraţiei maghiare treptat s-a româ-
nizat, datorită şi faptului că după Dictatul de la Viena a 
rămas în România. Astăzi la nivel de comună maghiarii 
au o pondere de abia 15%, în Tinca încă depăşind 20%. 
La ultimul recensământ din cei 4614 locuitori 877  de-
clarând că sunt maghiari, inscripţia bilingvă fiind deci 
un drept legal, la cele patru intrări şi la staţia CFR. Pe-
semne, că mânjitorii sunt de altă părere.

27 iunie 2018

 Curtea de Apel a aplicat o amendă usturătoare, 
de 42 642 lei preşedintelui Consiliului Judeţean Mu-
reş pentru neîndepărtarea drapelului secuiesc de pe 
faţada primăriei Sovata, pe vremea când era primarul 
acestui oraş.

 Preşedintele Consiliului Judeţean a fost reclamat de 
prefectul judeţului Mureş. Sentinţa care obliga la înde-
părtarea drapelului secuiesc a fost dată în martie 2016 
de către Tribunalul Mureş. Hotărârea Curţii de Apel de-
monstrează încă odată că în România se aplică măsură 
dublă: în Bucovina de pildă, care este la fel o regiune 
istorică şi nu administrativ teritorială, pentru expune-
rea drapelului regiunii istorice, nici nu se pune proble-
ma interzicerii şi a amenzii, pe când în regiunea istori-
că Ţinutul Secuiesc, după cum se vede, se dau amenzi 
halucinante.

4 iulie 2018

 Curtea de Apel a respins solicitarea Arhiepis-
copiei Romano-Catolice din Alba Iulia, reprezentată 
prin arhiepiscopul György Jakubinyi, acţiunea fiind 
iniţiată de biserică după ce comisia guvernamentală 
de restituiri a refuzat cererea de restituire a arhiepis-
copiei.
 Comisia de restituire a respins cererea bisericii ca-
tolice în noiembrie 2015. Biserica catolică solicita Statu-
lui Român să-i restituie Biblioteca şi Colecţia ştiinţifică 
Batthyáneum, precum şi Observatorul astronomic ce se 
află la nivelul superior al imobilului. Curtea Superioară 
a Drepturilor Omului (CEDO) a amendat Statul Român 
în anul 1912, întrucât acesta nu a anunţat timp de 14 
ani decizia pe care a luat-o în cazul Batthyáneum. Pozi-
ţia Arhiepiscopiei este, că în testamentul său episcopul  
Ignác Batthyány a lăsat colecţia sa publică şi observa-
torul astonomic  drept moştenire Bisericii Romano-Ca-
tolice, termenul de „provincia Ardealului” ce figurează 
în testament, în baza căruia Statul Român şi-a formu-
lat pretenţiile ca şi urmaş de drept, înseamnă  în fond 
Biserica Catolică. În contrar cu această poziţie, Statul 
Român pretinde, că episcopul a lăsat moştenire bunu-
rile sale nu numai bisericii, ci şi „Regiunii Ardeal”, ori 
această regiune este în prezent parte a României, de ace-
ea dreptul la proprietate îi revine ei. Imobilul şi colecţia 
publică Batthyáneum este obiactivul cel mai valoros, 
din tot ceace face obiectul cererii de restituire a bisericii 
romano-catolice din România. 

5 iulie 2018 

 Au fost renaţionalizate 9300 hectare de păduri în 
zona Răstoliţa, Stânceni şi Lunca Bradului (jud. Mu-
reș), restituite în anul 2007 moştenitorilor fostului 
proprietar de drept, contele Dániel Bánffy. Hotărârea 
Tribunalului Judeţean Giurgiu este definitivă. 
 Hotărârea din 2007 privind restituirea a fost con-
testatată în 2014 la insistenţele prefectului de Mureş de 
atunci, Vasile-Liviu Oprea, pe baza documentelor emise 
de Consiliul Naţional de Studiere al Arhivei Securităţii 
(CNSAS). Din aceste documente rezultă, că pădurile re-
spective au fost confiscate abuziv nu de regimul comu-
nist, ci au fost confiscate ca urmare a unei hotărâri jude-
cătoreşti, groful fiind condamnat pentru delicte comise 
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de el în perioada 1940–1944. Tribunalul judeţului Dolj 
a declarat nefondată contestaţia moştenitorilor grofului 
Bánffy, acesta fiind chemat în judecată, decizia comisiei 
de restituire fiind anulată. Hotărârea comisiei de resti-
tuire a fost contestată de comisia judeţeană de stabili-
re a  calităţii de prorietar asupra imobilelor din judeţul 
Mureş în data de 24 iunie 2014, referindu-se la un docu-
ment al CNSAS-lui. Este vorba despre o sentinţă a tribu-
nalului stalinist din 3 decembrie 1952, prin care Dániel 
Bánffy este condamnat la 8 ai muncă silnică şi confisca-
rea întregii averi pentru crime contra umanităţii.

6 iulie 2018 

 Europarlamentarul  român Cătălin Ivan (PSD) a 
anunţat, că deschide la Sf. Gheorghe un birou parla-
mentar, pentru a inventaria cazurile de discriminare 
a românilor.
 Europarlamentarul a încheiat parteneriat cu blogge-
rul Dan Tanasă. Ivan a mărturisit, că doreşte să culeagă 
informaţii cu privire ls discriminarea românilor din se-
cuime, pentru a putea demonta „propaganda mincinoa-
să” a UDMR în Parlamentul European. (Peste două luni 
a părăsit PSD-ul, continuându-şi campania antimaghia-
ră ca şi independent.)

7 iulie 2018 

 După părerea Senatorului Partidului Mişcarea 
Populară, Gheorghe Baciu din Întorsura Buzăului, 
este revoltător că partidul de guvernământ a votat 
împotriva propunerilor sale de modificare a Codu-
lui Penal. Conform propunerilor politicianului, Co-
dul Penal ar fi definit jignirea publică a simbolurilor 
naţionale române din nou drept fapte penale.
 Senatorul reaminteşte, că până în anul 2014, jigni-
rea drapelulului românesc, a zilei naţionale, a imnului 
sau a stemei erau definite drept fapte penale, apoi au fost 
scoase din Codul Penal. Baciu dorea să facă „corecţie”, 
întrucât – după el – respectul simbolutilor naţionale are 
nevoie de „respiraţie artificială”. Politicienii români au 
încercat de mai multe ori să reîntroducă aceste fapte în 
Codul Penal. În urmă cu doi ani deputaţi ai Partidului 
Social-Democrat au depus o propunere în acest sens, 
jignirea publică a simbolurilor naţionale s-ar fi pedep-
sit atunci cu închisoare de la unu la trei ani. Şi atunci 
motivul era, că există cetăţeni români pentru care ziua 
naţională a României este o zi de doliu. 

10 iulie 2018

 Forumul civic al românilor din judeţele Covasna, 
Harghita şi Mureş îl roagă pe Klaus Iohannis, preşe-
dintele României să nu promulge Codul Administra-
tiv recent votat de Parlament. Mai multe sute de româ-
ni din aceste judeţe doresc să meargă la Bucureşti în 
data de 29 iulie, să demonstreze împotriva Codului 
Administrativ votat săptămâna trecută, care lărgeşte 
drepturile lingvistice ale minorităţilor naţionale.

 Forumul civic al românilor din judeţele Covasna, 
Harghita şi Mureş, cunoscut pentru poziţiile sale an-
timaghiare, l-a rugat pe preşedintele statului să-i pri-
mească delegaţii cu ocazia demonstraţiei. Organizaţia 
este îngrijorată în primul rând pentru acordarea limbii 
maghiare a statutului de limbă oficială nu numai în cele 
trei judeţe, ci pe o rază mult mai extunsă, dacă legea ca-
dru intră în vigoare în forma ei actuală. Petiţonarii sus-
ţin – în mod greşit – că legea va elimina baremul ling-
vistic de 20%, susţin că folosirea formularelor bilingve 
este neconstituţională, în limba maghiară fiind admisă 
doar traducerea actelor redactate în limba română, dar 
nu poate fi document oficial, pentru că prin aceasta lim-
ba maghiară ar dobândi statut oficial în mod automat. 
Este revoltător – după ei – că va fi obligatorie cunoaşte-
rea limbii maghiare în Prefecturi şi în instituţiile locale 
subordonate ministerelor.

18 iulie 2018  

 Judecătoria din Târgu-Mureş a anulat în primă 
instanţă cele două Hotărâri ale Consiliului Local, 
care se referă la inscipţionarea bilingvă a denumirii 
străzilor.
 Hotărârile în cauză au fost adoptate de Consiliul 
Local în octombrie 2017. Primul proiect a fost înaintat 
de către Partidul Oamenilor Liberi (POL), prevăzând 
expunerea denumirii străzilor şi în traducere în limba 
maghiară, celălalt proiect a fost înaintat de UDMR, pre-
văzând includerea denumirii traduse în limba maghia-
ră în denumirea oficială a străzii. Ambele Hotărâri au 
fost atacate de fostul prefect de Mureş Lucian Goga în 
contencios administrativ, care le-a şi anulat în primă in-
stanţă.

25 iulie 2018 

 Prefectul judeţului Harghita a dispus verificarea 
ştirii conform căreia elevii de la Şcoala Profesională 
de Arte Palló Imre din Odorheiu Secuiesc ar fi dese-
nat pe asfaltul din curtea şcolii harta Ungariei Mari 
în data de 4 iunie, ziua unităţii naţionale maghiare.
 S-a deplasat la faţa locului delegaţia Ministerului 
Educaţiei, verificând dacă este adevărat sau nu ştirea, că 
elevii şcolii în cauză au desenat pe asfaltul curţii harta 
Ungariei Mari, în ziua de 4 iunie, ziua unităţii naţionale 
maghiare. Prefectul a criticat şi mai demult directorul 
acestei şcoli, pentru că acesta ar fi implicat copii acestei 
şcoli într-o festivitate „cu iz politic”, la a 98-a aniversare 
a dictatului de pace de la Trianon.

25 iulie 2018

 Curtea de Apel Alba Iulia în primă instanţă a 
respins retrocedarea imobilului fostului Marianum 
din Cluj bisericii romano-catolice, care va contesta 
această hotărâre.
 Marianum a fost un institut de educare a fetelor ro-
mano-catolice din Cluj, fondată de Biserica romano-ca-
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tolică. Clădirea şcolii a fost construită înainte de primul 
război mondial, în anii 1910-11, mulţumită strădaniilor 
preotului catolic József Hirschler. Sfinţirea clădirii a 
avut loc în data de 10 decembrie 1911 de către episcopul 
Gusztáv Károly Majláth. Biserica a extins Marianumul 
şi în timpul războiului, dar şi după schimbarea de impe-
riu. În urma extinderilor a devenit o instituţie de învă-
ţământ comlexă (şcoală primară şi gimnazială de fete, 
şcoală comercială, şcoală de învăţătoare, institut de for-
mare profesori, şcoală de muzică). Institutul a devenit 
una din cele mai importante obiective de acest gen ale 
minorităţii maghiare, importanţa lui manifestându-se 
pe tot cuprinsul Transilvaniei. Şcolile cultelor istorice 
maghiare au însemnat putere de conservare, credinţă, 
speranţă pentru minoritatea maghiară în anii de grele 
încercări ce au urmat după primul război mondial în 
Transilvania. Ca urmare decretului-lege 176 din 1948, 
statul comunist român a răpit şi această şcoală de la bi-
serica romano-catolică. Comisia de restituire a respins 
cererea de retrocedare în august 2017. Împotriva aces-
tei hotărâri a intentat biserica catolică acţiune judiciară, 
sperând în justiţie, într-o procedură judiciară cinstită. 
Deocamdată degeaba.

26 iulie 2018

 Eugen Tomac, preşedintele Partidului Mişcare 
Populară (PMP) şi-a expus pe pagina sa Facebook ne-
dumeririle avute în legătură cu prezenţa la Băile Tuş-
nad a premierului Viktor Orbán, dar şi cu discursul 
acestuia.
 Conducătorul formaţiunii politice aflată în opoziţie 
– figurând în sondaje rând pe rând sub pragul de intrare 
în parlament – îşi exprimă indignarea pentru faptul, că 
în anul centenarului Unirii Viktor Orbán „poate sărbă-
torii la Băile Tuşnad fără obstacole cele mai mari înles-
niri, pe care statul Român le-a dăruit Ungariei în ultimii 
100 ani”.

28 iulie 2018 

 Organizaţiile care apără interesele românilor din 
Ţinutul Secuiesc au organizat o demonstraţie la Bucu-
reşti împotriva înlesnirilor date minorităţii maghiare 
de Codul Administrativ recent votat în Parlament.
 Forumul civic al românilor din judeţele Covasna, 
Harghita şi Mureş şi Asociaţia Drumul naţiunii au or-
ganizat un marş de protest la Bucureşti, participanţii 
traversând centrul Bucureştiului, acţiunea de protest 
încheindu-se în apropierea Preşedinţiei. Opinia orga-
nizatorilor protestului este că prin aplicarea Codului 
Administrativ limba maghiară va deveni a doua limbă 
oficială în Ţinutul Secuiesc, dar şi în alte părţi ale ţării, 
unde maghiarii trăiesc în număr mai mare. O parte a 
protestatarilor s-au îmbrăcat în costume populare, au 
fluturat drapele naţionale, au purtat cu ei un drapel de 
proporții uriaşe. Recentul act normativ stabileşte reguli 
precise privind incripţionarea multilingvă a străţilor, 

pieţelor, parcurilor, modul de comunicare a minorită-
ţilor cu autorităţile în limba maternă, interpretarea per-
misivă a drepturilor minorităţilor, alte multe precizări 
importante pentru comunitatea maghiară.

29 iulie 2018  

 Presa scrisă şi electronică din România apreciază, 
că multe din exprimările premierului maghiar Viktor 
Orbán din alocuţiunea rostită la Universitatea de Vară 
Bálványos din Băile Tuşnad sunt jignitoare. Este vor-
ba în primul rând despre referirile sale legate de cen-
tenarul românesc, adică Centenarul Marii Adunări 
Naţionale de la 1 decembrie 1918 din Alba Iulia la 
care s-a solicitat unirea Transilvaniei cu România, 
precizând cât se poate de clar, că acest eveniment is-
toric pentru maghiari nu poate constitui o sărbătoare. 
 În zilele de după forumul de la Tuşnad au apărut 
însă şi analize, comentarii mai nuanţate, abordând cu 
relativă obiectivitate discursul premierului maghiar. În 
ansamblu însă se vede clar, că media din România în ul-
timii ani ori ignoră evenimentul de la Băile Tuşnad, ca şi 
când nu ar exista, ori încearcă să sugereze că este vorba 
de o manifestaţie antiromânească, condamnând-o.

30 iulie 2018

 Faptul, că pe faţada sediului Primăriei din Sfântu 
Gheorghe a fluturat un drapel negu, de doliu şi în ziua 
serbării imnului românesc, a stârnit reacţii puternic 
antimaghiare din conducătorul Coaliţiei pentru Mo-
dernizarea României (CNMR).
 Ziaristul-activist Alexandru Cumpănaşu, cunoscut 
pentru desele sale ieşiri antimaghiare, explică prezen-
ţa steagului de doliu cu ziua de 29 iulie, ziua imnului 
naţional românesc. „Cât puteţi să fiţi de obraznici? Cât 
de mult vreţi să scoateţi din români sentimente necu-
nosute până acum? Astăzi, de ziua imnului naţional 
românesc, Primăria oraşului Sfântu Gheorghe a expus 
un steag de doliu – pe o intituţie românească! Aştept 
intervenţie urgentă din partea Inspectoratului General 
al Poliţiei Române şi din partea Jandarmeriei Române.” 
Unul din conducătorii UDMR lămureşte situaţia: a mu-
rit unul din cetăţenii de onoare ai municipiului Sfântu 
Gheorghe, deţinătorul Distincţiei „Pro Urbe”. Mai bine 
de două decenii Primăria îşi ia rămas bun de la apropia-
ţii săi decedaţi, arborând pe faţada Primăriei un drapel 
de doliu.

20 iulie 2018

 Preşedintele României este de părere, că ar afecta 
principiul autonomiei locale interzicerea schimbării 
raporturilor etnice. În loc să promulge legea, preşe-
dintele României Klaus Iohannis a ridicat obiecţiuni 
constituţionale împotriva acelui proiect de lege, care 
ar interzice modificarea limitelor administrativ-teri-
toriale a judeţelor, oraşelor şi comunelor, dacă aceste 
modificări ar schimba raporturile etnice.
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 Ar încălca principiul constituţional al suveranităţii 
şi al autonomiei locale, dacă am îngrădi dreptul popula-
ţiei unei unităţi administrativ-teritoriale să decidă prin 
referendum modificarea limitelor administrativ-terito-
riale, dacă considerente economice, sociale, culturale 
sau ecologice ar impune acest lucru. De fapt legiuitorii 
Partidului Social-Democrat (PSD) aflat la guvernare şi 
Partidului Naţional-Liberal (PNL) aflat în opoziţie, au 
iniţiat modificarea Legii din 1968, de împărţire admi-
nistrativ-teritorială a ţării, aşa zisa lege a judeţelor, pen-
tru a uniformiza, a corecta denumirile localităţilor, une-
le fiind trecute greşit  în anexele oficiale ale legii, altele  
figurând cu diferite moduri de scriere.

31 iulie 2018

 Prefectul de Harghita, Jean-Adrian Andrei a cerut 
justificare scrisă de la acei conducători de instituţii, 
care nu au participat vineri la serbarea imnului naţio-
nal românesc de la Miercurea Ciuc.
 Prefectul a caracterizat ca fiind lipsă totală de res-
pect atitudinea unor conducători de a nu participa la 
asemenea evenimente, în anul centenarului, serbarea zi-
lei imnului naţional fiind datoria fiecărei instituţii sub-
ordonate guvernului.

31 iulie 2018

 Este de neânţeles şi îngrijorător, că şeful statului 
român ar şterge drepturi minoritare recunoscute de 
17 ani, fiind cuprinse şi în convenţii internaţionale.
 Codul Administraţiei Publice, care aşteaptă să fie 
promulgat, a fost atacat la Curtea Constituţională de 
preşedintele Iohannis, care invocă o serie de obiecţiuni 
constituţionale, printre care şi o serie de înlesniri pre-
văzute minorităţilor naţionale, în special în domeniul 
drepturilor lingvistice. Este foarte îngrijorător, că în 
timp ce România se auto-întitulează ca fiind stat exem-
plu în domeniul ocrotirii drepturilor minorităţilor naţi-
onale, preşedintele statului vine şi atacă aceste drepturi 
lingvistice aprobate de parlament, la curtea constituţio-
nală. Iohannis atacă şi prevederi, care sunt valabile de 17 
ani în România.

2 august 2018

 Ar arunca România înapoi în anii 90 din punct 
de vedere al drepturilor minorităţilor naţionale, dacă 
curtea constituţională ar admite obiecţiunile preşe-
dintelui şi ar diminua drepturile lingvistice a mino-
rităţilor naţionale – atrage atenţia în comunicatul ei 
organizaţia bucureşteană ActiveWatch. 
 Organizaţia care elaborează anual rapoarte cu-
prinzătoare privind respectarea drepturilor omului şi 
a minorităţilor naţionale, reţine, că preşedintele român 
atacă legea aprobată de parlament, ridicând obiecţiuni 
referitoare tocmai la drepturile lingvistice ale minorită-
ţilor naţionale. Poziţia lui Iohannis este îngrijorătoare 
– constată ActiveWatch, fiind contrare tocmai cu acele 

recomandări pe care le-a formulat Consiliul Europei 
pentru România. 

2 august 2018

 „Instituţia” enigmatică, Laboratorul Pentru Ana-
liza Războiului Informațional și Comunicare Stra-
tegică a publicat luni punctul de vedere al preşedintel-
ui Academiei Române Ioan-Aurel Pop în legătură cu 
enunţurile lui Zsolt Semjén referitoare la România şi 
la ziua naţională a ei.
 Adjunctul premierului ungar a reamintit la Băile 
Tuşnad societăţii româneşti, care sărbătoreşte centena-
rul său promisiunile făcute în anul 1918 saşilor şi ungu-
rilor din Transilvania. Semjén a participat la forumul de 
politică naţională de la Universitatea de Vară Bálványos, 
unde a răspuns la întrebările primite. La întrebarea pri-
vind sărbătorirea centenarului marii adunări naţionale 
de la Alba Iulia a spus, că respectă, că românii sărbăto-
resc alipirea Transilvaniei de România, dar şi românii să 
respecte că maghiarii nu au de ce să sărbătorească acest 
eveniment. Preşedintele Academiei Române susţine, că 
în textul Proclamaţiei de la Alba Iulia cuvântul autono-
mie figurează de două ori, odată referitor la autoguver-
narea provizorie a regiunilor Ardeal, Banat şi Partium, 
până la adoptarea constituţiei României Mari, iar a doua 
oară cu referire la dreptul confesiunilor la auto-organi-
zare, atât a bisericilor minorităţilor, cât şi cele ale majo-
rităţii. În ce priveşte minorităţile naţionale, Proclamaţia 
a propus, ca şi orientare, doar administrarea şi judecata 
pe limba fiecăruia, de către cei aleşi de către ei, precum 
şi reprezentarea lor proporţională în Parlamentul Ro-
mâniei. Proclamaţia a decis doar un singur lucru –  spu-
ne Pop – unirea Ardealului, a Banatului şi a Partiumului 
cu România, toate celălalte puncte au fost formulate de 
către cei prezenţi ca şi directive pentru noul stat român 
ce se va forma. În consecinţă, declaraţia de la 1 decem-
brie 1918 nu are putere de lege a făcut doar propuneri 
procedurii constituţionale viitoare, pe baza cărora Ro-
mânia putea să acorde acele drepturi minorităţilor, care 
corespundeau naţionalismului liberal occidental la vre-
mea respectivă. Iar aceste drepturi România – în linii 
mari, mai mult sau mai puţin – le-a dat de atunci mino-
rităţilor naţionale. 

2 august 2018

 În ciuda negocierilor politice, în România nu se 
aplică deloc, sau numai parţial ordinul ministerial 
2815 din 2014 care se referă la inscripţionarea multi-
lingvă a monumentelor istorice.
 Numeroase autorităţi locale ignoră acest Ordin, care 
a luat naştere în scurta perioadă pe care Csilla Hegedüs 
a petrecut-o la acest minister, dar sunt şi situaţii, când 
încercarea de  aplicare a ordinului eşuează în practică. 
Ordinul prevede foarte clar, că monumentele istorice 
din România trebuiesc inscripţionate pe lângă limba 
română şi în două limbi de largă circulaţie, precum şi 



Monitor
transylvanian

Monitor al DrEPtUrilor MinoritarE si alE oMUlUi

29

în limba minorităţilor. Această din urmă prevedere se 
referă nu doar la cazul când ponderea naţionalităţii re-
spective depăşeşte 20%, ci şi în alte trei cazuri.

9 august 2018

 Asociaţia condusă de Dan Tanasă, devenită noto-
rie pentru şirul de procese iniţiate împotriva simbo-
lurilor maghiare şi secuieşti a iniţiat o nouă acţiune 
administrativă la Tribunalul judeţului Harghita. De 
data asta se urmăreşte obligarea primarului comunei 
Frumoasa cu puterea legii la eliminarea inscripţiei 
Községháza, situaţia actuală fiind considerată de ei 
nelegală.
 Din reclamaţia depusă la Tribunalul judeţului Har-
ghita rezultă, că prima dată primarul comunei Frumoa-
sa a fost somat să elimine inscripţia în limba maghiară 
şi cele două drapele secuieşti, iar deasupra inscripţiei în 
limba maghiară „Szépvíz Község Helyi Tanácsa” să ex-
pună echivalentul denumirii în limba română, deoarece 
limba română este limba oficială a ţării. Întrucât soma-
ţia a fost nesocotită, urmează instanţa.

16 august 2018

 Deputatul Marius Paşcan îndeamnă cetăţenii 
români la folosirea numărului de apel de urgenţă 112 
pentru depistarea şi anunţarea drapelelor maghiare şi 
secuieşti.
 Deputatul naţionalist din Târgu-Mureş îndeamnă 
concetăţenii săi să folosească imediat numărul de apel 
de urgenţă gratuit 112, ori de câte ori observă un drapel 
maghiar sau secuiesc pe clădirile instituţiilor publice. 
Politicianului i-a venit această ideie zdravănă, după ce a 
depistat, că primarul din Fântânele a arborat în cinstea 
delegaţiei din Ungaria, care sosise la zilele comunei, dra-
pelul maghiar lîngă cel român şi al UE.  

20 august 2018

 Cea mai nouă operă a lui Ioan Lăcătuşu este o 
carte de 692 pagini purtând titlul Viaţa publică din 
Sfîntu Gheorghe, Covasna 1919-1989, care este al 19-
lea volum al serialului Centenarul Marii Uniri.
 În paginile cărţii predomină elementul român, ma-
joritatea capitolelor prelucrează datele legate de românii 
stabiliţi-colonizaţi în reşedinţa judeţului. Este jignitor 
pentru cititorul maghiar, că autorul – care îşi face des 
apariţia în numeroase societăţi naţionalist-extremiste – 
atunci cînd descrie în această carte viaţa culturală ro-
mână, ignoră aproape în întregime evenimentele cultu-
rale şi personalităţile culturale  maghiare. Toată scrierea 
este îmbibată de antimaghiarism, repetarea la infinit a 
presupusului naţionalism maghiar.

23 august 2018

 Asociaţia Civică pentru Demnitate în Europa 
(ADEC) cere amendarea primarului din Siculeni, afir-
mând că acesta nu a executat sentinţa judecătorească 

definitivă, nu a îndepărtat inscripţia Községháza  de 
pe faţada primăriei.
 Această acţiune este a patra, toate fiind intentate 
de asociaţia lui Dan Tanasă împotriva primarului din 
Siculeni, care este deranjat în continuare de existenţa in-
scripţiei maghiare într-o localitate locuită de maghiari. 
ADEC solicită ca primarul comunei Siculeni să fie 
amendat cu 20% din salariul minim brut pe ţară pentru 
fiecare zi de întârziere, conform legii 554 din 2004. 

27 august 2018

 În mai puţin de o zi a dispărut nota preşedintelui 
executiv al Consiliului Naţional Maghiar din Transil-
vania (CNMT) Krisztina Sándor de pe Facebook, prin 
care făcea public, că  László Tőkés,  Krisztina Sándor 
és  Csilla Beke l-au vizitat în închisoarea din Mier-
curea Ciuc pe István Beke şi Zoltán Szőcs, învinuiţi 
pentru presupuse acte de terorism.
 Krisztina Sándor, preşedinte executiv al CNMT face 
remarca, că este înfiorător şi revoltător, văzând, că ce 
forţe imense acţionează în complicitate, pentru stigma-
tizarea - folosind acuzaţii fase – doi oameni nevinovaţi 
şi prin ei comunitatea maghiară din România.

24 august 2018

 Sándor Tóth, primarul oraşului Miercurea Nira-
jului  a fost amendat la suma aberantă de 70 mii lei, 
pentru că nu a îndepărtat steagul secuiesc de pe faţada 
primăriei. – a comunicat marţi biroul de presă a orga-
nizaţiei UDMR Mureş. 
 „Nici ca om, nici ca primar nu pot digera ce se în-
tâmplă cu noi. După Klaus Iohannis putem vorbi despre 
un model românesc exemplar în privinţa minorităţilor, 
totuşi în anul centenarului una din minorităţile naţio-
nale din România este amendată pentru că îndrăzneşte 
să se folosească de dreptul său de a folosii liber simbo-
lurile sale naţionale. Nu numai că sântem opriţi în a ne 
folosi simbolurile naţionale, dar sântem chiar amendaţi 
pentru asta. Este de neînţeles, că în secolul XXI se  poate 
întâmpla aşa ceva într-o ţară membră a Uniunii Euro-
pene” – a declarat Sándor Tóth. Primarul a reamintit, că 
minorităţile regionale şi naţionale, inclusiv simbolurile 
lor îmbogăţesc România, de aceea este de neînţeles, că 
statul român le consideră sursă de pericol.

29 august 2018 

 O nouă manifestare antimaghiară s-a petrecut în 
divizia A a campionatul de fotbal a României : supor-
terii echipei de fotbal din Botoşani au aşteptat echipa 
de fotbal Sepsi OSK din Sfîntu Gheorghe la meciul de 
campionat, organizat în acest oraş cu un molino, pe el 
cu slogane antimaghiare.
 Meciul de fotbal de campionat din oraşul natal al 
poetului Mihai Eminescu a fost umbrit de un incident 
nedorit, fanaticii echipei de fotbal al oraşului ce numără 
100000 locuitori înălţând un molino pe care scria: „Vor-
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biţi pe limba cailor şi visaţi despre autonomie”. Expre-
sia limba cailor era des folosită de vestitul antimaghiar 
Gheorghe Funar, cândva primarul Clujului, în nenumă-
ratele ieşiri jignitoare adresate maghiarilor.

29 august 2018

 Procurorii români explică printr-un material 
acuzator de patru pagini – secretizat - motivele pent-
ru care cetăţeanul maghiar Attila Dabis a fost expul-
zat din România. Împuternicitul Consiliului Naţional 
Secuiesc pentru relaţiile externe, în acţiunea pe care 
a intentat-o  solicită anularea hotărârii de expulzare.  
 Poliţiştii de frontieră români au împiedicat intrarea 
în România a lui Attila Dabis la punctul de trecere a fron-
tierei Borş–Ártánd în data de 9 martie 2018. Împuternici-
tul Consiliului Naţional Secuiesc pentru relaţiile externe 
dorea să ajungă la Târgu-Mureş, pentru a participa la fes-
tivităţile organizate de ziua libertăţii secuieşti: la come-
morarea martirilor secui şi la marşul de protest din data 
de 10 martie. Faptul, că avocatului lui Attila Dabis nu i 
s-a permis să studieze acuzaţiile care au stat la baza ex-
pulzării, demonstrează, că aceasta nu a avut temei legal.

30 august 2018

 Comisia de anchetă trimisă de către Ministerul 
Educaţiei Naţionale la Liceul Profesional Artistic Pal-
ló Imre din Odorheiu Secuiesc, propune sancţionarea 
conducerii Liceului şi a cadrelor didactice, pentru co-
memorarea zilei unităţii naţionale maghiare. 
 Comisia s-a deplasat la Odorheiu Secuiesc ca urmare 
a reclamaţiei formulată de prefectul judeţului Harghita, 
acesta fiind informat, că elevii liceului ar fi desenat  în 
ziua de 4 iunie,  ziua unităţii naţionale maghiare, harta 
Ungariei Mari pe asfaltul curţii şcolii. Péter Görbe, in-
spectorul şcolar şef al judeţului Harghita a comunicat, 
că delegaţia şcolară de la Bucureşti a constatat, că inci-
dentul a avut caracter „politic iredentist”, fiind încălcat 
art. 7 din Legea învăţământului, care prevede prinre 
altele, că în şcoli este interzisă organizarea activităţi-
lor politice. Liceul Profesional Artistic Palló Imre din 
Odorheiu Secuiesc a invitat şcoala din Ungaria, fiind 
înfrăţită cu aceasta, posibilitatea fiind oferită de 4 iunie, 
ziua unităţii maghiare şi proiectului „Fără graniţe”. În 
cadrul activităţilor comune, una din sarcinile elevilor a 
fost desenarea pe asfaltul curţii şcolii acele regiuni ale 
Europei, unde trăiesc maghiari în număr mai mare. În 
acest fel s-a conturat schiţa Ungariei istorice, faptă cate-
gorisită de comisie drept una iredentistă şi pentru care 
probabil cei găsiţi „vinovaţi” vor fi sancţionaţi.

19 septembrie 2018

 Sentinţa devenind definitivă, primarul municipi-
ului Miercurea Ciuc este obligat să plătească amenda 
substanţială aplicată de Tribunalul judeţului Harg-
hita în urma reclamaţiei depuse de Asociaţia Civică 
pentru Demnitate în Europa (ADEC).

 Sentinţa prevede o amendă de 75 mii lei în sarcina 
primarului, acesta neexecutând hotărârea anterioară de 
a îndepărta imediat steagurile secuieşti şi cele ale ora-
şului. Róbert Kálmán Ráduly a contestat hotărârea de 
fond, aceasta fiind respinsă însă de către Curtea de Apel 
Târgu-Mureş, sentinţa Tribunalului judeţului Harghita 
devenind astfel definitivă.

25 septembrie 2018

 După încheierea procesului de unificare a  UMF cu 
Universitatea Petru Maior din Târgu-Mureş, noua de-
numire oficială a Universităţii de Medicină şi Farma-
cie Târgu-Mureş a devenit: Universitate de Medicină, 
Farmacie, Ştiinţă şi Tehnică Târgu-Mureş (UMFST).
 Rectorul Universităţii a declarat, că institulul de 
învăţământ superior îşi păstrează caracterul multicul-
tural. „Nu există nici un motiv de îngrijorare pentru 
poziţia UMFST în rândul institutelor de medicină din 
ţară, nici în ce priveşte învăţământul în limba maghia-
ră, aceasta desfăşurându-se în condiţii foarte bune” – a 
spus Leonard Azamfirei, care s-a mutat din Moldova la 
Târgu-Mureş în timpul regimului Ceauşescu.

24 septembrie 2018 

 Dan Tanasă şi-a îndeplinit scopul: inscripţia 
maghiară şi engleză trebuie îndepărtată de pe faţada 
primăriei din Tuşnad Băi. 
 Hotărârea care a dispus îndepărtarea denumirii pri-
măriei în limba maghiară şi engleză a devenit definitivă, 
trebuind astfel îndepărtată.

3 octombrie 2018

 Tribunalul Judeţean Bihor a respins în sentinţa 
sa definitivă solicitarea parohiei romano-catolice 
Oradea-Olosig de retrocedare a imobilului în care 
funcţionează astăzi Şcoala Generală Szacsvay Imre, 
imobil construit de către biserica romano-catolică. 
 Biserica a fost deposedată de acest imobil de că-
tre statul comunist român. Parohia romano-catolică 
a solicitat în cursul procedurii judiciare recunoaşterea 
că Episcopia romano-catolică este urmaşul de drept al 
Asociaţiei de Îngrijirea Cerșetorilor şi Casă de Refugiu 
pentru Băieţi Sfântu Ladislau, calitate în care solicită 
retrocedarea acestui imobil. Imobilul ce se află pe tere-
nul Parohiei a fost răpită de către regimul comunist de 
la biserica catolică în condiţiile cunoscute. Asociaţia de 
Îngrijirea Cerșetorilor şi Casă de Refugiu pentru Bă-
ieţi Sfântu Ladislau a fost înfiinţată la iniţiativa şi din 
donaţia de 10 mii coroane al episcopului József Win-
kler în anul 1886, azilul fiind administrat de surorile 
vincenţiene într-o clădire de colţ din strada denumită 
cândva Úri utca (astăzi Ciorogariu). Întrucât clădirea 
respectivă devenise neîncăpătoare, în 1900 a fost con-
struit pe locul actual, în strada numită atunci Episcop 
Szaniszló (astăzi Eminescu), pe baza prioiectului întoc-
mit de arhitectul Ferenc Sztarill în stil eclectic (tot acest 
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arhitect a proiectat şi capela în stil neogotic din curtea 
şcolii). Surorile vincenţiene au continuat aici activita-
tea lor caritativă, de ajutorare a săracilor, a bolnavilor, 
a bătrânilor şi a orfanilor, începută mai înainte, până 
în anul 1949, când statul comunist român a desfiinţat 
ordinele bisericeşti şi a început jaful liber, fără limite, 
denumit naţionalizare.

8 octombrie 2018 

 Făptaşi necunoscuţi au decupat din stâncă şi pro-
babil au şi distrus placa comemorativă instalată în 
amintirea alpinistului Zsolt Erőss în Cheile Bicazului, 
pe Piatra Altarului în iulie 2013 de prietenii săi. Placa 
a fost instalată la o lună şi jumătate după ce renumitul 
alpinist a dispărut în munţii Himalaia. 
 Impunătoarea Piatra Altarului, cu înălţimea sa de 
1135 metri înălţime este formaţiunea stâncoasă cea mai 
spectaculoasă din Cheile Bicazului. Apartenenţa sa este 
discutată şi astăzi de cele două judeţe interesate, Har-
ghita şi Bacău. Stânca se ridică cu 350 metri deasupra 
văilor, prăpastiilor din împrejurime. Această stâncă a 
fost prima încercare de cucerire a stâncilor de către alpi-
nistului devenit celebru, acesta petrecându-şi copilăria 
în oraşul Gheorghieni. Placa comemorativă a fost insta-
lată în 6 iulie 2013, pe ea fiind gravată un fragment din 
cunoscuta poezie a lui Albert Wass, Mesaj către cei de 
acasă: „Trimit mesajul meu munţilor de acasă, (…) Apa 
fuge, Piatra rămâne, Piatra rămâne”.  Péter Kiss şi Zsolt 
Erőss au dispărut, după ce au cucerit vârful Kanchen-
junga, înalt de 8586 metri, aflat la graniţa dintre India şi 
Nepal, în timp ce coborau.

10 octombrie 2018

 Conform sentinţei Curţii de Apel Braşov, trebuie 
îndepărtat drapelul secuiesc, maghiar şi al judeţului 
Covasna din sala de consiliu al Consiliului Judeţean 
Covasna. În schimb drapelul statului german, al Iz-
raelului şi cel al Statelor Unite, primite tot în cadou, 
poate să rămână.
 Drapelul secuiesc şi cel maghiar este donaţia de-
putatului PCM de Covasna, preşedintele filialei PCM 
covasna, József Kulcsár-Terza, aceasta având loc în no-
iembrie 2016, împreună cu drapelel statului german, al 
statului Izrael şi al Statelor Unite ale Americii. Această 
donaţie a avut loc după ce drapelul secuiesc şi maghiar 
donate mai înainte au trebuit îndepărtate tot ca urma-
re a sentinţei judecătoreşti. Donaţia a fost acceptată în 
urma unei hotărâri a Consiliului Judeţean în ianuarie 
2017, precedată de discuţii aprinse.

11 octombrie 2018

 În lipsă de autorizaţie, demonstraţia cu lumânări 
planificată să aibă loc în faţa penitenciarului din Mi-
ercurea Ciuc, a fost contramandată. Demonstraţia a 
fost organizată de gruparea Facebook numită Drepta-
te deţinuţilor politici.

 Organizatorii intenţioau să atragă atenţia cetăţe-
nilor, că au trecut deja 100 de zile de când István Beke 
şi Zoltán Szőcs, condamnaţi pentru terorism au fost în-
temniţaţi, fără ca instanţa să fi comunicată motivarea 
oficială a sentinţei. Gruparea Facebook a anunţat, că au-
torităţile nu aprobă sub nici o formă demonstraţia.

11 octombrie 2018

 Denumirea maghiară a satului Luna (comuna 
Floreşti) din judeţul Cluj a fost schimbată peste noap-
te în Luna de Sus. Consilierii UDMR califică această 
schimbare a denumirii oficiale drept ridicolă şi stu-
pidă.
 Denumirea satului era până acum Luna în română, 
Lóna în maghiară, de aici înainte Luna de Sus în româ-
nă, Szászlóna în maghiară. Până în anul 1899 denumirea 
în maghiară era întradevăr Szászlóna, schimbându-se în 
acel an în Magyarlóna, aceasta fiind denumirea uzuală, 
folosită şi în prezent, ca denumirea oficială maghiară în-
cepând cu anul 1913.

17 octombrie 2018

 Curtea de apel din Braşov îl obligă pe Árpád An-
tal, primarul municipiului Sfântu Gheorghe să înde-
părteze de la intrarare în şcoală, inscripţia maghiară 
Székely Mikó Kollégium. 
 Acest lucru s-a întâmplat, dar inscripţia va fi pusă 
înapoi – a declarat primarul cotidianului Krónika – 
„dacă trebuie, împreună cu denumire şi în alte limbi. 
Procesul pentru inscripţia „Református Székely Mikó 
Kollégium” a fost intentat de Asociaţia Civică pentru 
Demnitate în Europa, fondată de vestitul Dan Tanasă.

22 octombrie 2018

 În primă instanţă, Curtea de Apel din Alba Iu-
lia a refuzat restituirea bisericii catolice a imobilului 
deţinut cândva de Gimnaziul Gróf Majláth Gusztáv 
Károly. 
 Cererea de restituire a Arhiepiscopiei romano-ca-
tolice din Alba-Iulia a fost respinsă de către comisia de 
retrocedare în noiembrie 2017, această hotărâre a fost 
atacată în instanţă de către adevăratul proprietar. Şcoala 
eclesiastică din Alba Iulia nu a fost nici odată în propri-
etatea statului român.

23 octombrie 2018

 Prefectul Jean-Adrian Andrei a amendat primăria 
din Odorheiu Secuiesc cu 5000 lei pentru panglicile 
roşu-alb-verde cu care au fost împodobite străzile din 
centrul oraşului pentru cinstirea zilei de 23 octombrie.
 Prefectul a invocat încălcarea prevederilor Legii 
75/1994 cu privire la folosirea simbolurilor naţionale ro-
mâneşti, precum şi instrucţiunile de aplicare a acestei 
legi cuprinse în Hotărâre de guvern, concret, că pe stîl-
pii de iluminat din centrul oraşului au fost expuse stea-
guri ungureşti făra să fie expuse lângă acestea şi steaguri 
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româneşti. Primarul din Odorheiu Secuiesc este recidi-
vist – mai spune prefectul, de aceea a aplicat limita de 
sus a amenzii. Mai multe oraşe secuieşti au fost amen-
date în acest an de către prefectul judeţului Harghita şi 
Covasna, pentru panglicile roşu-alb-verde folosite în 15 
martie. Este cazul oraşului Sfântu Gheorghe, Odorheiu 
Secuiesc şi Târgu Secuiesc. Se află în curs procesele ini-
ţiate pentru anularea acestor amenzi. Cei amendaţi se 
apără invocând faptul pe cât de simplu, atât de evident, 
că o panglică nu este un steag, ori legea vorbeşte univoc 
despre acesta din urmă.

24 octombrie 2018

 Senatul UMFST, adică a noii universităţi din Târ-
gu-Mureş, a votat Carta Universităţii în absenţa rep-
rezentanţilor secţiei maghiare.
 Secţia maghiară a universităţii a decis în luna sep-
tembrie să nu participe la această întrunire. În semn 
de protest, că  unificarea celor două universităţi s-a 
făcut fără acordul lor, secţia maghiară a decis în luna 
septembrie, ca delegaţii maghiari cu funcţii în univer-
sitate să nu participe la activităţile oficiale , până când 
nu se iau decizii clare în privinţa viitorului formării 
medicilor în limba maghiară. De aceea, membri ma-
ghiari ai senatului Universităţii nu au luat parte nici 
la discuţiile şi adoptarea Cartei Univerşităţii. Leonard 
Azamfirei a negat hotărât, că ar exista intenţie pentru 
abandonarea caracterului multicultural al universită-
ţii. A susţinut, că noua cartă a universităţii nu afectea-
ză în nici un fel secţia maghiară, ba chiar au fost incuse 
în ea şi propuneri venite din partea maghiară. Rectorul 
califică obiecţiunile venite din partea maghiară drept 
ingerinţe politice, ori în Universitate nu are ce căuta 
politica. Universitatea de medicină a luat fiinţă în 1945 
ca şi un institut de învăţământ superior maghiar, lim-
ba de predare română întroducându-se în anul 1962, 
urmare dispoziţiilor verbale ale conducerii partidului 
comunist. Secţia română s-a tot extins în anii viitori, 
formarea medicilor în limba maghiară atrofiindu-se 
treptat, scopul final fiind în mod vizibil, desfiinţarea 
completă a ei.

24 octombrie 2018

 Bloggerul antimaghiar Dan Tanasă vrea să elimi-
ne inscripţia maghiară  Székely Mikó Kollégium şi de 
pe faţada Liceului Mikó Imre din Sfântu Gheorghe, 
asociaţia sa ADEC iniţiind acţiune judecătorească în 
acest sens.
 Placa de la intrarea în clădire, purtând inscrpţia 
maghiară Református Székely Mikó Kollégium a fost 
eliminată săptămâna trecută, ca urmare a hotărârii ju-
decătoreşti definitive, iar curtea supremă de casaţie şi 
justiţie a amânat pentru data de 8 noiembrie 2018 sen-
tinţa definitivă în procesul de restituire a liceului.

25 octombrie 2018

 Consilierii locali ai Partidului Popular Maghiar 
din Transilvania din comuna Ojdula (judeţul Covas-
na) şi-au exprimat îngrijorarea, că procesul în derula-
re împotriva composesoratelor din comună ar putea 
devenii un precedent, în cazul în care fiscul ar avea 
câştig de cauză şi ar reuşi să anuleze foile de propri-
etate.
 Există riscul, ca în cazul în care procesul se încheie 
defavorabil pentru composesorate, va porni un proces 
de renaţionalizare şi în cazul pădurilor. Ţinând cont, că 
în linii mari în fiecare sat există composesorat, localnicii 
din acetea îşi pot procura lemnele de foc pentru iarnă, 
ştergerea dreptului de proprietate ar reprezenta un re-
gres economic serios pentru populația acestor localităţi.

29 octombrie 2018

 Raoul Weiss, lingvistul, ziaristul din Alsacia, care 
trăia în Cluj-Napoca, a fost expulzat din România pe 
o perioadă de cinci ani. El a plecat în 10 octombrie la 
expoziţia de cărţi de la Frankfurt, printre altele cu 
scopul să discute în numele editurii Alexandria Pub-
lishing cu edituri străine despre obţinerea unor drep-
turi de autor. 
 La întoarcere însă, pe aeroportul din Cluj a fost 
împiedicat de către autorităţi să intre în ţară, degeaba 
a prezentat actele sale de identitate şi paşaportul fran-
cez, sistemul informaţional a semnalizat, autorităţile de 
frontieră aducându-i apoi la cunoştinţă, că este vorba de 
expuzarea sa din Româniai pe o perioadă de cinci ani, 
hotărârea de expulzare fiind luată în data de 11 septem-
brie. Alte amănunte nu a reuşit să afle, doar că reprezin-
tă risc pentru siguranţa naţională.

29 octombrie 2018

 Prefectura judeţului Covasna, efectuând un cont-
rol la Primăria oraşului Covasna, a găsit, că steagul 
oraşului, fiind în folosinţă de mai mulţi ani, a fost ins-
talat nelegal.
 Nu demult primăria a fost somată să îndepărteze 
acest drapel de pe clădirea primăriei, dar şi de pe celă-
lalte clăriri avute în subordine. Primarul a îndeplinit 
dispoziţia primită. Steagul în cauză a fost legiferat de 
către Consiliul Local la începutul anilor 2000. Mai în-
tâi tribunalul judeţului Covasna, apoi Curtea de Apel 
Braşov au găsit, că steagul este folosit în mod nelegal. 
La fel s-a întâmplat şi cu steagul judeţului Covasna şi 
cu steagurile localităţilor vecine. De remarcat este, că 
numai steagurile localităţilor din judeţul Covasna şi 
Harghita deranjează autorităţile. De pildă, când se de-
rula procesul la Curtea de Apel Braşov, drapelul Muni-
cipiului Braşov flutura pe clădirea curţii de apel fără să 
deranjeze pe cineva.

31 octombrie 2018

 La şedinţa Cosiliului Judeţean Covasna din această 
lună, consilierii români nu au binevoit să se ridice în 
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piciore timp de un minut pentru omagierea victime- 
lor revoluţiei din 1956 din Ungaria, în ciuda faptului, 
că au fost rugaţi anterior de colegii lor maghiari.
 Este revoltător, dacă socotim, că mii de maghiari 
şi-au jertfit viaţa şi au fost forţaţi să fugă din ţara lor, 
dar au fost şi numeroşi români, care s-au alăturat cauzei 
drepte, pentu a pune capăt comunismului, care la fel şi-
au sacrificat viaţa sau au petrecut ani grei în puşcărie 
sau în tabere de muncă silnică. Iar unii din urmaşii lor 
refuză până şi a le onora amintirea ridicându-se în pi-
cioare timp de un minut – a răbufnit consilierul, care a 
iniţiat momentul de reculegere.     

31 octombrie 2018 

 Analiști român consideră, că sprijinirea de căt-
re Ungaria a unor echipe de fotbal din Secuime echi-
valează cu elemente de război hibrid.
 Mai mulţi gazetari şi bloggeri din Bucureşti au tunat 
şi fulgerat pentru ajutorul financiar acordat de Ungaria 
unor echipe de fotbal din Secuime, care de altfel partici-
pă în campionatul de fotbal din România. Unele articole 
caracterizează acest sprijin, drept „aroganţa Ungariei în 
inima României”. Alţi ideologi ai statului naţional ro-
mân formulează mai sever, susţin că este vorba de acţi-
uni subversive.

1 noiembrie 2018

 Prefectura judeţului Covasna a amendat primăria 
din Băţanii Mari pentru că pe steagul românesc sau 
găsit aplicate panglici de culoare neagră.
 Panglica neagră anunţa doar decesul unui angajat 
de al Primăriei, aplicarea ei fiind o cutumă locală. Ar-
gumentul a fost insuficient, Prefectul a fost de neclintit, 
susţinând că este vorba de ponegrirea drapelului naţio-
nal românesc.

20 noiembrie 2018 

 Membrii composesoratului din Ojdula (jud. 
Covasna) se tem de renaţionalizarea pădurilor, este 
neclar pentru ei, de ce Ministerul de Finanţe – care 
acţionează în numele statului – a intentat acţiune ju-
decătorească împotriva composesoratului din Ojdula, 
de ce doreşte anularea titlurile de proprietate pentru 
cele 2900 hectare de pădure ale acestui composesorat. 
Cei din Ojdula au angajat avocat, dar stau nedumeriţi 
în faţa problemei, ei redobîdind aceste păduri de 16 
ani.
 Ministerul de finanţe de la Bucureşti a pus ochii 
pe pădurile celor din Ojdula, păduri primite înapoi în 
urmă cu 16 ani. Mulţi dintre cei interesaţi sânt îngri-
joraţi, ei susţin, că procesul în derulare ar putea repre-
zenta caz precedent pentru renaţionalizarea pădurilor. 
În judeţul Covasna ar fi păgubiţi un număr de cca 10 
mii de persoane, în tot Ţinutul Secuiesc mai bine de 100 
de mii. „Este excroceria statului ce se pune la cale, nici 

vorbă de chestiuni juridice, este vorba de voinţa politi-
că a unor forţe invizibile” a declarat un reprezentant al 
composesoratului.

20 noiembrie 2018 

 Forumul Civic al românilor din judeţele Covasna, 
Harghita şi Mureş a dat un comunicat de mai multe 
pagini, în care încearcă să alarmeze din nou opinia 
publică cu tot felul de afirmaţii false, încercând să 
convingă românii, că statul asigură „toate drepturile 
maghiarilor”, în timp ce în cele trei judeţe secuieşti 
„românii sânt asupriţi”.
 În recentul său comunicat, Forumul condus de cu-
noscutul arhivar antimaghiar, având originile în Mol-
dova, Ioan Lăcătuşu, se afirmă, că în România sunt 
asigurate toate condiţiile legale şi instituţionale pentru 
ca minorităţile naţionale să-şi poată conserva identi-
tatea lingvistică, culturală şi confesională, şi penru că 
maghiarii sânt  „caracterizaţi” prin  organizare politică 
proprie  şi vot etnic, în cele trei judeţe ajung în majori-
tate maghiari în funcţii de conducere în administraţia 
publică locală (este un neadevăr, ce poate fi demontat 
cu date concrete). Comunicatul face apel la conducătorii 
şi formatorii de opinie a maghiarilor, să recunoască pu-
blic, că: România a îndeplinit în întregime cele cuprinse 
în mărinimoasa Rezoluțiune de la Alba Iulia şi şi-a înde-
plinit şi angajamentele internaţionale.

21 noiembrie 2018  

 Dan Tanasă, reclamagiul „profesionist” a de-
nunţat teatrul român din Sfântu-Gheorghe pentru 
motivul, că în anul centenarului, în data de 1 decemb-
rie are prevăzută prezentarea unei comedii despre 
anul 1918, avînd la bază textul dramaturgului Csaba 
Székely din Târgu-Mureş.
 Nu acest spectacol din Sfântu Gheorghe este pri-
mul, care îi contrariază în ultimul timp pe influenţii an-
timaghiari. La începutul lunii noiembrie, Marius Paş-
can, cunoscut despre desele sale ieşiri antimaghiare, a 
criticat vehement afişul spectacolului de teatru „Mihai 
Viteazul” prezentat de Teatrul Independent 3G, pe afiş 
figurând o ceafă de porc semănând cu conturul Româ-
niei, aşezată pe un grătar. 

23 noiembrie 2018

 Dan Tanasă a intentat proces împotriva Primăriei 
municipiului Sfântu Gheorghe şi pentru inscripţio-
narea distincţiilor Pro Urbe, Tribunalul – ne mai fi-
ind o surpriză –  dându-i dreptate şi acum. Unul dint-
re cei distinşi, Attila Puskás a protestat deja împotriva 
deciziei, urmând ca Primăria să depună contestaţie.
 Reclamagiul notoriu a fost nemulţumit pentru fap-
tul, că doar diploma distinşilor români este redactată în 
limba română, cea a distinşilor maghiari în limba ma-
ghiară. În prima instanță, Tribunalul a admis denunțul 
„organizaţiei civice” declarând, că aceste diplome pot fi 
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redactate doar în limba română. Este o consolare slă-
buţă faptul, că Tribunalul a respins pretenţia reclama-
giului, ca diplomele înmânate deja în limba maghiară să 
fie retrase şi schimbate cu altele noi, redactate în limba 
română.

29 noiembrie 2018

 În ciuda faptului, că 8000 de orădeni au spriji-
nit prin semnătură solicitarea, ca municipalitatea să 
admită şi instalarea statuii regelui Sfântu Ladislau 
în piaţa centrală a Oradiei în cadrul proiectului de 
reamenajare a centrului oraşului, solicitarea maghi-
arilor a devenit incertă datorită politicii ambigue a 
UDMR.  
 În piaţa centrală din Oradea, statuia de bronz a 
sculptorului István Tóth, instalat în anul 1892 aducea 
omagiu regelui maghiar beatificat cu șapte secole în 
urmă, fondator al oraşului Oradea, în 1923 însă monu-
mentul regelui a fost mutat de puterea română recent 
instalată în parcul catedralei romano-catolice. În locul 
lui a fost instalat atunci statuia ecvestră a regelui român 
Ferdinand, aceasta mai apoi fiind demontată şi dusă la 
Beiuş în 1940 de însuşi autorităţile române, unde a şi 
dispărut apoi în timpul comuniştilor. După căderea re-
gimului Ceauşescu, armata română a instalat în pripă în 
piaţa Sfântu Ladislau statuia ecvestră al lui Mihai Vitea-
zul, care după cum este bine cunoscut, nu a avut nimic 
comun vreodată cu oraşul Oradea.

1 decembrie 2018

 „România la mulți ani, fără unguri și țigani!” – 
scandau cei care serbau la Alba Iulia centenarul Marii 
Uniri.
 Evenimentul scandalos petrecut la 1 decembrie, 
la Alba Iulia, a fost imortalizat şi de înregistrări video, 
arătând cum mulţimea care serba evenimentul, mărşă-
luia cu tricoloare româneşti, tineri şi vârstnici, femei şi 
bărbaţi, civili şi militari în uniformă, scandând sloganul 
şovinist: „România la mulți ani, fără unguri şi țigani!”

7 decembrie 2018

 În judeţul Covasna au rămas până în prezent 
trei localităţi fără primar şi urmează altele. Agenţia 
Naţională de Integritate (ANI) şi Judecătoriile deca-
pitează rând pe rând administraţia localităţilor din 
provincie, ca urmare a interpretării eronate a unui act 
normativ. 
 La primarii în cauză a fost constatată incompatibi-
litatea, deoarece posedă autorizaţie PFA, calitate pe care 
o au pentru a putea accesa sprijinul agricol, ei fiind pro-
prietarii unor gospodării agricole de familie, în cele mai 
multe cazuri pământul fiind moştenit.

6 decembrie 2018

 Serviciul de circulaţie a amendat Primăria mu-
nicipiului Miercurea Ciuc, susţinând, că în cazul a 

două sensuri giratorii recent puse în funcţiune, tab-
lele de informare expuse nu corespund standardelor. 
Primăria nu a plătit, a contestat amenda în instanţă.
 Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie 
Harghita explică: serviciul de circulaţie a aplicat amen-
da, deoarece inscripţiile bilingve expuse în cele două 
sensuri giratorii nu  corespund reglementărilor în vi-
goare. Tablele bilingve informative au fost montate fără 
avizul prealabil al serviciului de circulaţie, aşa cum pre-
văd reglementările aferente.

9 decembrie 2018

 Persoane neidentificate au vopsit denumirea mag-
hiară a satului Lăureni arondat oraşului Miercurea 
Nirajului (jud. Mureș). 
 Conducerea oraşului informează, că primarul a fost 
anunţat de cetăţeni, fiind vorba de mâzgălirea cu vop-
sea roşie a denumirii maghiare de pe tabla indicatoare a 
denumirii satului, la intrarea dinspre Târgu-Mureş. De 
altfel tabla indicatoare în cauză a fost montată de către 
Consiliul Judeţean Mureş. Este primul caz de acest gen – 
generator de tensiuni interetnice – în oraşul Miercurea 
Nirajului, având populaţie preponderent maghiară, se 
menţionează pe pagina Facebook a oraşului.

11 decembrie 2018

 Un tânăr neidentificat până în prezent, a aplicat 
o inscripţie antimaghiară pe gardul proaspăt vopsit a 
Liceului Ady Endre din Bucureşti. Aşa ceva nu s-a mai 
întâmplat la singurul liceu de limbă maghiară din ca-
pitală. 
 Făptaşul purta mască când a aplicat cu un pulve-
rizator textul: „Urăm bozgorii” (bozgor este un atribut 
degradant folosit doar pentru maghiari, însemnând fără 
patrie, fără ţară). Tânărul era beat, nici nu a încercat să 
plece, când directoarea şcolii l-a fotografiat.

13 decembrie 2019

 În noaptea dinspre 29 spre 30 decembrie a fost 
din nou vandalizat steagul roşu-alb-verde de pe sediul 
UDMR aflat în plin centrul Oradiei, în pasajul Vultu-
rul Negru.
 De data asta nu au vrut să smulgă sau să rupă dra-
pelul, ca în cele trei cazuri anterioare, au vrut să-i dea 
foc, nereuşind însă, fiind deranjaţi de trecători. Cazul a 
fost imortalizat cu un telefon mobil, dar şi camerele de 
supraveghere erau în funcţiune. Nu ne-ar mira dacă nici 
acum autorităţile „nu ar reuşi” să depisteze făptaşul, 
care după afirmaţiile martorilor oculari a fost o tânără 
din anturajul unui grup de tineri români.

31 decembrie 2019 
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CALVARUL LICEULUI TEOLOGIC 
ROMANO-CATOLIC  RÁKÓCZI FERENC 

AL II-LEA DIN TÂRGU-MUREŞ

 Şcoala romano-catolică din Târgu-Mureş se află 
în pragul desfiinţării. Neavând persoană autorizată 
cu drept de semnătură, Liceul Teologic Romano-Ca-
tolic nu poate înainta planul său de şcolarizare pentru 
anul de învăţământ 2017/2018. 
 Deşi lui Zsolt Tamási – care a fost supus suprave-
gherii judiciare  pentru încă 60 zile – i-a reuşit examenul 
pentru ocuparea postului de director, inspectorul şcolar 
şef al judeţului Mureş nu vrea să-i dea numirea pentru 
conducerea instituţiei. Nadia Raţă îşi motivează refuzul 
prin aceea, că această intituţie de învăţământ înfiinţată de 
biserica catolică nu figurează în reţeaua şcolară a judeţu-
lui Mureş. Competenţa de a decide despre asta îi revine 
Consiliului Local, care însă nu a fost convocat în luna 
decembrie de către primarul Dorin Florea. Grupul de 
iniţiativă „Cetățeni pentru şcoala catolică” atrage atenţia 
autorităţilor, că în data de 11 ianuarie expiră termenul 
până la care unităţile şcolare pot depune Inspectoratului 
Şcolar planul lor de şcolarizare. Ildikó Illés adjunctul in-
spectorului şcolar şef constată că în acest caz a intervenit 
o situaţie pat, înştiinţând despre această situaţie minis-
terul de resort, directorul responsabil pentru unităţile 
şcolare din cadrul primăriei, dar şi  reprezentanţii locali 
şi senatorul UDMR. „Pot să vă spun doar, că dacă Consi-
liul Local nu votează pentru ca liceul catolic să facă par-
te din reţeaua şcolară, atunci nu mai are rost să vorbim 
despre planul de şcolarizare, de aici nu mai există pas 
înainte” – a spus. Gabriella Horváth, şefa filialei locale 
a Uniunii Pedagogilor Maghiari din România (UPMR)  
care recunoaşte, că organizaţia profesională a lor este ne-
putincioasă în această situaţie. „Noi putem veni doar cu 
recomandări, posibilitatea rezolvării se află însă în mâi-
nile Consiliului Local, a Inspectoratului Şcolar, a Minis-
terului” – a spus, adăugând, că: decizia privind planul 
de şcolarizare îl poate lua doar Consiliul de Conducere 
al şcolii, dar drept de semnătură are doar directorul. De 
altfel luni Balázs Izsák, preşedintele Consiliului Naţional 
Secuiesc (CNS) şi Gábor Cseh, vicepreşedintele Con-
siliului Naţional Maghiar din Transilvania (CNST) au 
înaintat o scrisoare deschisă în care subliniază, că: in-
spectorul şcolar şef Nadia Raţ a încălcat grav interesele 
învăţământului şi a elevilor, când a refuzat să-l numeas-
că pe Zsolt Tamási în funcţia de director al şcolii, acesta 
fiind câştigătorul concursului organizat în acest scop. 
După cum am menţionat mai înainte, Direcţia Naţională 
Anticorupţie (DNA) a prelungit cu încă 60 zile suprave-
gherea judiciară a directorului liceului romano-catolic, 
Zsolt Tamási, care nu poate intra în această perioadă în 
şcoală, nu poate comunica cu cei implicaţi în acest caz 
şi nu poate părăsi ţara fără aprobarea procurorului. Pro-
curorii susţin, că Zsolt Tamási şi Ştefan Someşan, fost 

inspector şcolar şef au covenit la funcţionarea şcolii în 
ciuda faptului, că erau conştienţi, că nu sunt întrunite 
condiţiile legale de funcţionare. Dar nimeni nu înţelege, 
ce legătură are Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) 
cu presupusa abatere de serviciu.

10 ianuarie 2017

 Inspectoratul şcolar Mureş a amânat decizia fi-
nală în privinţa planului  de şcolarizare a Liceului 
Teologic Romano-Catolic din Târgu-Mureş până în 
data de 23 ianuarie. 
 Planul de şcolarizare a fost înaintat inspectoratului 
miercuri de către reprezentanţii cadrelor didactice. La 
înaintarea dosarului au fost prezenţ şi un reprezentant 
al părinţilor. S-a aflat, că responsabila pentru planurile 
şcolare din cadrul inspectoratului şcolar, Rodica Rânja 
a fost dispusă să preia dosarul doar după o tergiversare 
de câteva ore şi numai la presiunea părinţilor. Csenge-
le Csíky, reprezentanta grupului de iniţiativă Cetățeni 
pentru Şcoala Catolică a declarat, că în timp ce filiala 
Mureş a UDMR abordează aspectele teoretice, politice 
ale cazului, grupul de iniţiativă urmăreşte îndeaproape 
aspectele ei practice. „doar prin pacturi politice nu poţi 
asigura funcţionarea unei şcoli, această situaţie poate fi 
rezolvată doar prin reguli precise, cuprinse în reglemen-
tări legale, deci nu doar pe cale politică. În multe pri-
vinţe UDMR este neputincioasă: ei aşteaptă hotărârea 
judecătorească, dar şcoala trebuie să funcţioneze şi până 
la finalizarea procedurii judiciare” – a susţinut Csengele 
Csíky. Cetățenii susţin, că cea mai mare problemă este, 
că şcoala nu are conducător.

13 ianuarie 2017 

 Reprezentanţii UDMR din Târgu-Mureş au susţi-
nut la şedinţa Consiliului Local, că nu votează planul 
şcolar al municipiului, deoarece acesta nu cuprinde 
şi Liceul Teologic Romano-Catolic Rákóczi Ferenc 
II. Modul de înfiinţare a liceului face obiectul inves-
tigaţiilor DNA. 
 Claudiu Maior, consilierul primarului Dorin Florea 
a dat asigurări părinţilor, că săptămâna viitoare situaţia 
Liceului Teologic Romano-Catolic II. Rákóczi Ferenc 
va fi analizată într-o consfătuire la care vor fi invitaţi şi 
reprezentanţii inspectoratului şcolar. „Pot să asigur pe 
toţi, că primăria din Târgu-Mureş nu este interesată în 
stârnirea de tensiuni neântemeiate. Depunem eforturi 
pentru găsirea soluţiilor acceptabile pentru toţi” – a de-
clarat consilierul.

13 ianuarie 2017

 Discuţiile de la începutul săptămânii nu au reuşit 
să scoată de pe punctul mort cazul Liceului Teologic 
Romano-Catolic din Târgu-Mureş. Participanţii vor 
continua concilierea la mijlocul săptămânii. 
 Nu s-a reuşit scoaterea de pe punctul mort cazul şco-
lii confesionale din Târgu-Mureş în cursul discuţiilor 
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purtate de cei interesaţi în biroul primarului Dorin Flo-
rea. În cursul discuţiilor purtate  în cerc restrâns, edilul 
a încercat să găsească rezolvare pentru funcţionarea pe 
mai departe a şcolii aduse în impas, fostul şi actualul 
inspector şcolar general, Dumitru Matei şi Nadia Raţă 
s-au situat însă pe altă poziţie. Cei doi pedagogi, pro-
veniţi din sânul Partidului Naţional Liberal au propus 
diferite soluţii, primul de exemplu propune, ca liceul ca-
tolic, înfiinţat în urmă cu un an să fie reintegrat în fostul 
Colegiu Naţional Unirea sau în Colegiul Reformat. „Din 
punctul de vedere al UDMR există o singură rezolvare, 
şi anume, acest liceu să trăiască şi să funcţioneze mai 
departe.” – a subliniat consilierul local Zsolt Csíki.

17 ianuarie 2017 

 Primarul Dorin Florea insistă pentru renaţiona-
lizarea imobilului din strada Mânăstirii (Klastrom 
utca), în care funcţionează în prezent un liceu româ-
nesc, Colegiul Naţional Unirea.
 Dorin Florea susţine, că singura soluţie este re-
naţionalizarea acestui ansamblu de clădiri din strada 
Mânăstirii, care au fost retrocedate bisericii catolice şi 
eventual despăgubirea acesteia: „În legătură cu Colegiul 
Naţional Unirea repet cele susţinute de mine şi în urmă 
cu cinci ani: având în vedere, că acolo funcţionează şi 
o instituţie de învăţământ care slujeşte interese româ-
neşti, aceste clădiri ar trebui să treacă în posesia ora-
şului. Actualul proprietar, Statusul Romano-Catolic ar 
putea solicita despăgubire din partea statului român, în 
conformitate cu actele normative în vigoare”. A propus 
bisericii istorice, să renunţe la calitatea de proprietar al 
ansamblului de clădiri, în favoarea oraşului. Primăria 
nu-şi tot schimbă punctul de vedere în legătură cu o in-
stituţie de ânvăţământ ce serveşte interesul naţional, aşa 
cum procedează deseori unele biserici – argumentează 
Florea. Colegiul Naţional Unirea  foloseşte o parte din 
ansamblul de clădiri pe baza unui contract de închiri-
ere – este un fapt cunoscut – ansamblu de clădiri ce a 
fost retrocedat bisericii catolice. Dorin Florea, cunosut 
pentru cariera sa politică întortocheată, deja la înce-
putul anilor 2000 a încercat din iniţiativă proprie, fără 
cunoştinţa şi încuviinţarea Consiliului Local, dar în 
numele acesteia, să împiedice pe cale judiciară retroce-
darea clădirilor bisericeşti. Deşi încercarea sa de atunci 
a eşuat, dar a servit perfect tragerii de timp şi creierii 
atmosferei potrivnice. În urmă cu opt ani susţinea, că 
biserica nu ar trebui să se ocupe de învăţământ, ci doar 
de activităţile strict bisericeşti. Medicul transformat în 
primar, declara în 2009: „Au trecut timpurile, când în 
centrul tuturor activităţilor stătea biserica. Asta mergea 
în timpul inchiziţiei, acum trăim însă alte vremuri, asta 
ar trebui să înţeleagă şi popii”. După el retrocedările au 
servit doar ambiţiilor personale, comunităţile nu bene-
ficiază de absolut nimic. Florea a promis deja atunci, că 
va iniţia renaţionalizarea imobilelor şcolare. 

20 ianuarie 2017

 Prefectul judeţului Mureş, Lucian Goga a găsit 
numeroase greşeli  procedurale în Hotărârea CLTgM 
privind reţeaua şcolară a municipiului Târgu-Mu-
reş, printre care şi legate de liceul catolic, returnând 
hotărârea Primăriei.
 Hotărârea a fost adoptată în şedinţa extraordinară 
a Consiliului Local din 10 februarie, şedinţă convoca-
tă la iniţiativa consilierilor UDMR şi ai Partidului Oa-
menilor Liberi (POL), dat fiind faptul, că Inspectoratul 
Şcolar aştepta hotărârârea privind reţeaua şcolară a mu-
nicipiului şi era important, ca din această reţea să facă 
parte şi Liceul Teologic Romano-Catolic. Prefectul, ca 
urmare a solicitării Primăriei, a ordonat verificarea îna-
ite de termen a acestei Hotărâri, juriştii găsind o serie de 
nelegalităţi. În legătură cu liceul catolic, se obiectează că 
verificările DNA nu s-au terminat încă, situaţia exactă 
nu este încă cunoscută. Prefectul obiectează şi pentru 
faptul, că nu s-a respectat intervalul legal dintre convo-
carea şedinţei extraordinare şi desfăţurarea ei. Remar-
că şi faptul, că propunerea reţelei şcolare nu Consiliul 
Local, ci Primarul trebuie să îl prezinte Inspectoratului 
Şcolar, iar abia după ce acesta returnează propunerea 
Primăriei, urmează analizarea şi aprobarea în cadrul 
Consiliului Local. Consilierii locali vor reanaliza la pro-
xima şedinţă hotărârea, în lumina observaţiilor prefec-
tului şi vor aproba aceste propuneri.

23 februarie 2017

 Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) interog-
hează părinţi în cazul Liceului Teologic Romano-Ca-
tolic Rákóczi Ferenc al II-lea din Târgu-Mureş.
 DNA cheamă în calitate de martori părinţii care şi-au 
transferat copii în urmă cu doi ani la liceul romano-ca-
tolic. Este un gest de înfricoşare evident din partea pro-
curaturii speciale, inadmisibil într-un stat de drept. În 
curând încep înscrierile în şcoli, în prezent însă 400 
elevi maghiari încă nu ştiu, unde vor începe anul şco-
lar 2017-2018. În lipsa hotărârii judecătoreşti se încearcă 
anihilarea funcţionării liceului romano-catolic. Este in-
admisibil, ca soarta unei şcoli să depindă de voinţa unui 
singur procuror. Un declarant fără nume s-a plâns, că doi 
poliţişti le-a adus acasă înştiinţarea de a se prezenta la 
DNA. A adăugat, că scena îi aduce aminte de practicile 
fostei Securităţi, a poliţiei politice comuniste. Seitul îm-
parte ştirea, precum că interogarea unui părinte a durat 
o oră - o oră şi jumătate, atrăgânduli-se atenţia că n-au 
voie să divulge răspunsurile lor date la întrebările puse 
de procurori. Procurorii de altfel erau „curioşi” printre 
altele să afle, ce ştiu despre înfiinţarea liceului catolic, de 
ce şi-au înscris copii la liceul catolic, au luat această ho-
tărâre singuri, sau influenţaţi de alţii, etc., etc.

24 februarie 2017

 Conform hotărârii Inspectoratului Şcolar liceul 
romano-catolic nu poate prelua dosarele de înscriere 
a copiilor pentru clasele primare.
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 Pe site-ul inspectoratului şcolar este menţionat şi 
acest liceu, fără însă să se specifice străzile arondate la 
această şcoală. În dreptul şcolii este trecută menţiunea, 
că această şcolă nu poate primii copii la clasele pregăti-
toare pentru anul de învăţământ 2017-2018. Procurorii 
DNA au continuat să cheme la interogare părinţii copii-
lor, până în prezent numărul celor întimidaţi în acest fel 
ridicându-se la peste 100. Avocatul Előd Kincses, care 
a asistat la interogarea unui părinte declară, că abuzul 
DNA-lui este evident. Mai face menţiunea, că DNA-ul 
cercetează eventualele nelegalităţi care s-au comis la 
înfiinţarea şcolii, dar cum este posibil, că răspunsul îl 
aşteaptă de la părinţi, când aceştia nu au avut nici un 
amestec, nici o legătură cu actul de înfiinţare propriu 
zis. Este evidentă şi adevăratul scop al DNA, şi anume 
intimidarea părinţilor, pentru a-i determina să renunţe 
la înscrierea copiilor la liceul catolic. Ca urmare cererii 
solicitării părnţilor, avocatul se va adresa în această săp-
tămână Consiliului Superior al Magistraturii în legătură 
cu campania de intimidare a părinţilor de către DNA.

28 februarie 2017

 Inspectoratul Şcolar a returnat Primăriei proiec-
tul reţelei şcolare a municipiului Târgu-Mureş. În 
urma şedinţei de două ore, inspectorul şcolar gene-
ral adjunct Ildikó Illés a declarat: au fost aprobate 
funcţionarea a 28 unităţi de învăţămănt, funcţio-
narea a 8 şcoli a fost respinsă, printre ele aflându-se şi 
Liceului Teologic Romano-Catolic. 
 Consiliul de conducere a şcolii, comitetul de părinţi 
precum şi reprezentanţii grupului de iniţiativă înfiinţată 
de părinţi, numită Părinţi pentru Şcoala Catolică s-au 
deplasat la Bucureşti, unde au fost primiţi de secretarii 
de stat de învăţământ András Király şi Gabriel-Liviu Is-
pas. La discuţii a participat şi Csengele Csíky membră 
a grupului, care a declarat, că secretarul de stat András 
Király este de părere, că cheia rezolvării se află la admi-
nistraţia locală: la Târgu-Mureş trebuie înfiinţată o re-
ţea şcolară nouă, în care să fie cuprinsă şi liceul catolic, 
ori acest lucru intră în competenţa administraţiei locale.

29 martie 2017 

 Prefectul solicită administraţiei locale revocarea 
celor trei HCL-uri, care au fost adoptate cu scopul de 
a rezolva situaţia creată la liceul catolic. UDMR in-
tenţionează să prezinte o nouă propunere în cadrul 
şedinţei de joi. 
 Prefectul judeţului Mureş este de părere, că cele trei 
HCL-uri – care au menirea să aplaneze criza indusă în 
jurul liceului catolic – sunt nelegale. În scrisoarea trimi-
să administraţiei locale, reprezentanţii prefecturii avert-
zează, că Prefectura va acţiona în instanţă, dacă cele trei 
HCL-uri nu vor fi revocate. Una din HCL-uri stabileşte 
necesitatea, ca Inspectoratul Şcolar să modifice planul 
reţelei şcolare din municipiul Târgu-Mureş pentru anul 

şcolar 2017/2018, incluzând în acesta şi liceul catolic cu 
personaliate juridică proprie. Al doilea HCL stabileşte 
rectificarea hotărârii adoptate în 2014, prin care s-a ad-
mis înfiinţarea liceului catolic. Al treilea HCL stabileşte 
înfiinţarea unei comisii, care să urmărească rezolvarea 
problemelor legate de liceul catolic. László Szövérffi, 
secretarul primăriei a declarat, că juriştii prefecturii în 
scrisoarea menţionată, pe mai multe pagini atrag aten-
ţia municipalităţii, că în conformitate cu legislaţia în 
vigoare, o intituţie de învăţământ poate funcţiona doar 
cu aprobarea ministerului de resort, aprobare care după 
părerea lor în prezent lipseşte. În ce priveşte formarea 
comisiei, care să verifice funcţionarea şcolii şi docu-
mentele acesteia, se face remarca, că prin aceasta mu-
nicipalitatea recunoaşte, că înfiinţarea şcolii catolice şi 
funcţionarea ei lasă de dorit.

16 mai 2017

 Comisia privind drepturile omului, culte şi mino-
rităţi naţionale din Camera Deputaţilor a constatat, 
că situaţia în care a fost adus liceul catolic din Târ-
gu-Mureş înseamnă împiedecarea exercitării unor 
drepturi fundamentale de către comunitatea legată 
direct sau indirect de această şcoală.
 Audierea a fost iniţiată de către deputatul József 
Kulcsár-Terza, care a declarat după terminarea eveni-
mentului: cele expuse în şedinţa comisiei de specialitate, 
care a durat mai bine de două ore, vor fi sintetizate în-
tr-un raport, acesta trimiţându-se Consiliului Superior 
al Magistraturii (CSM) şi Ministerului Educaţiei pentru 
valorificare. „Nu poate fi oprită activitatea unei şcoli pe 
timpul investigaţiilor procuraturii, ministerul de resort 
trebuie să găsească soluţiile practice, pentru preântâm-
pinarea ştirbirii drepturilor fundamentale legate de 
educaţie, de exercitarea confesională liberă, de alegerea 
liberă a şcolii, din cauza punerii sub semnul întrebării 
a legalităţii înfiinţării liceului catolic” – a declarat de-
putatul. Csengele Csíky, purtătoarea de cuvânt a părin-
ţilor a relatat: În prezent este aproape sigur, că şcoala 
nu poate porni în acest an clase de începere a ciclurilor, 
dar dorim asigurarea condiţiilor, pentru ca în clasele ce 
funcţionează activitatea să decurgă în mod normal, iar 
până la noile înscrieri situaţia juridică a şcolii să se nor-
malizeze. Împotriva producerii deranjamentelor majore 
în funcţionarea şcolii şi împotriva hărţuirii comunităţii 
romano-catolice din Târgu-Mureş de către procurorii 
DNA au protestat atât organizaţiile politice maghiare 
din ţară, cât şi membrii ai guvernului ungar, dar situaţia 
precară a rămas neschimbată şi nici situaţia juridică a 
şcolii nu a fost clarificată. În tot acest timp administraţia 
locală şi ministerul de resort se învinuiesc reciproc pen-
tru impasul la care s-a ajuns.

8 iunie 2017

 Tribunalul din Târgu-Mureş a anulat în primă 
instanţă acea hotărâre a Inspectoratului Şcolar Mu-
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reş, prin care a transferat clasele maghiare din Co-
legiul Naţional Unirea din Târgu-Mure în anul 2015 
la Liceul Teologic Romano-Catolic Rákóczi Ferenc al 
II-lea din Târgu-Mureş.
 La vremea respectivă, hotărârea în cauză a fost con-
testată atât de către  municipalitatea Târgu-Mureş, cât 
şi de comitetul de părinţi a Colegiului Naţional Unirea 
în contencios administrativ. Tribunalul a comasat cele 
două acţiuni, admiţând contestaţia reclamanţilor. A re-
fuzat totodată ca un grup al părinţilor copiilor tranfe-
raţi la liceul catolic să ia parte în proces.

15 iunie 2017 

 Liceul Teologic Romano-Catolic a ajuns la pragul 
prăbuşirii, după ce decizie judcătorească definitivă 
a anulat hotărârea inspectoratului şcolar Mureş din 
2015, care a transferat clasele maghiare  ale Colegiului 
Naţional Unirea la Liceul Teologic Romano-Catolic.
 Despre situaţia liceului catolic au dat relaţii părinţii 
elevilor acestei şcoli în cadrul unei conferinţe de presă. 
Cele prezentate de părinţi au fost confirmate de directo-
rul interimar al şcolii, profesorul Szilárd Székely. Pagina 
pe internet al instanţelor din România ne informează, 
că decizia definitivă a Curţii de Apel din Târgu-Mureş 
cu privire la anularea hotărârii inspectoratului şcolar de 
relocare a claselor maghiare din Colegiul Naţional Uni-
rea a fost luată în data de 2 august. Directorul interimar 
al şcolii, profesorul Szilárd Székely relatează, că a avut o 
convorbire cu inspectorul şcolar şef, care i-a comunicat, 
că inspectoratul şcolar aşteaptă comunicarea oficială a 
sentinţei definitive, după care urmează dizolvarea ime-
diată a liceului teologic. Imola Zsigmond a vorbit în nu-
mele părinţilor, şi-a exprimat indignarea pentru indu-
cerea în eroare a părinţilor de către autorităţile române 
săptămâna trecută, prin dezinformarea verbală a nun-
ţiului papal, „liniştindu-l” pe acesta, că liceul teologic 
va putea forma şi clase începătoare de ciclu, dacă există 
solicitări în acest sens, adică suficienţi copii. Şi-au bătut 
joc de părinţi, care au luat în serios mesajul verbal al 
ministerului educaţiei, strângând în câteva zile adeziuni 
în scris de la 114 părinţi, aceştia fiind hotărâţi să-şi în-
scrie copii în clasele de început de ciclu. Părinţii păcăliţi 
au aflat de la ambasadorul Vaticanului din Bucureşti, că 
degeaba au strâns în timp record copii necesari pentru 
pornirea claselor respective, şcoala va fi dizolvată ca ur-
mare a sentinţei Curţii de Apel din Târgu-Mureş.

10 august 2017

 Uniunea Pedagogilor Maghiari din România 
(UPMR) susţine, că anihilarea funcţionării liceului 
catolic din Târgu-Mureş este un atac împotriva înt-
regului învăţământ maghiar din România.
 Organizaţia profesională a dat publicităţii marţi un 
apel prin care cheamă la o demonstraţie – care va avea loc 
miercuri – toţi cetăţenii care gândesc responsabil, drept 
protest împotriva manevrelor mârşave care au dus la si-

tuaţia revoltătoare a liceului teologic din Târgu-Mureş 
şi pentru a demonstra voinţa colectivă pentru reglemen-
tarea juridică a situaţiei acestei şcoli. Luarea de poziţie 
semnată în numele conducerii uniunii pedagogilor ma-
ghiari de către preşedintele Botond Burus-Siklódi arată, 
că este revoltător, ca o şcoală din România să fie adusă 
în mod artificial în situaţia dramatică în care se află lice-
ul catolic din Târgu-Mureş, cu o săptămână înainte de 
începerea noului an şcolar. Protestul readuce în atenţie 
faptul, că dreptul la învăţământul în limba maternă – 
indiferent că este vorba de şcoală de stat sau şcoală con-
fesională – este garantat de Constituţia României. Pen-
tru maghiarii aflaţi în minoritate, şcolile au fost şi vor fi 
centrele de conservare şi întărire a identităţii naţionale 
şi religioase. „Cei care pun piedici în faţa învăţământu-
lui în limba maternă, indiferent de nivelul şi forma ei, ne 
împiadică în transpunerea în viaţă a drepturilor noastre 
minoritare. Împiedcarea funcţionării Liceului Teologic 
Romano-Catolic din Târgu-Mureş este un atac frontal 
împotriva învăţământului maghiar din România” – se 
mai arată în manifest. Organizaţia face apel la toţi cei 
care gândesc responsabil despre învăţământul maghiar 
din România, îndemnându-i să fie prezenţi miercuri 
la protestul organizat de Statusul Romano-Catolic din 
Transilvania în faţa Prefecturii din Târgu-Mureş, adu-
când fiecare o lumânare. Consiliul Naţional Secuiesc 
susţine, că atacul împotriva liceului catolic reprezintă 
dovada elocventă, că este vorba de atacul statului îm-
potriva întregii comunităţi maghiare din România. So-
lidaritatea faţă de această şcoală este datoria elementară 
a tuturor organizaţiilor maghiare, dar şi a persoanelor 
cu gândire responsabilă, de aceea CNS îndeamnă toţi 
maghiarii din Ţinutul Secuiesc să participe la mitingul 
de miercuri, dar şi la toate manifestaţiile care sprijină 
funcţionarea normală a acestei şcoli.

6 septembrie 2017

 Deputatul Marius Paşcan a iniţiat reverificarea 
modului în care au fost retrocedate clădirile în care 
funcţionează în prezent Colegiul Naţional Unirea 
şi Liceul Teologic Romano-Catolic din Târgu-Mu-
reş. Biserica romano-catolică decide sâmbătă asupra 
sorţii contractului încheiat cu administraţia locală.
 Marius Paşcan a declarat: l-a rugat pe prefectul 
Lucian Goga şi pe primarul  Dorin Florea să înainteze 
solicitarea reverificării retrocedării în favoarea biseri-
cii romano-catolice a ansamblului de clădiri, deoarece 
instituţiile conduse de domniile lor au competenţa de 
a intervenii în cazul respectiv. Deputatul s-a referit la 
poziţia formulată de Direcţia Naţională Anticorupţie 
(DNA), aceasta stabilind pe baza unei sesizări din 2014, 
că retrocedarea ansamblului de clădiri din Târgu-Mureş 
a fost aprobată în anul 2004 în mod ilegal de către co-
misia de retrocedare Arhiepiscopiei Romano-Catolice 
din Alba-Iulia, dar DNA a menţionat totodată şi faptul, 
că acest caz a intrat în prescripţie, membrii comisiei de 
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retrocedare ne mai putând fi luaţi la răspundere. În clă-
direa principală a fostului Gimnaziu Romano-Catolic 
Rákóczi Ferenc II funcţionează în prezent Colegiul Na-
ţional Unirea, aceasta fiind şcoala de elită română din 
Târgu-Mureş, iar în clădirea secundară funcţionează 
clasele Liceului Teologic Romano-Catolic, acesta fiind 
desfinţat săptămâna trecută şi trecut sub umbrela juridi-
că a Liceului Bolyai Farkas din Târgu-Mureş. Fundaţia 
Statusul Romano-Catolic, instituţia bisericească împu-
ternicită cu administrarea acestor imobile reaminteşte, 
că în contractul de închiriere încheiat cu Primăria mu-
nicipiului Târgu-Mureş din anul 2014 este stipulat, că 
în ansamblul imobiliar trebuie să funcţioneze şi şcoa-
lă catolică. Dacă această şcoală catolică nu mai poate 
funcţiona, contractul încheiat cu administraţia publică 
locală îşi pierde valabilitatea, cea ce nu stă în intere-
sul nimănui. Adunarea Generală a Fundaţiei Statusul 
Romano-Catolic va hotărâ sâmbătă, dacă desface con-
tractul de închiriere existent cu Primăria municipiu-
lui, dat fiind faptul, că şcoala catolică a fost desfiinţată. 
Instituţia bisericească de administrare a patrimoniului 
atrage atenţia asupra faptului, că hotărârea Inspectora-
tului Şcolar privind desfiinţarea Liceului Teologic Ro-
mano-Catolic din Târgu-Mureş pe de o parte a asigurat 
dreptul copiilor la învăţământ, prin acea, că respective-
le clase au fost trecute în subordinea Liceului Teoretic 
Bolyai Farkas, dar pe de altă parte nu a asigurat dreptul 
părinţilor de a alege liber şcoala dorită pentru copii lor. 
Statusul obiectează şi pentru faptul, că Inspectoratul 
Şcolar al judeţului Mureş, la propunerea Ministerului 
Educaţiei, a transferat clasele una câte una  Liceului 
Bolyai Farkas şi nu ca subunitate unitară.

15 septembrie 2017 

 Au fost citaţi la subunitatea teritorială din Târ-
gu-Mureş a Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) 
în vederea audierii: Constantin Şerban Iosifescu, 
preşedinte al Agenţiei Române de Asigurare a Ca-
lităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), 
Monica Cristina Anisie, fost secretar de stat în minis-
terul educaţiei naţionale şi mai mulţi şefi de serviciu 
în legătură cu înfiinţarea liceului teologic romano-ca-
tolic din Târgu-Mureş. 
 Surse apropiate de DNA spun, că acest nou caz a fost 
extras din acţiunea penală aflată în derulare, legat de în-
fiinţarea liceului teologic din Târgu-Mureş, în care sunt 
cercetaţi Ştefan Someşan, fost inspector şcolar şef al ju-
deţului Mureş şi Zsolt József Tamási, fostul director al 
liceului catolic. Potrivit evaluării făcute de ARACIP, au 
fost îndeplinite toate condiţiile pentru înfiinţarea liceu-
lui în cauză, deşi la vremea respectivă nu a existat decât 
ordinul dat de fostul inspector şcolar şef Ştefan Some-
şan. Învestigaţiile legate de înfiinţarea Liceului Teologic 
Romano-Catolic din Târgu-Mureş au fost demarate de 
către DNA în noiembrie 2016, sub forma acţiunii pe-
nale împotriva fostului inspector şcolar şef al judeţului 

Mureş, acesta fiind bănuit că ar fi comis ilegalităţi atunci 
când a emis hotărârea de înfiinţare a liceului teologic, 
dar şi înpotriva fostului director Zsolt József Tamási, 
acesta fiind bănuit de abuz în serviciu. În iunie 2017 
contenciosul administrativ din judeţul Mureş a anu-
lat acea hotărâre a Inspectoratului Şcolar al Judeţului 
Mureş, prin care s-a aprobat înfiinţarea liceului catolic 
din Târgu-Mureş. Decizia contenciosului administrativ 
a fost contestată, dar până la sentinţa definitivă rămâ-
ne în vigoare anularea hotărârii de înfiinţare a liceului. 
Dată fiind această situaţie, pentru noul an şcolar clasele 
liceului catolic, juridic vorbind, au fost transferate la Li-
ceul Teoretic Bolyai Farkas din Târgu-Mureş.

6 noiembrie 2017  

 Tribunalul judeţului Mureş a anulat definitiv anu-
mite părţi din rechizitoriul acţiunii penale, demarată 
de DNA – presupunând, că liceul teologic din Târ-
gu-Mureş ar fi fost înfiinţată şi a funcţionat în mod 
ilegal – împotriva fostului director de liceu, Zsolt Ta-
mási şi împotriva fostului inspector şcolar şef, Ştefan 
Someșan.
 Tribunalul a stabilit, că acţiunea procuraturii din 
3 noiembrie 2016, prin care a admis urmărirea penală, 
ca fiind nelegală, eliminând-o din rechizitoriu, în cazul 
ambilor învinuiţi.

6 ianuarie 2018

 După Marius Paşcan, politicianul român naţiona-
list extremist, deputatul Partidului Mişcare Populară 
(PMP) reânfiinţarea Liceului Teologic Romano-Cato-
lic încalcă „principiile autonomiei locale”.
 În acelaşi timp el şi colegii lui împiedică înfiinţarea 
secţiei maghiare independente la Universitatea de Me-
dicină şi Farmacie din Târgu-Mureş, invocând tot auto-
nomia locală, de data asta cea a universităţii, cu scopul 
evident de a elimina treptat formarea de medici în limba 
maghiară – declară filiala din Târgu-Mureş a Partidului 
Popular Maghiar din Transilvania, protestând împotriva 
acestei noi manifestări antimaghiare, subliniind dreptul 
fiecăruia de a învăţa în limba sa maternă.

12 februarie 2018

 Partidul Naţional-Liberal a formulat obiecţiuni 
constituţionale împotriva actului normativ ce preve-
de reînfiinţarea liceului catolic din Târgu-Mureş.
 Senatul, în calitate de cameră decizională a adop-
tat cu votul majorităţii social-liberale proiectul legislativ 
înaintat de UDMR, care prevede reînfiinţarea Liceului 
Teologic Romano-Catolic, desfiinţat de autorităţile lo-
cale. Partidele de opoziţie de centru-dreapta, apropiate 
de şeful statului susţin, că intenţiile parlamentului de 
a înfiinţa şcoli, încalcă prevederile constituţiei. Ludovic 
Orban, preşedintele Partidului Naţional-Liberal invo-
că legea învăţămîntului, care prevede clar, că unităţile 
şcolare se înfiinţează pe baza propunerii autorităţilor 
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locale, prin hotărârea ministerului educaţiei. Este cert, 
că ceea ce UDMR nu a reuşit la Târgu-Mureş, a încercat 
să rezolve la Bucureşti.

13 februarie 2018

 Curtea Constituţională de la Bucureşti a admis 
obiecţiunile constituţionale prezentate de partidele 
de opoziţie în legătură cu actul normativ ce prevede 
reînfiinţarea liceului teologic din Târgu-Mureş. CCR 
susţine, că acest act normativ contravine principiului 
constituţional al autonomiei locale.
 Valer Dorneanu, preşedintele CCR explică decizia 
curţii prin aceea, că parlamentul poate adopta doar re-
glememtări cu caracter general, nu poate reglementa ca-
zuri particulare, concrete. Parlamentul nu poate adopta 
o lege, a cărui efect juridic se referă la un caz singular, la 
o singură persoană juridică, cum se întâmplă în cazul de 
faţă. CCR susţine, că acest act normativ, respectiv reînfi-
inţarea liceului catolic din Târgu-Mureş încalcă princi-
piul constituţional al autonomiei locale, dar contravine 
şi principiului separării puterilor în stat, dar şi rolului 
parlamentului prevăzut de constituţie.

20 martie 2018 

 A apărut ordinul ministerial de reânfiinţare a li-
ceului catolic din Târgu-Mureş.
 Liceul va funcţiona ca instituţie cu personalitate 
juridică începând cu anul de învăţământ 2018/2019 cu 
clasele deja existente şi care au fost transferate din moti-
vele cunoscute la Liceul Teoretic Bolyai Farkas din Târ-
gu-Mureş.

10 august 2018

 Partidul Mişcare Populară va ataca în contencios 
administrativ Ordinul mintrului educaţiei naţionale 
privind reînfiinţarea liceului teologic romano-catolic 
din Târgu-Mureş – a anunţat preşedintele executiv al 
partidului, Marius Paşcan.
 Deputatul susţine, că ministerul de resort a emis 
ordinul în cauză, încălcând constituţia ţării şi ignorând 
competenţele administraţiei publice locale şi neluând în 
consideraţie faptul, că legea având acelaş scop, aprobat 
cu puţin timp în urmă, a fost contestat de CCR. Partidul 
său va contesta acest ordin în contencios administrativ 
şi se va adresa din nou curţii constituţionale.

11 august 2018

 Liceul Teologic Romano-Catolic Rákóczi Ferenc 
II reînfiinţat, a început noul an şcolar în biserica ro-
mano-catolică centrală şi în curtea şcolii.
 În cuvântul său de început de an şcolar arhiepisco-
pul romano-catolic György Jakubinyi a expus succint 
drama prin care a trecut până astăzi liceul catolic din 
Târgu-Mureş, recenta reînfiinţare fiind posibilă doar în 
urma unor presiuni venite din exterior. A evocat trecu-
tul apropiat: în 1989 romano-catolicii din Transivania 

au sperat că vor trăi în libertate şi în condiţiile asigu-
rate de statul de drept. Faţă de aceste speranţe au fost 
nevoiţi să constate cu amărăciune că realitatea le oferă 
cu totul altceva. Aici la Târgu-Mureş a trebuit să trea-
că 20 ani până când biserica catolică a redobândit clă-
dirile confiscate de comunişti, au trecut încă doi ani, 
până când au reuşit să repornească liceul teologic, care 
a şi fost însă desfiinţat după o scurtă funcţionare. Ar-
hiepiscopul a arătat, că romano-catolicii maghiari din 
Transilvania trăiesc şi ca maghiari şi ca şi catolici în 
minoritate, dar  ţin la drepturile lor. Din păcate, biseri-
ca trebuie să fie pregătită permanent să înlăture piedi-
cile, care apar vrând nevrând – a concluzionat arhiepi-
scopul. Directorul  Zsolt Tamási a abordat la fel, în mod 
realist situaţia şcolii, arătând, că „binevoitorii” şcolii se 
vor îngrijii şi în viitor să încerce perturbarea activităţii 
normale, dar trebuie să convieţuim cu această stare de 
fapt. Scopul şicanelor este descurajarea şi intimidarea 
comunităţii. În ultima săptămână Marius Paşcan, pre-
şedintele executiv al Partidului Mişcare Populară a ve-
nit cu noi acuzaţii la adresa şcolii şi la adresa bisericii, 
lansând ştirea falsă, că s-ar face pregătiri pentru evacu-
area colegiului Unirea din clădirea retrocedată bisericii 
catolice. Acuzaţia lui Paşcan se bazează pe o scrisoare 
trimisă primăriei, în care biserica romano-catolică roa-
gă primăria să asigure pentru elevii colegiului naţional 
condiţii adecvate pentru studiu, concret cere reparaţia 
clădirii. Acuzaţiile lui Paşcan au fost demontate atât de 
primărie, cât şi de biserică.

11 septembrie 2018 

 Este îmbucurător, că Liceul Teologic Romano-Ca-
tolic Rákóczi Ferenc II funcţionează în sfârşit fără 
obstacole, dar este regretabil, că directorul şcolii, 
Zsolt Tamási este nevoit să-şi îndeplinească funcţia în 
calitate de inculpat, datorită abuzurilor organelor de 
urmărire penală.
 „Se poate întâmpla orice, nu ştim la ce să ne aş-
teptăm” – a declarat presei Csongor Gogolák, avocatul 
inculpatului Zsolt Tamási. Împotriva lui Zsolt Tamási 
urmărirea penală a fost iniţiată de Direcţia Naţională 
Anticorupţie (DNA) pentru rolul său avut  la înfiinţarea 
Liceului Teologic Romano-Catolic din Târgu-Mureş. 
Printre altele este acuzat, că înfiinţarea nelegală s-a 
făcut şi cu concursul său, că ar fi prejudiciat Colegiul 
Naţional Unirea şi că ar fi prejudiciat şi copii care s-au 
înscris în liceul teologic. Deşi părinţii au declarat de mai 
multe ori, că nu se consideră prejudiciaţi, nici ei, nici co-
pii, instanţa nu a luat acest fapt în consideraţie. Cazul 
lui Zsolt Tamási se află în prezent în recurs, la Curtea de 
Apel din Târgu-Mureş şi nu se ştie cum se va finaliza în 
2019, dacă se va finaliza…

28 decembrie 2018


