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Célkeresztben Románia?

A végtelenségig lebutított romániai médiavilágból tájé-
kozódva esélyünk sincs arra, hogy felismerjük a valóban 
fontos és a szenzációhajhász vagy a bulvár beszámolók 
közötti különbséget. Amikor egy komolyabb záport is a 
rendkívüli hírek kategóriájába helyeznek a televíziós 
szerkesztők, egy pszichopata által elkövetett gyilkossá-
got pedig boldog, boldogtalan kommentálhat élő adás-
ban, akkor mit kezdjen az óvatlan médiafogyasztó azzal 
a terrortámadással, melynek következtében Románia 
kabuli diplomáciai képviseletének egyik tagja meghalt, 
s egy másik súlyosan megsebesült? Igaz, Afganisztán 
messze van, sok arrafelé a háború, aki odamegy dolgoz-
ni, tudja, mit vállal. Csakhogy egy ország külképvisele-
tének a megtámadása, a nagykövetségi épületek majd-
nem teljes megsemmisítése, diplomáciai alkalmazottak 
meggyilkolása casus belli. Az álmos Johannis és a pislo-
gó Dăncilă üzengetéseitől lázba jövő bukaresti hírtévék 
ezúttal kicsit sem túloztak volna, ha azt adják a „breaking 
newst” követő szalagcímnek: „Megtámadták Romániát!” 
Ehhez képest csak rövid időre, amolyan érdekes színfolt-
ként előzte Kabul Caracalt a hírfolyamban.

De hol is tart most Afganisztán? Tizenhét évnyi hábo-
rúskodás után, tavaly nyáron felcsillant a béke reménye. 
Az iszlám böjti hónapot, a ramadánt lezáró háromnapos 
ünnep idejére a tálibok és a kormányerők fegyverszüne-
tet kötöttek. A hírek arról szóltak, hogy az ünnep után 
folytatódtak a merényletek, a harcok, de valami alapve-
tően megváltozott: az emberek békét követeltek, az ame-
rikai diplomáciai, illetve katonai vezetés is úgy látta, vé-
get érhet a háború. Az afgán kormány idén, július elején 
pozitívnak minősítette a tálib lázadók és az afgán civil, 
valamint politikai szereplők között a katari fővárosban, 
Dohában tartott afgánközi békekonferenciát, amelyen a 
felek megállapodtak abban, hogy csökkentik az erőszak 
mértékét. Zalmay Khalilzad, az amerikai külügyminiszté-
rium afganisztáni ügyekkel foglalkozó különmegbízottja 
vasárnap Katarban bejelentette, hogy közeli az amerika-
iak  békemegállapodása a tálibokkal. Khalilzad hétfőn 
már Kabulban tárgyalt, és a tálibokkal tervezett megál-
lapodás részleteiről tájékoztatja az afgán kormányzat 
vezetőit. A mostani, jól célzott terrortámadás mutatja, 
mennyire nehéz békét teremteni ott, ahol az asztal egyik 
oldalán saját érdekeik mentén tárgyaló nagyhatalmak 
ülnek, a másikon pedig tulajdonképpen félőrültek. NA-
TO-tagság ide vagy oda, az igazi kérdés most az, hogy 
közel két évtizedes sikertelen „béketeremtés” után mi 
keresnivalója van még Afganisztánban Romániának. 
Eddig huszonhat romániai katonát öltek meg különböző 
támadások nyomán ebben a szerencsétlen sorsú ország-
ban. Románia hétszázötven fegyveressel az Egyesült 
Államok, Nagy-Britannia, Németország és Olaszország 
után a legnagyobb létszámú katonai jelenléttel járul hoz-
zá ehhez a lehetetlen küldetéshez. A viszonylag jó pén-
zért, de  hazájukért is életüket kockáztató fi atalokat nem 
tudja megvédeni a Washingtonban parolázó Johannis, 
de még a deveselui rakétapajzs sem. A mostani terrortá-
madás drámai módon jelzi: nemcsak a katonák vannak 
veszélyben Afganisztánban, hanem a diplomaták is. Az 
amerikai szerelemtől elvarázsolt Románia terroristák cél-
keresztjébe kerülhet, tán már ott is van. Hol van a határa 
az Egyesült Államok kiszolgálásának?

Feljelentettek több RMDSZ-es 
politikust az Országos Diszkri-
minációellenes Tanácsnál az 
úzvölgyi temetőügy és tiltako-
zás kapcsán. Tánczos Barna 
szenátor Facebook-bejegyzésé-
ben úgy fogalmazott, „a vád: 
románellenesség”.
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„F eljelentést nyújtott be elle-
nem és néhány kollégám 
ellen az Országos Diszkrimi-

nációellenes Tanácsnál egy »román 
jogvédő« egyesületekből álló csoport. 
A vád: románellenesség” – adta hí-
rül Facebook-oldalán Tánczos Barna 
szenátor, aki szerint az úzvölgyi te-
metőügyben indított újabb támadás 
nem ellene, illetve RDMSZ-es társai 
ellen, hanem az egész közösség, az 
erdélyi magyarok ellen irányul. „Az 
úzvölgyi incidensek főszereplői, a 
rongálók és az ütlegelők bűnügyi fe-
lelősségre vonása helyett maszkosok 
verik fel álmukból a szentmártoni 
alpolgármestert, valamint több szent-
mártoni és kászoni magyar embert, 
ugyanakkor megyei tanácselnököket, 
polgármestereket és képviselőt, szen-
átort idéznek románellenesség vád-
jával a diszkriminációellenes tanács 
elé” – adott hangot felháborodásá-
nak Tánczos Barna, feltéve a kérdést, 
hogy valójában ki kit diszkriminál 
ebben az országban, és ki alkalmaz 
kettős mércét.

Az MTI információi szerint Tánczos 
mellett Borboly Csaba és Tamás Sán-
dor, Hargita és Kovászna megye ön-
kormányzatának az elnöke, Gergely 
András, Csíkszentmárton polgármes-
tere, valamint Korodi Attila RMDSZ-

es parlamenti képviselő érintett még 
a feljelentésben. Korodi az MTI-nek 
elmondta, a diszkriminációellenes 
tanács idézésére Tánczos Barnával 
együtt kedden jelentek meg a buka-
resti hivatalban. A meghallgatáson 
ismertették az úzvölgyi katonatemető 
illetéktelen átalakítása nyomán kiala-
kult politikai helyzetet. Részletezték, 
hogy biztosították a temetőhöz érkező 
román tömegnek, hogy koszorúikat a 
temetőn kívül, a kőkerítés mellé te-
gyék le. Korodi Attila hozzátette, min-
den megnyilvánulásuk a törvényes-
ség visszaállítására irányult, hiszen 
azt megelőzően több román hatóság 
is megállapította, hogy Dormánfalva 
polgármesteri hivatala törvénytelenül 
hozta létre a román parcellát és állí-
tott emlékművet a temetőben.

Mint ismeretes, az úzvölgyi kato-
natemető ügye azt követően került a 
fi gyelem középpontjába, hogy Dor-

mánfalva polgármesteri hivatala ez 
év tavaszán részben magyar katonák 
sírjain román parcellát hozott létre, 
amelyben ötven betonkeresztet állít-
tatott ismeretlen román katonáknak, 
és egy – a román vasgárdisták által 
jelképként használt – kelta keresztes 
emlékművet is emelt. Június 6-án 
több ezer román megemlékező, a ka-
put kitépve, a temető előtt élőláncot 
képező magyarokat és a rendfenn-
tartó erőket bántalmazva erőszakkal 
nyomult be a sírkertbe, hogy részt 
vegyen a román parcella ortodox fel-
szentelésén. A csendőrség a június 
6-i rendbontás miatt eddig Borboly 
Csabára, a Hargita megyei önkor-
mányzat elnökére és Grüman Róbert-
re, a Kovászna megyei önkormányzat 
alelnökére rótt ki egyenként három-
ezer lejes bírságot, arra hivatkozva, 
hogy elmulasztották a csendőrségen 
is bejelenteni az élőláncot.

TÁNCZOS BARNA SZERINT AZ ERDÉLYI MAGYAROK ELLEN IRÁNYULNAK A FELJELENTÉSEK

A vád: románellenesség
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Újabb támadás az úzvölgyi élőlánc ellen. Ezúttal a diszkriminációellenes
tanácshoz fordultak román „jogvédők”

 » R. SZ.

Törvénytervezetet dolgoz ki a kom-
munizmus idején államosított egy-

házi ingatlanok visszaszolgáltatására 
az RMDSZ. A bukaresti törvényhozás 
őszi ülésszaka prioritásainak végle-
gesítése során a szövetség parlamenti 
frakciói megengedhetetlennek nevez-
ték, hogy 30 évvel a kommunizmus 
bukását követően a restitúciós bizott-
ság még mindig nem hozott érdemi 
döntéseket több száz, a történelmi 
magyar egyházakat megillető ingatlan 
visszaigénylése ügyében, ezért törvény 
által köteleznék az államot arra, hogy 
a jogos tulajdonosok mielőbb a javak 
birtokába kerüljenek. Az RMDSZ a 
parlamenti vita során megpróbálja 
úgy módosítani a közigazgatási tör-
vénykönyvet, hogy abba visszake-
rüljenek a magyar közösség számára 
fontos kitételek. A jogszabályt sürgős-
ségi kormányrendelettel fogadta el a 
kabinet, és kiiktatta a tervezetből az 
anyanyelv-használati jogok nagyobbik 
hányadát.

Az RMDSZ bejelentette azt is: 
képviselői törvénycsomagot dol-
goznak ki a családok állami támo-
gatására. A törvénycsomag révén 

családi adókedvezmények, vala-
mint kedvezményes lakás- és au-
tóvásárlás bevezetésére tesznek 
javaslatot. „A szülőföldön való bol-
dogulás alapfeltétele, hogy az ál-
lam támogassa a családokat, ezért 
olyan országos szintű családsegítő 
programokra van szükség, amelyek 
megerősítik a családoknak szánt 
adókedvezmény-rendszert, valamint 
az aktív, nagy családokat támogató 
kedvezményeket vezet be” – közölte 
az RMDSZ. A vadkárok rendezését 
szabályozó törvényjavaslat képvi-
selőházi vitája során a szövetség 
képviselői hatékonyabb állami be-
avatkozást, gyorsabb ügyintézést és 
hatósági felelősségvállalást szorgal-
maznak. Az alakulat hírlevele sze-
rint az RMDSZ azzal számol, hogy a 
parlamenti ülésszak idején jelentős 
mértékben módosítják az ásványvíz 
és a termálvíz kitermelését szabály-
zó törvényeket. A szövetség azt szor-
galmazza, hogy az ásványvíziparból 
származó nyereség egy része vala-
milyen formában a helyi közössé-
gekhez kerüljön vissza, valamint a 
kitermelés és a palackozás hosszú 
távon is fenntartható legyen. Ennek 
értelmében módosító javaslatcso-

magot iktat a törvénytervezet parla-
menti vitája során, amely az ásvány-
víz-kitermelés mellett a termálvizek 
hozzáférhetőségét is lehetővé tenné 
a helyi közösségek számára.

Az új parlamenti ülésszakban olyan 
törvények elfogadását is szorgalmazza 
az RMDSZ, amelyek hangsúlyt fektet-
nek az országos betegségmegelőző 
programok lebonyolítására, valamint 
hozzáférhetőbb orvosi ellátást bizto-
sítanak mindenki számára. Az RMDSZ 
frakciói azt is célként rögzítették, hogy 
töröljék azt a júniusban elfogadott sür-
gősségi kormányrendeletet, amelynek 
révén a Dăncilă-kabinet visszatér egy 
korábbi gyakorlatra, és ennek nyomán 
a megyei tanácselnököket nem a kép-
viselő-testület tagjai, hanem a válasz-
tópolgárok választják meg. Az RMDSZ 
úgy véli, ez a szabályozás káros a 
magyar közösség képviseletére, mert 
miközben jelenleg öt erdélyi megyét 
vezet magyar tanácselnök, az alakulat 
számításai szerint a kormányrendelet 
értelmében csak a két székelyföldi me-
gye vezetését tarthatná meg a magyar 
közösség, Bihar, Maros és Szatmár 
megyében már nem sikerülne magyar 
elöljárót választani a jövő évi helyha-
tósági választáson.

Restitúciót szorgalmaz az RMDSZ
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Illegális építkezések miatt bírságoltak
a Pádis-fennsíkon
Megbírságolta Vasaskőfalva (Pietroasa) önkormányza-
tát a környezetvédelmi őrség, mivel nem tett semmit a 
Pádis-fennsík egyik legnépszerűbb részén, a Glăvoi-réten 
gombamód szaporodó illegális építkezések ellen. Az 50 
ezer lejes bírságot azután kapta a Bihar megyei község 
önkormányzata, hogy tavaly ilyenkor már felszólították: 
rendezze a helyzetet. A polgármesteri hivatalnak egy 
kempinget is ki kellett volna alakítania, ahol a turisták 
megszállhatnak, hogy elejét vegye a vadkempingezés-
nek. Ezt ugyan betiltották, de kemping nem épült, így a 
tiltás hatalmas felháborodást váltott ki a természetjárók 
körében. Mihai Togor, a környezetvédelmi őrség vezetője 
az Ebihoreanulnak elmondta: most konstatálták, hogy a 
község vezetése nem tett eleget tavalyi felszólításuknak. 
A Glăvoi-rét beépítését az ügyészség is vizsgálja.




