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Fák, villanyoszlopok dőltek ki 
Erdély számos településén a 
hétvégi havazás miatt. Ma és 
holnap nem lesz tanítás a Temes 
megyei iskolákban.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

T öbb mint 150 fát és villany-
póznát döntött ki, sok helyen 
pedig elektromos vezetékeket 

tépett le az erős szél az utóbbi 24 
órában Romániában – derült ki a 
katasztrófavédelem tegnap délelőt-
ti összesítéséből. A Temes Megyei 
Katasztrófavédelmi Bizottság jóvá-
hagyta tegnap Aura Danielescu me-
gyei főtanfelügyelő kérését, hogy a 
havazás miatt ma és holnap ne legyen 
tanítás a Temes megyei iskolákban. 
A nyugati országrész 16 megyéjében 
lehullott nagy mennyiségű hó, illetve 
a viharos szél miatt leszakadt faágak, 
kidőlt fák fennakadásokat okoztak 
a közlekedésben. Tegnap reggel egy 
közlekedő gépkocsira dőlt rá egy fa a 
Déva és Arad közötti DN7-es főúton. 
A balesetnek nincsenek áldozatai, de 
a forgalom az akadály eltávolításáig 
mindkét irányban leállt – számolt be 
az MTI. Krassó-Szörény megyében 
Csernahévíznél a letört faágak lesza-
kították a magasfeszültségű vasúti 
felsővezetéket, ezért a Temesvár és 
Bukarest között közlekedő gyorsvo-
nat nem tudta folytatni útját, és – a 
hírtelevíziók által megszólaltatott 
utasai szerint – több mint hét órát 

vesztegelt egy alagútban. Az Arad 
megyei Tótváradnál s áramszünet 
miatt állt le a vasúti közlekedés teg-
nap reggel, így két nemzetközi járat, 
a kürtösi határállomástól Bukarest 
felé tartó, illetve a Bukarestből Bu-
dapest felé közlekedő gyorsvonat is 
elakadt. A síkos utakon országszerte 
megszaporodtak a közlekedési bal-
esetek. Az Olt megyei Salciánál egy 
árokba csúszott busz 29 utasának 
kimentéséhez hívták a katasztrófa-
védelmet, Hunyad, Ialomița és Tele-
orman megyében pedig több mint 40 

elakadt gépkocsit és utasaikat kellett 
kiszabadítani a hó fogságából. Temes 
megyében 60, Arad megyében 47, 
Krassó-Szörény megyében 37 tele-
pülés, Buzău megyében mintegy 15 
ezer háztartás maradt áram nélkül. 
A román meteorológiai szolgálat a 
Bánságra és a Déli-Kárpátok térségé-
re adott ki másodfokú (narancssárga) 
riasztást a kiadós havazás és az órán-
ként 60 kilométeres sebességű szél 
miatt, 13 megyében pedig elsőfokú 
(sárga) riasztás volt érvényben teg-
nap estig.

SOK GONDOT OKOZOTT TEGNAP A SZŰNNI NEM AKARÓ HAVAZÁS
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Sokan igyekeznek összefüggéseket keresni, 
párhuzamot vonni az elmúlt időszakban Európa 
több nagyvárosában rendezett utcai tüntetések, 
valamint a demonstrációkat kísérő hatósági fel-
lépések között. Máris akadnak, akik a megmoz-
dulások alapján, az arab tavaszból kiindulva 
egyfajta „európai tavaszt” rebesgetnek, globális 
okokat, általános érvényű problémákat sejtetve a 
különböző országokban tapasztalható elégedet-
lenségek mögött. Ami, valljuk be, meglehetősen 
elrugaszkodott hipotézis, hiszen bármennyire is 
egységessé válik az európai uniós közösségi tér, 
aligha lehet egyetlen kaptafára húzni az adott 
társadalmi zúgolódásokat és azok kiváltó okát.

Franciaországban például a tiltakozó autósok 
által néhány hete a magas üzemanyagárak és köz-
terhek miatt indított tömegmegmozdulás, a sárga 
láthatósági mellényről elnevezett sárgamellénye-
sek mozgalma Emmanuel Macron elnök politikája 
elleni általános elégedetlenségbe csapott át. Múlt 
szerda óta utcai tüntetések helyszíne Budapest 
is, ahol az ellenzék hívására estéről estére né-
hány ezren tiltakoznak a „rabszolgatörvénynek” 
nevezett, a túlórát szabályozó jogszabály-módosí-
tás ellen. És bár az elmúlt hetekben alábbhagytak 
ugyan, nagyszabású demonstrációkat rendeztek 
idén Romániában is, ahol a balliberális koalíció-
val és kormányaival elégedetlenkedőket minde-
nekelőtt az igazságüggyel kapcsolatos törvények 
elfogadása, a korrupcióellenes küzdelem mega-
kasztásának hatalmi kísérlete vitte az utcára.

Lehet-e valamiféle analógiát felfedezni a há-
rom ország kormányellenes megmozdulásai 
között? Ha mindenáron a körtét igyekszünk ösz-
szehasonlítani az almával, akkor természetesen 
lehet, józan logikával azonban nem lehet egyen-
lőségjelet tenni a párizsi, budapesti és bukaresti 
tüntetések közé. A franciaországi sárgamellé-
nyesek erőszakba, rongálásba, randalírozásba 
torkollt megmozdulásaira érkezett karhatalmi vá-
lasz apropóján Romániában is akadnak – termé-
szetesen kormánypárti politikusok és vélemény-
vezérek –, akik szerint teljesen rendben volt az, 
ahogyan a román csendőrség fellépett a diaszpó-
ra augusztus 10-ei kormányellenes tüntetőivel 
szemben. Ami nyilvánvaló csúsztatás, de legjobb 
esetben is erőltetett párhuzam. Miközben ugyan-
is a francia rendvédelmi szervek olyan tüntetők-
kel szemben vetettek be vízágyút, könnygázt és 
gumibotot, akik fékevesztetten törtek-zúztak, 
gyújtogattak Párizs utcáin, nem kímélve a Fran-
ciaország egyik szent jelképének számító Diada-
lívet sem, addig Bukarestben más volt a helyzet. 
Nálunk a felfegyverzett amatőrök társaságaként 
eljáró csendőrség két kapitális hibát vétett a kül-
földön élő románok által meghirdetett emlékeze-
tes augusztusi tömegmegmozduláson: képtelen 
volt elkülöníteni a békés tüntetők tömegétől a 
kimondottan a balhé kedvéért utcára vonuló, 
gyújtogató, a karhatalom munkatársától fegyvert 
eltulajdonító garázdákat, ugyanakkor brutálisan 
bánt az erőszakot egyáltalán nem alkalmazó de-
monstrálókkal szemben is. Hogy ezt vezetőinek 
alkalmatlansága okán vagy politikai szolgalel-
kűségből tette, a mai napig nem derült ki, de re-
méljük, az ügyészségi vizsgálat elhúzódása nem 
azt vetíti előre, hogy véglegesen fátylat borítanak 
a történtekre, és a felelősök megússzák. A Mac-
ron politikája ellen Párizs feldúlásával tiltakozó 
francia szélsőségesekhez és a román diaszpó-
ra békés megmozdulását eltérítő bukaresti ga-
rázdákhoz hasonlóan az ezekben a napokban 
Budapesten utcára vonuló tüntetők egy része is 
abban a súlyos tévhitben él, hogy antidemok-
ratikus eszközökkel (például a rendőrök és a 
parlament megdobálásával) megdönthető egy 
demokratikusan megválasztott politikai több-
ség. Márpedig nem szabad elfelejteni, hogy nem 
1989-et írunk, nem diktatúrában élünk, ezért az 
erőszak, a parlament ablakainak bezúzása, a 
rendvédelmisekkel való összeakaszkodás nem 
megoldás a kormánybuktatásra.
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 » BÍRÓ BLANKA

Konferenciával emlékeztek meg Sep-
siszentgyörgyön a 140 éve született 

Keöpeczi Sebestyén József erdélyi cí-
merművészről, aki Románia címerét 
is megalkotta. A románok nagy egye-
sülésének centenáriumához is kapcso-
lódó pénteki rendezvényen Szekeres 
Attila István házigazda, az Erdélyi 
Címer- és Zászlótudományi Egyesület 
elnöke, a Nemzetközi Címertani Aka-
démia levelező tagja nyitóbeszédében 
felidézte: az első világháborút lezáró 
Párizs környéki békeszerződések után 

Románia új címerének megalkotásá-
hoz bizottságot állítottak fel, de nem 
sikerült megfelelő elképzelést kiala-
kítani. Így végül az erdélyi magyar 
címerművészt, Keöpeczi Sebestyén 
Józsefet kérték fel, aki néhány évvel 
azelőtt, 1915-ben rajzolta meg a Ma-
gyar Királyság középcímerét, tervezte 
meg állampecsétjét. Románia jelenle-
gi címere is Keöpeczi Sebestyén József 
1921-es munkáján alapszik. „Milyen 
érdekes fordulata a történelemnek, 
hogy Románia száz évvel ezelőtt 
született címerét éppen itt a mi me-
gyénkben – Köpecen – készítette egy 

erdélyi magyar értelmiségi 1921-ben. 
(…) Kétlem, hogy hasonló felkérés ma 
lehetséges lenne. Így tehát feltehetjük 
a kérdést: haladt-e a világ, haladt-e a 
romániai közgondolkodás száz év alatt 
előre?” – fogalmazott Tamás Sándor, 
a Kovászna Megyei Tanács elnöke. 
A konferencián több neves román és 
magyarországi szakember tartott szak-
mai előadást. Ez alkalomra a Három-
szék Vármegye Kiadó megjelentette 
Szekeres Attila István Románia címere 
és Keöpeczi Sebestyén József – Stema 
României și Keöpeczi Sebestyén József 
című kétnyelvű kötetét.

A román címer magyar atyjára emlékeztek

Szekeres Attila István házigazda ismertette Keöpeczi Sebestyén József erdélyi címerművész munkásságát

Nagy felfordulás. Sok gondot okozott a havazás Temes megyében




