Sajtóközlemény
Alulírott Landman Gábor, holland állampolgár, magyar- holland fordító, 2012-ben költöztem
Tordaszentlászlóra. Nem Kolozsvárt választottam, mivel tudtam, hogy Kolozsvárral ellentétben Tordaszentlászlón a
magyarság aránya 50% fölötti, tehát kötelező alkalmazni a magyar nyelvhasználatot a közigazgatásban, a közéredkű
információk közlése során, a polgár és az intézmény közti kommunikációban.
Értetlenül álltam azzal a ténnyel szemben, hogy gyakorlatban ezek a jogok nincsenek betartva, így az
intézmény dolgozóinak elkezdtem magyarázni a törvények és az alkotmány erre vonatkozó előírásait, valamint az
intézmény kötelességeit ilyen téren. Kétnyelvű pecsétet és táblákat csináltattam ( polgármesteri hivatal, helyi tanács
, rendőrség ), okiratokat fordítattam magyar nyelvre, többször is kifejeztem szándékomat arra nézve, hogy segíteni
szeretnék az intézményeknek a törvény betartása végett, viszont a viselkedésemet tolakodásnak minősítették.
Miután megértettem, hogy nem lesz változás ezen a téren, az intézmények nem fogják betartani a
törvényeket, a próbálkozásaim ellenére sem, így azt láttam a legjobb megoldásnak, hogy megtanuljak románul,
mivel ezáltal részt tudok venni a közösség életében és polgári jogaimat teljesíteni tudom.
Az intézmény segítségét kértem ilyen téren, szerettem volna ha biztosítanak nekem egy román
nyelvtanfolyamot. Nem tartják be a torvényt, de nem is biztosították a román nyelv tanulásának lehetőségét. Mivel
több nyelven anyanyelvi szinten beszélek, hollandul, angolul, németül és franciául és tudok latinul, így teljesen
reálisan úgy gondolom, hogy a román nyelv tanulása sem jelentett volna különösebb akadályt.
Mivel az erre vonatkozó kérésemet hallgatólagosan visszautasították, a bírósághoz fordultam és azt kértem,
hogy állapítsa meg a törvénysértést és kötelezze a polgármesteri hivatalt arra, hogy biztosítson számomra egy
intenzív román nyelvtanfolyamot. Védelmükben az hozták fel, hogy az európai állampolgárok nem
rendelkeznek egyenló jogokkal a román állampolgárokhoz képest (tehát egy EU-s állampolgár nem használhatja
a Romániában hatályos kisebbségi jogokat).
2015.11.12-én a Tordai Bíróság visszautasította (522/328/2015)

a kérésemet, így legitimizálván a

Tordaszentlászlón uralkodó törvénytelen állapotokat, valamint az EU-s államolgári jogomat, miszerint ugyanazon
jogokat használhatom, mint a román állampolgárok. Fellebbezni fogok a Kolozsvári Törvényszéken ezen
igazságtalan ítélet ellen.
Több információért a fent bemutatott ügyről, kapcsolatba léphet velem a következő telefonszámon
+xxxxxx, e-mailben: info @ tordaszentlaszlo.eu vagy az alábbi webolalon: http://www.tordaszentlaszlo.eu

Tisztelettel,
Landman Gabor

