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A szeretők is 
emberek

Kereken négy évvel ezelőtt történt a bukaresti Co-
lectiv klub tragédiája, amikor a teremben pusztító 
tűzvész 64 fi atal halálát okozta, többtucatnyian 
pedig súlyos égési sérüléseket szenvedtek. Az egy-
kori szociáldemokrata miniszterelnök, Victor Ponta 
kormányának bukásához vezető tüntetéssorozatot 
a bukaresti mentőszolgálat és katasztrófavédelem 
apró kozmetikázásokkal vészelte át, a mentési 
munkálatokat végzők közül senkit nem vontak fele-
lősségre. A négy évvel ezelőtt a helyszínen készült, 
és a napokban közzétett videó a mentőegységek 
akciójának fejetlenségéről tulajdonképpen azt erő-
sítette meg, amit eddig is sejtettek vagy tudtak a 
hozzátartozók és a közvélemény, hogy Romániában 
az állami intézmények rosszul és megbízhatatla-
nul működnek. Igazából sem a bukaresti Colec-
tiv-tűzeset, sem a caracali gyilkosságok története 
vagy kisebb és emiatt kevesebb sajtóvisszhangot 
kapó tragédiák nem véletlenszerűen látnak napvi-
lágot,   hanem bele vannak kódolva egy működés-
képtelen közintézményekkel rendelkező ország 
mindennapi életébe.

A valós okokra akaratlanul is egy román politiku-
si párbeszéd világít rá, ami nemrég hangzott el egy 
bukaresti hírtelevízió adásában, amikor a Nemzeti 
Liberális Párt parlamenti képviselője, Tinel Gheorg-
he azt mondta, az új kormánynak nagytakarítást kell 
végeznie a minisztériumokban, ahonnan el kell tá-
volítania „a PSD-sek szeretőit, rokonait és ismerőse-
it”. A kulturális tárca még fungáló minisztere, Daniel 
Breaz – aki mellesleg a gyulafehérvári December 1. 
Egyetem rektora is – azzal vágott vissza, hogy „a 
szeretők, rokonok és ismerősök is emberek”.

Ebben a rövid párbeszédben benne van nemcsak 
a román közintézmények, hanem Romániának, mint 
országnak is a lényege. Annak az országnak, ahol 
gyakorlatilag egyetlen hivatalban sem a kompeten-
cia, a hozzáértés, a megfelelő felkészültség és a 
szakmai háttér a mérvadó. Ha történetesen a kultu-
rális tárcánál politikusszeretők vagy más hozzá nem 
értők foglalkoznak különböző kulturális projektek 
felügyeletével, az ugyan nem kerül emberéletekbe, 
de amikor a történet megismétlődik a belügyminisz-
térium hatáskörébe tartozó katasztrófavédelemnél, 
a rendőrségen vagy éppen a csendőrségen, annak 
igen komoly következményei vannak.  

A nem szakmai alapon, álversenyvizsgákkal fel-
töltött romániai közhivatal persze, nem feltétlenül 
PSD-sajátosság. De mivel a rendszerváltás óta leg-
többet a szociáldemokraták tanyáztak hatalmon, 
az ő ismeretségi körükből kerültek be hivatalno-
kok legnagyobb számban a közintézményekbe. 
A köztisztviselői státus miatt legtöbbjük onnan 
fog nyugdíjba vonulni, hiszen ebből a bebetono-
zott romániai rendszerből nagyon nehéz bárkit is 
kirúgni. Míg magáncégeknél is többnyire a mun-
kavállalónak ad igazat a bíróság, közintézmény-
ből még nehezebb bárkit is eltávolítani. Lehet az 
csapnivalóan rossz pedagógus, az ügyfél szemébe 
ásító, durcás, a munkáját nem végző hivatali alkal-
mazott, vagy politikai alapon kinevezett bármilyen 
hivatalvezető, állása biztos.

A hozzá nem értést egyre busásabban honoráló 
szociáldemokrata kormány folyamatosan úgy emelt 
fi zetéseket az állami szektorban, hogy az soha nem 
társult rendszeren belüli megbízható kiértékeléssel, 
és a munkájukat rosszul végzők lefokozásával és el-
bocsátásával. De legyünk őszinték, a mai rendszer-
ben ezt nem is lehetne kivitelezni. A politikai alapon 
kinevezett hivatalvezetők nem fogják számon kérni 
saját sleppjüket, hiszen ők tudják legjobban, hogy a 
rokonokat, barátokat, szeretőket, párttársakat nem 
azért alkalmazták, mert azok szakmailag megfelelő-
ek az adott munkakörbe.  

Visszakanyarodva a Colectiv tragédiájának frissen 
előkerült fi lmjéhez, elképesztő a helyszínre érkező 
tűzoltók céltalan téblábolása és semmittevése. Er-
ről jut eszembe: hányszor hallottam az elmúlt har-
minc évben azt a szlogent, hogy „sikerült elintézni”, 
így valakinek az ismerőse vagy rokona gyári vagy vá-
rosi tűzoltó lett, mert ez az igazán kényelmes állás.

Nos, ez az ára a romániai urambátyámvilágnak.
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Miközben a júniusi erőszakos 
temetőfoglalásért felelős sovi-
niszta román szervezetek ismét 
az úzvölgyi katonatemetőben 
tartottak megemlékezést, a Bákó 
megyei prefektus közigazgatási 
bíróságon támadta meg a sírkert-
ben önkényesen román parcellát 
létesítő dormánfalvi önkor-
mányzat temetővel kapcsolatos 
határozatait.
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K edvező fordulat történt az úz-
völgyi katonatemető ügyében: 
Valentin Ivancea, Bákó megye 

új prefektusa megtámadta a közigaz-
gatási bíróságon a dormánfalvi (Dăr-
mănești) önkormányzat határozatait, 
amelyek a sírkertre vonatkoznak.

A Hargita megyei önkormány-
zat szombati közlése szerint a Bákó 
megyei törvényszék közigazgatási 
osztályán elindított perek egyiké-
ben a prefektus kifogásolta a teme-
tő átalakítására kibocsátott építési 
engedélyt, a másikban pedig azokat 
a határozatokat, amelyekkel a kis-
város saját közvagyonába helyezte 
át a temetőt. A prefektus úgy vélte: a 
város tulajdonjogszerzése – a teme-
tő leltárba vétele – már alapjaiban 
törvénytelen volt, így a közvagyonba 
való áthelyezéssel ugyancsak illegá-
lisan, jogcím nélkül szerzett látszóla-
gos tulajdonjogot.

A közigazgatási bíróságra benyúj-
tott prefektusi kereset a hatályos 
törvények értelmében azonnali ha-
tállyal felfüggeszti a vitatott határo-
zatok érvényességét.

Visszaállhat az eredeti állapot
„Amennyiben a közigazgatási bí-
róság megállapítja, hogy a szóban 
forgó határozatok nem törvényesek, 
(úgy) semmisnek nyilvánítja azokat, 
és minden olyan lépés, ami az illető 
akták alapján történt, semmissé vá-
lik. A végleges döntés után a joga-
iban sértett fél – ebben az esetben 
Csíkszentmárton – kérheti a temető 
eredeti állapotának visszaállítását, 
azaz a törvénytelen építkezések le-

bontását, valamint a temető telek-
könyvezésére vonatkozó bejegyzés 
törlését a kataszteri hivatalnál” – áll 
a Hargita megyei közleményben.

Borboly Csaba, a Hargita megyei 
önkormányzat elnöke úgy véli, a po-
zitív fejlemény annak tulajdonítható, 
hogy szeptember 10-én személycsere 
történt a Bákó megyei prefektusi hi-
vatal élén. A korábbi prefektus: Ma-
ricica Luminița Coșa mindkét ügy-
ben ultimátumot adott Dormánfalva 
polgármesterének a törvényesség 
visszaállítására, de annak ellenére 
sem indította el a kilátásba helyezett 
közigazgatási pereket, hogy a kisza-
bott határidőig a polgármester nem 
teljesítette követeléseit.

Ugyanakkor a Bákó megyei prefek-
tus a hivatal honlapján nem adott 
hírt a bírósági keresetekről, és román 
bíróságok portálján sem találhatók 
egyelőre meg a perek kartotékjai.

Kitüntetett román soviniszták
Egyébként román soviniszta szer-
vezetek pénteken ismét az osztrák–
magyar katonatemetőben tartottak 
megemlékezést. Constantin Toma, 
Dormánfalva polgármestere kitün-
tetéseket adott át azoknak, akik 
június 6-án a magyarok élő láncát 
megkerülve elsőkként jutottak be az 
úzvölgyi katonatemetőbe, és annak 
az ortodox papnak is, aki az erősza-
kos temetőfoglalás után felszentelte 
a román hősök parcelláját. Pénteken, 
a román hadsereg napja alkalmából 
ugyanazok a nacionalista szerveze-
tek tartottak megemlékezést az úz-
völgyi katonatemetőben, amelyek 
június 6-án felvonultak a környék 
katonatemetőinél, és erőszakkal be-
hatoltak a magyarok által élő lánccal 
védett úzvölgyi katonatemetőbe. A 
pénteki megemlékezés azonban már 
kizárólag az úzvölgyi katonatemető-
re korlátozódott. 

A mintegy 600 résztvevő közül 
többen népviseletben, román zász-
lókat lobogtatva vagy fáklyával a 
kezükben vonultak be a temetőbe. 
A megemlékezés himnuszénekléssel 
kezdődött, majd ortodox gyászszer-
tartással folytatódott. Ezt követően 
felolvasták annak a 149 román ka-
tonának a nevét, akik – a szervezők 
véleménye szerint – az úzvölgyi ka-

tonatemetőben nyugszanak. Minden 
név elhangzása után a tömeg jelen-
nel felelt.  A rendezvény ünnepi szó-
noka Constantin Toma polgármester 
volt, aki megemlítette: az általa ve-
zetett önkormányzat nem nézhette 
tétlenül mindazt, ami a temetőben 
az utóbbi ötven évben történt. A pol-
gármester helyesnek tartotta, hogy 
szimbolikus kereszteket állítottak a 
temetőben azoknak, akik védték ezt 
a területet.

A polgármester „Úzvölgye fi ai” ki-
tüntetést adott át azoknak, akik jú-
nius 6-án elsőkként hatoltak be a ka-
tonatemetőbe, felszentelték a román 
parcellát és a kelta keresztes emlék-
művet. Kitüntetést vehetett át az a 14 
éves fi ú, aki elsőként jutott a temető-
be, és a második világháborúban ele-
sett magyar katonáknak emléket állí-
tó kőtömb tetejére felmászva lengette 
perceken át a román zászlót, valamint 
az az ortodox pap is, aki a felszentelé-
si ceremóniát vezette.  Mint ismeretes, 
Dormánfalva önkormányzata április-
ban önkényesen román parcellát ala-
kított ki a Hargita és Bákó megye ha-
tárán fekvő katonatemetőben, melyet 
korábban Csíkszentmárton község 
gondozott, és a magyar közösség ma-
gyar temetőként tartott számon. Júni-
us 6-án több ezer román megemléke-
ző erőszakkal nyomult be a temetőbe, 
hogy részt vegyen a román parcella 
és emlékmű román ortodox felszen-
telésén, miután székelyek élőlánccal 
próbálták megakadályozni ezt.

A védelmi minisztériumnak aláren-
delt Hősök Emléke Országos Hivatal 
(ONCE) június 12-én közzétett ösz-
szegzésében tisztázta, hogy nem Úz-
völgyében temették el azokat a román 
katonákat, akiknek a sírját korábban 
ott feltételezték, és a Hargita és Bákó 
megye határán, vitatott területen fek-
vő temetőben a tárca szerint 11 román 
katona nyugszik. A magyar Hadtörté-
neti Intézet és Múzeum parancsnoka 
július végén a Tusványoson szerve-
zett pódiumbeszélgetésen olyan do-
kumentumokat mutatott be, amelyek 
tanúsítják, hogy a románnak tekintett 
katonák sem valamennyien románok. 
Közülük öten a magyar hadseregben 
szolgáltak, egy korábbi kutatás pedig 
további egy katonáról megállapította, 
hogy az orosz hadseregben szolgált. 

SOVINISZTA ROMÁNOK TARTOTTAK MEGEMLÉKEZÉST AZ ÚZVÖLGYI KATONATEMETŐBEN

„Magyarbarát” prefektusi döntés

Díjazott magyargyűlölet. Dormánfalva polgármestere kitüntette a temetőfoglalás főkolomposait
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