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Bukaresti instabilitás, székelyföldi rend
Színvonalasabb választ vár az SZNT a hatóságoktól az autonómiatörekvésekre

H I R D E T É S

Elzárták a vízcsapokat
Marosvásárhelyen már két tulajdonosi társulásnál is elzárták a vízcsa-
pokat és kedden újabb öt társuláshoz tartozó lépcsőház marad ivóvíz 
nélkül. Közben csütörtökig  korlátozzák a vízszolgáltatást a Felső-Maros-

menti településeken is. A betervezett három tulajdonosi társulásból csak 
kettőnél zárták el a fő vízcsapokat hétfőn délelőtt a regionális vízszol-
gáltató munkatársai. Ivóvíz nélkül maradt  volt Hosszú utcában levő egy, 
a volt Kossuth Lajos utcából pedig két tömbház, adósok és jól fizetők 
egyaránt.  Mint Nicu Tomuleţiu, az Aquaserv szolgáltató sajtószóvivője 
elmondta, a kövesdombi lépcsőházakban azért nem zárták el a csapokat, 
mert a társulás képviselői eljöttek a szolgáltatóhoz és írásban vállalták, 
hogy a kitűzött határidőkre törlesztik a kintlevőségeket. A sajtószóvivő 
elmondta, hogy a törvény szerint csupán erre az egy megszorító intéz-
kedésre van joguk, vagyis csak egy-egy tömbház, egy-egy tulajdonosi 
társulás szintjén zárhatják el a fő vízcsapot, nem tehetik meg, hogy csak 
az adósokat hagyják ivóvíz nélkül. Az illetékes elmondta, hogy kedden 
folytatják a megszorító intézkedéseket, tervek szerint ivóvíz nélkül hagy-
nak a Kudzsír utcában hét lépcsőháznyi családot. Marosvécs, Magyaró, 
Marosoroszfalu és Déda községekben is csak megszakításokkal fognak 
ivóvizet biztosítani a családoknak. A fent említett települések ivóvizét 
a Bisztra és a Donka patakokból nyerik, Bisztrán van egy kis víztisztító 
üzem és onnan biztosítják. Nem először történik meg, hogy a fakiterme-
lők a patakokban vontatják le a kitermelt fát, s így annyira szennyezik, 
felzavarják a patakok vizét, hogy az használhatatlanná válik. Jelen pilla-
natban olyan nagyon zavaros a patakok vize, hogy nem tudják a megszo-
kott ütemben tisztítani és pumpálni azt, ezért nem tudják folyamatosan 
biztosítani az ivóvizet a nagyközségek lakóinak. (Simon Virág)

• RÖVIDEN 

• Az erdélyi, székely-
földi autonómiatö-
rekvésekre Bukarest 
részéről érkező vála-
szok zűrzavarában a 
székelység jelenti a 
rendet, az önrendelke-
zés iránti igényével a 
közösség olyan rendet 
akar, ami biztosítja az 
állampolgárok közötti 
tényleges szabadságot, 
és a törvényen alapszik 
– hangzott el a székely 
szabadság napi meg-
emlékezés szervezői-
nek kolozsvári sajtótá-
jékoztatóján.

ROSTÁS SZABOLCS

Izsák Balázs szerint a székely 
szabadság napján tartott ma-
rosvásárhelyi tiltakozás azt 

igazolta, hogy az autonómia igé-
nye állandó és töretlen a Székely-
földön. A Székely Nemzeti Tanács 
(SZNT) elnöke erről azon a tegnapi 
sajtóértekezletén beszélt, amelyen 
az EMNT és az EMNP képviselői-
vel, valamint baszk vendégükkel 
vonták meg az előző napi maros-
vásárhelyi megmozdulás mérlegét, 
kitérve az autonómia érdekében 
folytatott erőfeszítések állására. 

Izsák szerint zűrzavar és instabi-
litás jellemzi azt, ahogy Bukarest 
lereagálja az autonómiatörekvést, 
ebben pedig a székelység jelenti a 
rendet, amit az is tükröz, ahogy év-
ről évre megrendezi a székely vér-
tanúkra való megemlékezést. „Mi a 
rend népe vagyunk, és az autonó-
miatörekvéssel olyan rendet aka-
runk, ami a törvényen alapszik, és 
biztosítja az állampolgárok közötti 
tényleges szabadságot. Rengeteg 
beadványunk, a kiprovokált viták 
nyomán Bukarestnek is magasabb-
ra kell emelnie az ezekre adott vá-
laszok színvonalát, a román poli-

tikai elitnek ugyanakkor tanulnia 
kell a közösségi, nemzetközi jogot, 
és az általánosan elfogadott rend 
normái szerint kell válaszolnia” – 
hangoztatta Izsák Balázs. Az SZNT 
elnöke a nemzeti régiókról szóló 
európai polgári kezdeményezésnek 
az Európai Bíróságon aratott sikere 
kapcsán megjegyezte, az SZNT szá-
mára kedvező ítélet is azt bizonyít-

ja, hogy Romániának még tanulnia 
kell a közösségi jogot.

Európai védelmet 
a nemzeti közösségeknek

José Mari Etxebarria, a Baszk Nem-
zeti Párt képviselője – aki előző nap 
felszólalt a székely szabadság napi 
megmozduláson – közölte, mivel az 
elmúlt években a kontinensen hát-
térbe szorult a nemzeti közösségek 
kérdése, Európának lentről felfele 
kell építkeznie, és meg kell védenie 
a nemzeti közösségeket, fi gyelembe 
kell vennie kívánságaikat. Baszk-

föld legnagyobb politikai alakulata 
külügyi bizottságának tagja sze-
rint hangsúlyt kell fektetni Európa 
Egység a sokféleségben jelszavá-
nak alkalmazására, és olyan jogi 
eszközöket kell létrehozni, amivel 
megerősítik a nemzeti közösségek 
identitását. Sándor Krisztina, az 
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 
(EMNT) ügyvezető elnöke a sajtótá-
jékoztatón elmondta, a székely ter-
rorvád keretében börtönbüntetésre 
ítélt Beke István és Szőcs Zoltán 
esete nagyon jó példa arra, hogy 
a jelenlegi román kormány és az 
igazságszolgáltatás folyamatosan 
a magyar közösség ellen dolgozik, 
hiszen szerinte mondvacsinált vá-
dakkal juttatták rács mögé a HVIM 
két aktivistáját.

Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar 
Néppárt (EMNP) elnöke elmondta, 
az a tény, hogy ezrek vettek részt 
a székely szabadság napi megem-
lékezésen Marosvásárhelyen, azt 
mutatja: Székelyföldön népaka-
rat az autonómia. A politikus ki-
jelentette, ha száz évvel ezelőtt a 
Gyulafehérváron rendezett román 
nagygyűlésen autonómiát ígértek 
a nemzeti kisebbségeknek, a romá-
niai magyarság joggal kéri, hogy a 
száz éves Románia tartsa tisztelet-
ben ígéretét. „Érthetetlen, hogy a 
román állam miért utasítja el a pár-
beszédet, különösen most, amikor 
az Európai Unió soros elnökeként – 
saját bevallásuk szerint – a sokféle-
ség megóvására törekednek. Nem a 
megfélemlítés, hanem a kölcsönös 
tisztelet és a párbeszéd vezethet 
eredményre, a bizalmatlanság száz 
évét fel kell váltania az együttmű-
ködés időszakának” – hangoztatta 
Szilágyi Zsolt. 

Izsák Balázs szerint az 
autonómia igénye állandó és 
töretlen a Székelyföldön
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