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 » PÁVA ADORJÁN

Megtisztították tegnap azt a 
nagyváradi helységnévtáblát, 

amelyet ismeretlen tettesek festet-
tek le ismét a partiumi város Fugyi-
vásárhely felőli bejáratánál. A nagy-
váradi RMDSZ tájékoztatása szerint 
a hétfőre virradóra lemázolt táblát a 
helyi szervezet ügyvezető elnöke és 
alelnöke, Szabó József és Pető Dal-
ma tisztította meg. „Már azt hittük, 
ez az év eltelik táblafestés nélkül. 
Tavaly kétszer is megtakarítottuk 
ezt a helységnévtáblát, miután is-
meretlenek lefestették. Idén ez első 
alkalom” – magyarázta Pető Dalma. 
Az ügyvezető alelnök és felettese 
festékoldó szerrel, szivaccsal, tör-
lőkendővel felszerelkezve érkezett 
a Kolozsvári úti táblához. Tavaly 
szerzett gyakorlatuknak köszön-
hetően a táblára frissen ráfújt na-
rancssárga festéket rövid idő alatt 
letakarították. „Mi elmondtuk: ha 
százszor lefestik, az RMDSZ száz-
egyedszer is megtakarítja a táblát. 
Ugyanakkor szomorú, hogy még 

mindig vannak, akik így vezetik le a 
feszültséget vagy éppen így akarnak 
bosszút állni valamiért. Ezeknek az 
embereknek azt üzenjük, mi kitar-
tóbbak vagyunk” – fogalmazott Sza-
bó József ügyvezető elnök az RMDSZ 
tájékoztatása szerint.

Mint ismeretes, a helységnévtáb-
lák megrongálása a magyarelle-
nesség egyik „népszerű” megnyil-
vánulása Erdélyben, manapság is 
gyakran hallani hasonló esetekről. 
A legutóbbi kirívó eset Márama-
rosszigeten történt: október 8-án 

tették ki az alig tízszázalékos ma-
gyar lakossággal rendelkező város 
bejáratánál a kétnyelvű – román és 
magyar feliratú – táblákat, azonban 
másnap reggelre a magyar felirat 
már csak nyomokban volt látha-
tó, valaki szándékosan lekaparta. 
Mint kiderült, a betűk öntapadósak 
voltak. Béres István László területi 
RMDSZ-elnök akkor a Krónikának 
elmondta, a hat tábla mindegyikéről 
csak a magyar településnévnek „ve-
szett nyoma”. A történtek hallatán 
a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat 
feljelentést tett a máramarosszigeti 
bíróság ügyészségén. „Mint minden 
hasonló esetben, most is megtet-
tünk minden lehetséges jogi lépést, 
hogy az elkövető kézre kerüljön. 
A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat 
minden olyan esetben feljelentést 
tesz ismeretlen tettes ellen, amikor 
a nyelvi jogok sérülnek, vagy ha 
az adott önkormányzat által jóvá-
hagyott kétnyelvű táblák feliratait 
megrongálják” – közölte a márama-
rosszigeti eset kapcsán Benkő Erika, 
a szolgálat igazgatója.

Ismét lemázolt helységnévtáblát tisztítottak Nagyváradon
 » Tavaly két-

szer is megtaka-
rították ugyanezt 
a helységnévtáb-
lát, az elkövetők 
kilétére nem 
derült fény. 

Sajnálatos gyakorlat. Az RMDSZ vezetői harmadszor tisztították meg ugyanazt a táblát
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Több név is szárnyra ka-
pott annak kapcsán, hogy a 
prefektusok és alprefektusok 
leváltása esetén kik lehetnek 
a hónap elején hivatalba lépő 
liberális kormány területi 
képviselői a magyarlakta 
megyékben. Maros megyének 
női prefektusa lehet, Hargitá-
ban önjelölt jelentkezett.

 » PATAKY ISTVÁN

M iután Ludovic Orban mi-
niszterelnök több alka-
lommal is nyilvánvalóvá 

tette, hogy a kormányváltás egy-
ben a prefektusok cseréjét is jelen-
ti, a kérdés immár csak az, mikor 
és kik lépnek a kabinetet jelenleg 
megyei szinten képviselő közhiva-
talnokok helyébe. Magyar szem-
pontból mindig különösen fontos, 
kinek jut a prefektusi tisztség Ma-
ros, Hargita, valamint Kovászna 
megyében. A román nyelvű maros-

vásárhelyi média szinte tényként 
kezeli, hogy Mara Togănel lesz 
Mircea Dușa utódja Maros me-
gyében. A Nemzeti Liberális Párt 
(PNL) megyei tanácsosa az utóbbi 
hat évben fontos szerepet játszott 
az alakulatban, jól kommunikál, 
széles kapcsolati hálóval rendel-
kezik és hatékony szervezőként 
ismert. Felmenői is Maros megye 
adminisztrációjához kapcsolód-
tak. Rossz nyelvek szerint koráb-
ban gyengéd szálak fűzték Ciprian 
Dobre volt PNL-s tanácselnökhöz.

Hargita megyében Ion Marcel 
Vela belügyminiszter nemrég me-
nesztette tisztségéből Jean-Adrian 
Andrei prefektust a parajdi med-
vegázolást követő helyzet hely-
telen kezelése miatt. Utódként 
egy önjelölt már van, ugyanis Ion 
Proca liberális megyei tanácsos 
azt híreszteli magáról, hogy ő a 
prefektusi poszt várományosa. Vi-
szont esetében gondot jelenthet a 
közhivatalnoki státus hiánya. 

Lapunk úgy értesült, hogy ez eset-
ben egy kétfordulós csere is elkép-
zelhető, azaz ideiglenes megbízást 

kap a jelenlegi alprefektus, Petres 
Sándor, majd a megfelelő vizsgák 
letétele után lép végleges pozícióba 
a kiválasztott jelölt. Kovászna me-
gyében Sebastian Cucu prefektus 
utódjáról még semmilyen konkrét 
információ nincs. Értesüléseink sze-
rint a magyarellenes vonalat képvi-
selő Népi Mozgalom Pártja (PMP) 
magáénak szeretné ezt a tisztséget, 
és ennek érdekében lobbizik a kor-
mánynál, de emlegetik Cosmin Bo-
ricean PNL-es megyei tanácsost is.

Ludovic Orban miniszterelnök 
pénteken közölte, hogy a kormány 
valamennyi prefektust és prefektus-
helyettest le fog váltani tisztségé-
ből. „Le fogjuk váltani őket, de nem 
akartuk korábban, hogy ne mond-
ják, akadályoztatni akarjuk az el-
nökválasztási folyamatot; ők készí-
tették elő a választásokat, hagytuk, 
hogy teljesítsék kötelezettségeiket. 
(...) A prefektus azonban a kormány 
megbízottja a megyében, és minden 
kabinetnek jogában áll kiválasztani 
képviselőit” – fejtette ki a liberális 
alakulat elnöki tisztségét is betöltő 
Orban.

MAROS, HARGITA ÉS KOVÁSZNA MEGYÉBEN IS CSERE VÁRHATÓ A KORMÁNY TERÜLETI KIRENDELTSÉGEINEK ÉLÉN 

Női prefektusa lehet Maros megyének

Mara Togănel lehet Mircea Dușa utódja Maros megyében
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