6-11-2014 5000 ALÁÍRÁST GYŰJTENEK A KOLOZSVÁRI KÉTNYELVŰ TÁBLÁKÉRT

Aláírásgyűjtésbe kezd a kolozsvári bejáratokhoz kihelyezendő kétnyelvű helységnévtáblák ügyében a
European Committee Human Right Hungarians Central Europe Alapítvány. A civil szervezet első fokon
megnyerte a helységnévtábla ügyében indított pert, azonban a Kolozsvári Polgármesteri Hivatal
felfolyamodványban megtámadta a bírósági döntést. Az önkormányzat azzal érvelt, hogy a kolozsvári
magyarok nem igénylik a kétnyelvű táblát.
Szőcs Izabella, az alapítvány jogi tanácsosa sajtótájékoztatón elmondta, azért döntöttek az aláírásgyűjtés
mellett, mert arra gondoltak, hogy hatásosabb, ha a bíróságnak is felmutatják a lakossági akaratot. 5000
aláírást fognak gyűjteni, amit be fognak nyújtani a bíróságra. A válasziratban is megígérték már a
bíróságnak, hogy benyújtják az aláírásokat. A kocsmákban ezek a Könczey Elemér által készített
szóróanyagok fogják népszerűsíteni az aláírásgyűjtést.

Az aláírásokat a Bulgakov, Krajczár, Klausen és Insomnia kávézóban gyűjtik mától. 10 önkéntes is gyűjti az
aláírásokat, munkájukat Tussay Szilárd koordinálja. A Kolozsvári Magyar Operában is alá lehet írni.
Nagyon fontos, hogy az, aláíróknak legyen kolozsvári lakcíme, vagy ideiglenes tartózkodási engedélye. Az
aláírás két nyelven fog folyni, bárki aláírhatja, nemzetiségtől függetlenül.
Azért tűzték ki célul az 5000 aláírást, mert 50 ezer magyar él Kolozsváron, és ennek a 10%-a, úgy
gondolják, hogy reprezentatív lesz. A Facebookra is fel lesz töltve az ív, és bárki letöltheti, aláírhatja, és
eljuttathatja az aláírásgyűjtőknek. Fontos, hogy egy kolozsvári lakos csak egyszer írhat alá. A kolozsvári
kocsmákban is lesznek az asztalokon az aláírásgyűjtést népszerűsítő szóróanyagok.
>> Az aláírásgyűjtő ívet itt is le lehet tölteni >>
Szőcs Izabella elmondta, még nem tudni, hogy mikor lesz a következő tárgyalás, 7-10 napon belül fog
kiderülni. Noha a törvény szerint az önkormányzatnak már nincs lehetősége arra, hogy újabb érvekkel
védekezzen, mert ezt az alapfokú tárgyaláson elmulasztotta. A bíróság eldönti, hogy figyelembe veszi vagy
sem a védelem felfolyamodványban megfogalmazott álláspontját.
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