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Magyar autonomisták, 
román „csillagászok”

Kiváló képet ad a magyar közösség helyzetéről és a 
román hatóságoknak a jogos magyar önrendelkezési 
törekvésekkel szembeni hozzáállásáról mindaz, ami 
a hétvégén a székely szabadság napja, illetve az au-
tonómiát célzó jogi küzdelem kapcsán történt.
Miközben Marosvásárhelyen a magyarok – immár 
az Európai Unió bírósága által a nemzeti régiók 
kiemelt finanszírozását célzó polgári kezdemé-
nyezés ügyében hozott kedvező ítélet által is fel-
villanyozva – ismét csak hitet tettek az autonómia 
mellett, addig a román hatóságoknak nem futotta 
többre annál az ócska és szánalmas provokáci-
ónál, hogy a Székely vértanúk emlékműve körül 
kirakott, a székely zászlón szereplő csillaghoz 
hasonló alakzatot oktogonná alakíttassák, és le-
vétessék a feliratot a székely vértanúk kútjáról.

A marosvásárhelyi önkormányzat román ille-
tékeseinek „csillagászkodása” tökéletes látlelet 
arról, hogyan viszonyulnak a román hatóságok 
a magyarokhoz: még a jelenlétünk látható bizo-
nyítékait is megpróbálják tűzzel-vassal, vagy ha 
kell, vakolókanállal eltüntetni, nehogy már egy-
részt „vizuális sérelem” essen az egységes, tisz-
tán román nemzetállam mítoszán, másrészt hogy 
nehogy már jól érezzük magunkat a saját szülő-
földünkön.

Ugyanakkor saját gyengeségüket is elárulják: 
mennyire tisztelhet bárki is egy olyan államot, 
amelynek a hatóságait ilyen elemi szintű rettegés 
tölti el egy nemzeti közösség jelképei láttán?

Mindazonáltal az érem másik oldalán ott van az 
autonómiaküzdelem terén elért részsiker, az uniós 
bíróság ítélete. Azért nevezzük részsikernek, mert 
ez még csupán megnyitja a lehetőséget, hogy egy-
általán elinduljunk egy igencsak nehéznek és görön-
gyösnek ígérkező úton: hogy EU-szerte összegyűjt-
sünk egymillió támogató aláírást, hogy az Európai 
Bizottság egyáltalán rákényszeríthető legyen arra, 
hogy érdemben foglalkozzék a nemzeti – vagyis töb-
bek között a kisebbségi közösségek által többség-
ben lakott régiók – különleges támogatásával.

Ha ezúttal is sikerül mozgósítani az uniós tagálla-
mokban élő kisebbségi sorstársakat, és összejön az 
egymillió aláírás, mint a kisebbségek jogállásának 
uniós szintű szabályozását követelő Minority Safe-
Pack esetében, az még mindig csak egy újabb állo-
más lesz a harcban. Hiszen az ügy már eleve azért 
került bíróság elé, mert az EU kormányának is neve-
zett Bizottság úgy ódzkodik a kisebbségi ügyektől, 
mint az egyszeri primitív román hivatali hátramozdí-
tó a magyar vagy a székely zászlótól, és kézzel-láb-
bal próbál elzárkózni attól, hogy foglalkoznia kelljen 
velük. Ezért a kezét már előre feltartva csak annyit 
mond, hogy a kisebbségi ügy tagállami hatáskör.

A tagállamok aztán saját hatáskörben „rende-
zik” is az ügyet, ha már nem kell a brüsszeli il-
letékesek dorgálásaitól tartaniuk – rendszerint 
nagyjából úgy, ahogy azt most is láthattuk a ma-
rosvásárhelyi román illetékesek részéről.

Egyébként Székely Nemzeti Tanács által elindí-
tott ügy kapcsán máris dicséretes, hogy az ösz-
szes magyar politikai szervezet jelezte: segíteni 
kíván az aláírásgyűjtésben, beleértve az RMDSZ-t 
is. Az ugyanakkor éppen hogy csökkentheti a brüsz-
szeli érdekérvényesítő képességeinket, hogy a je-
lek szerint búcsút mondhatunk a három erdélyi 
magyar EP-képviselői hely egyikének, miután az 
RMDSZ legfeljebb biodíszletként hajlandó a másik 
két párt jelöltjeit fölvenni a választási listájára, a 
magyar szavazatok maximalizálására, és a három 
mandátum megtartására legalább esélyt teremtő 
koalíciót pedig azzal utasítja el, hogy „nem adja 
fel az identitását”.  Holott az RMDSZ listájára való 
„feliratkozás” a többi párttól követelné meg az 
identitás feladását. Meg aztán miért szavazná-
nak az RMDSZ-listára a többi párt szimpatizánsai, 
ha az ő jelöltjüknek esélye sincs bejutni?

A követendő példa tehát az újabb uniós szintű er-
délyi magyar jogalkotási kezdeményezés kapcsán – 
legalább az ígéretek szintjén – kialakult összefogás 
kellene hogy legyen. A közös ügyek akadályozását 
pedig hagyjuk meg a román „csillagászoknak”.
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A polgármesteri hivatal is tartozik a hiányzó költségvetés miatt

A marosvásárhelyi polgármesteri hivatalnak 15 millió lej értékű ki nem fi zetett számlái vannak, amelyeket a költségve-
tés hiánya miatt nem tudott törleszteni. A hátralék egy részét megpróbálják a hét folyamán kifi zetni. A polgármesteri 
hivatal gazdasági igazgatója, Ana Năznean elmondta, hogy a város számláján múlt hét végén 3,5 millió lej volt, a hét 
folyamán pedig újabb összegeket kapnak a visszaosztott adókból. Ugyanakkor 15 millió lej értékű ki nem fi zetett, 
határidős számlájuk van. Sergiu Papuc alpolgármester az egyik rádiónak azt nyilatkozta, hogy elsősorban a közműtar-
tozások kifi zetése késik, és a szemétszállítást végző Salubriserv cégnek sem fi zettek ki minden számlát. Azt állította, 
hogy tárgyaltak a szolgáltatóval és a kerelőszentpáli szeméttelep működtetőjével, így többé nem fordulhat elő, hogy a 
városban azért nem szedik össze a szemetet, mert nincs hova vinni. Mint ismeretes, a szeméttelep működtetője koráb-
ban nem fogadta a hulladékkal teli autókat, mert a szolgáltató nem fi zetett. A pénzügyi nehézségen némiképp segít, 
hogy a marosvásárhelyi tanácsosok második nekifutásra, a múlt hét végén tartott rendkívüli tanácsülésen megszavaz-
ták, hogy a városháza elköltheti az előző évekből megmaradt 4 millió lejt.

TÖBB EZREN MARADHATNAK IVÓVÍZ NÉLKÜL A FELHALMOZOTT ADÓSSÁGOK MIATT

Szomjaztatják a vásárhelyieket

Drasztikus lépésre szánta el magát 
a marosvásárhelyi vízszolgáltató: 
a tetemes tartozások miatt elzárja 
az „adós” tömbházak fő vízcsap-
jait. Az intézkedés azonban a 
naprakészen fi zető lakók életét is 
megkeseríti.

 » SIMON VIRÁG

E lzárta a fő vízcsapokat tegnap reg-
gel néhány marosvásárhelyi tömb-
házban a regionális vízszolgáltató, 

ugyanis az Aquaserv más módon nem 
tudja behajtani a többéves elmaradá-
sokat. Az intézkedés nyomán víz nélkül 
maradnak egy-egy lépcsőházban azok 
is, akik rendszeresen törlesztették a 
szolgáltatás ellenértékét.

A regionális vízszolgáltató kétmillió 
lejes kintlevőséget akar behajtani a 
kilátásba helyezett megszorító intéz-

kedésekkel. Mint Nicu Tomuleţiu, az 
Aquaserv sajtószóvivője elmondta, 
tegnap elkezdték a nagy adósságokat 
felhalmozó marosvásárhelyi tömb-
házakban a fő vízcsapok elzárását. 
„Március 11–22. között összesen 36 
tulajdonosi társulásnál fogjuk elzár-
ni a csapot. Ezekhez a lakótársulá-
sokhoz több lépcsőház is tartozik, és 
mindegyik tartozása 90 napnál régeb-
bi. Van olyan tulajdonosi társulás, 
amelynek többéves adóssága is van, 
egynek még 2009-ből is. Az érintette-
ket értesítettünk a megszorító intéz-
kedésekről, kértük, hogy törlesszék az 
adósságokat, felszólítottuk őket, hogy 
tároljanak vizet a mindennapi szük-
ségleteikre” – mondta az illetékes. Az 
intézkedés több ezer marosvásárhelyi 
lakót érinthet. A legnagyobb kintlévő-
ségük a marosvásárhelyi Tudor lakó-
telepen lévő Szorgalom utcai szociális 
tömbházakban van, összesen 247 322 
lej. Ezek a tömbházak a polgármesteri 

hivatalhoz tartoznak, a lakókkal is a 
városnak van bérleti szerződése.

A fő vízcsap elzárása ugyanúgy hát-
rányosan érinti a naprakészen fi zetőket 
is – ez Călin Moldovan önkormányzati 
képviselő, lakótársulási adminisztrá-
tor szerint elfogadhatatlan. Mint kifej-
tette, a tavaly megjelent lakótársulási 
törvény szerint a szolgáltatónak első 
körben be kellene perelnie az adóst, 
s kérnie kellene, hogy bemehessen a 
lakásába, és csak nála szüntesse be a 
szolgáltatást. „Egy-egy lépcsőházban 
lehetnek idősek, mozgáskorlátozot-
tak, kisgyermekesek, akik nem tudnak 
több napra elegendő vizet felhalmozni. 
Ez önkényes intézkedés” – jelentette ki 
a tanácsos.

Az adósok tömbházaiban akkor en-
gedik meg újra a vizet, ha az érintettek 
kifi zetnek egy nagyobb összeget a kint-
lévőségből, és szerződésben vállalják, 
hogy a tartozást határidőkre felosztva 
kifi zetik.

Folyomány. Az Aquaserv évente kétszer-háromszor elzárja a fő vízcsapokat a nagy adósságokat felhalmozó tömbházakban
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Bírálta tegnap a Tanulók Országos 
Tanácsa a nyolcadik osztályosok 

próba-képességvizsgája, valamint a 
próbaérettségik megszervezésének 
módját, és azt tanácsolták a tanulók-
nak, hogy ne töltsék ki a vizsgalapo-
kat. „Üresen adjuk be a lapokat, mert 
a próbavizsgák nem a készségeinket 
mérik fel, csak a felhalmozott ismeret-

anyagot. Nem a kritikai gondolkodásra 
való képességünket értékelik ki, csak 
az osztályteremben tollba mondott 
ismeretek reprodukálásának képessé-
gét” – olvasható a Tanulók Országos 
Tanácsa által az Agerpres hírügynök-
séghez eljuttatott közleményben. „Üre-
sen adjuk be a lapokat, mert tisztában 
vagyunk vele, hogy a minisztérium 
kísérleti nyulaknak használ minket, 
diagrammhoz szükséges számada-

toknak” – írták a diákok, akik szerint 
indokolatlan a hetedik osztályosoknak 
próba-képességvizsgát tartani. A ta-
nulók tiltakozására a tanügyminisz-
térium úgy reagált, hogy az idei pró-
ba-képességvizsga és a próbaérettségi 
megszervezésére vonatkozó miniszteri 
rendelet kibocsátása előtt tanácskoz-
tak a tanulók, szülők és tanárok kép-
viselőivel, és a megkérdezettek zöme 
egyetértett a javaslatokkal.

Lázadásra buzdítottak a „kísérleti nyulak”




