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Közölte döntését és indoklását a maroshévízi bíróság: nem kell megszüntetni a Dr. Urmánczy
Nándor Egyesületet. A döntésben viszont az is szerepel, hogy az egyesület statútumának azt a
cikkelyét, amely a székely önrendelkezési törekvések támogatásáról szól, törölni kell.
A kedden kézbesített perdokumentációból derül ki, hogy a hírek ellenére nem szüntetik meg a
maroshévízi Dr. Urmánczy Nándor Egyesületet. Az indoklásban cikkelyenként elemzik az
egyesület célját, tevékenységét, alapszabályzatát, rávilágítva, hogy nem tekinthető
törvényellenesnek a névadó szellemi hagyatékának ápolása, az emlékház létrehozása,
könyvek, oklevelek megjelentetése, és mivel az egyesület tagja román nemzetiségű személy is
lehet, diszkriminálásról sincs szó.
Önrendelkezés: hol maradhat, hol meg nem
„A népi kultúra ápolása, a székelység önszerveződési és önrendelkezési hagyományának
megtartása, a székelység kutatása, mint tevékenységi terület semmiképp sem törvényellenes, a
szerveződés lehetősége pedig alkotmány adta jog, mint ahogy a kisebbség kulturális
hagyományainak őrzése sem tiltott. Ebben a kontextusban az önszerveződés és önrendelkezés
sem veszélyezteti az ország egységét, függetlenségét” – olvasható az indoklásban.
A statútumban szereplő, a székely önszerveződési és önrendelkezési törekvések támogatása
viszont alkotmányellenes. A szövegkörnyezet nem teszi egyértelművé, hogy ez milyen területre
vonatkozik, többféle magyarázatra ad lehetőséget, a félreértések pedig előidézhetik a közrend
megbontását. Ennek érdekében a bíróság elrendeli az alapszabályzat ezen cikkelyének
törlését.
Nem lesz statútum-módosítás
„A bejegyzéskor a bíróság törvényesnek találta az egyesület alapszabályzatát. A bejegyzést az
ügyészség sem fellebbezte meg, senki sem tett le óvást a törvény által biztosított öt nap alatt.
Az egyesület bejegyzését követően csak akkor lehet módosítani az alapszabályzaton, ha a
szervezet működése Alktományba ütköző. Ezt a vádpontot nem fogalmazta meg senki sem,
ezért a törvény által biztosított keretek között nem lehet elrendelni az alapszabály módosítását”
– közölte lapunkkal Kincses Előd, az egyesület ügyvédje. A további lépésekről az egyesület ma
esti, rendkívüli közgyűlésén születik döntés.
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Előzmények, következmények
Amint arról korábban többször beszámoltunk, az Urmánczy egyesület megszüntetését három
Hévízen bejegyzett civil szervezet kérte, arra hivatkozva, hogy az egyesület által felvállalt
önrendelkezési törekvések támogatása alkotmányellenes, a szervezet névadója pedig horthysta
képviselőként nyílt románellenességről tett tanúságot. Utóbbi kijelentést a bíróság előtt vonták
vissza a feljelentők, akik a magyar történelem hiányos ismeretére hivatkozva bocsánatot kértek
.
Czirják Károly, az egyesület elnöke elmondta: a per kezdetétől számos tagfelvételi kérést
kaptak, a Magyar Élet Alapítvány pedig jelezte a tervezett 40-50 ezer forint helyett 100 000-rel
támogatja a szeptember második szombatjára tervezett Urmánczy-napokat. Közölte azt is, hogy
ma Borszéken Urmánczy-versenyt tartanak, amely a névadó tevékenységének jobb
megismerését célozza.
Balázs Katalin, honline.ro – 2010. június 08.
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