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Piros táska a jászolban

A meghitt légkörben ünneplő Máriához és Józsefhez 
megérkezik a várva várt csoda, a beteljesült miráku-
lum, ami tulajdonképpen nem más, mint egy gyö-
nyörű, divatos piros női táska. Amit a fi atal párhoz 
betoppanó pásztorok és háromkirályok is rögtön 
elragadtatással imádnak. És akkor József felteszi 
a kérdést: mi történik? Hisz ez csupán egy táska… 
„Karácsony van. Te mit imádsz?” – teszi fel a kérdést 
az a nagy-britanniai, az interneten az utóbbi időben 
népszerűvé vált frappáns kisfi lm, amely elsősorban 
a karácsony, és az azt megelőző adventi időszak 
pénz- és vásárlásközpontúságának, anyagiasságá-
nak abszurditására hívja fel a fi gyelmet.

Az adventi időszakban sokan, sokféleképpen 
igyekszenek rávilágítani arra, hogy társadalmunk-
ban a karácsonyi ünnepkör elsősorban az ajándé-
kokról, árudömpingről, pénzről, csillogásról szól, 
holott tulajdonképpen a lelkiségre, az egymásra 
való odafi gyelésre, az együtt töltött időre, a szere-
tetre kellene összpontosítanunk. Jócskán akadnak 
civil és nem civil szervezetek, magánszemélyek, hí-
rességek, amelyek és akik ilyenkor buzgón jótékony-
kodni kezdenek, jön a „cipősdoboznyi szeretet” el-
nevezésű akciók, az adományozások, adakozások 
dömpingje. Bár alapjáratban és deklarált cél szerint 
a rászorulókat, hátrányos helyzetűeket, az árvahá-
zak lakóit, betegeket, öregeket, magányosakat sze-
retnék sokan segíteni, hipokrita társadalmunkban 
bizony az sem ritka, hogy a hasonló kezdeménye-
zések önfényezés-jellegűek, vagyis a jótékonykodók 
népszerűségnövelő módszerként alkalmazzák az 
adományozást.

Kétségtelen, hogy igenis van kézzelfogható hasz-
na számos jótékonysági akciónak, és hinnünk kell 
abban, hogy az adományozók zömét elsősorban a 
vegytiszta jó szándék vezérli. Összességében véve 
azonban számos kérdést felvet az, ahogyan a kará-
csonyt megelőző hetekben az ünnepre való készülő-
dés lecsapódik az emberekben. Az egyik ilyen visz-
szatérő kérdés, hogy bár természetes az adventkor 
felerősödő adakozási kedv, vajon mennyi marad 
belőle mondjuk januárra vagy februárra. A másik, 
hogy elkényeztetett, mellőzhető, szükségtelen ter-
mékekben is dúskáló társadalmunk valóban odafi -
gyel a rászorulók igényeire, vagy pusztán kipipálja 
az adakozási lázat azzal, hogy megszabadul fölös-
legessé vált holmĳ aitól? Aztán: vajon van elég lelki 
ereje a gyerekes családoknak arra, hogy bár részben 
tudatosítsák a felnövekvő nemzedékben: a kará-
csonynak elsősorban nem az a lényege, hogy mek-
kora, milyen értékű ajándék lapul a fa alatt. Hogy 
megkapja-e a gyerek a vágyva vágyott iPhone 11 Pro 
okostelefont? És hogyan gondolkoznak erről maguk 
a szülők, a felnőttek, akik a hatalmas bevásárlóköz-
pontok mindent elborító kínálatában botladozva, a 
csillogó árral együtt evickélve igyekszenek megvásá-
rolni a fa alá az ajándékokat? És főként: vajon merre 
terel bennünket az adventi forgatag? A jászolban la-
puló piros táska felé vagy valami másra is rávetül az 
ünnepi csillag fénye?

Pénzbírsággal sújtotta a diszkri-
minációellenes tanács Csomortá-
nyi István EMNP-elnököt amiatt, 
hogy egy fényképfelvétel tanú-
sága szerint náci karlendítést 
mutatott be. A néppárti vezető 
politikainak tartja a döntést.
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Ö tezer lejes bírságot rótt ki teg-
nap Csomortányi Istvánra, 
az Erdélyi Magyar Néppárt 

(EMNP) elnökére az Országos Diszk-
riminációellenes Tanács (CNCD) egy 
nyilvánosságra került ifj úkori képe 
miatt, amelyen náci karlendítéssel pó-
zol. Asztalos Csaba, a testület elnöke 
elmondta, a CNCD egyhangúlag elfo-
gadott döntése alapján megállapítot-
ta, hogy az EMNP vezetője megsértette 
egy nemzeti kisebbség emberi méltó-
ságát, valamint a náci rezsim áldoza-
tainak emlékét. A pénzbüntetésen kí-
vül arra is kötelezték Csomortányit, 
hogy a CNCD döntésének szövegét 
harminc napon belül tegye közzé az 
EMNP honlapján magyar és román 
nyelven egyaránt. Asztalos elmondta: 
úgy ítélték meg, hogy a náci karlendí-
tés – függetlenül attól, hogy mennyire 
régen készült az ezt megörökítő fény-
kép – meghaladja a szólásszabadság 

kereteit, sérti egy kisebbségnek és a 
náci rezsim rémtetteit elszenvedők-
nek az emberi méltóságát. Hozzátette: 
pontosan úgy jártak el, mint megannyi 
hasonló esetben, amikor a náci ideoló-
giához köthető jelképek használásával 
szembesültek. „Figyelembe vettük azt 
a tényt is, hogy pártelnökről van szó” – 
állapította meg Asztalos Csaba.

A Krónika többször próbálta meg-
szólaltatni tegnap Csomortányit a 
határozat kapcsán, ám nem válaszolt 
a telefonhívásainkra. Az MTI-nek 
ugyanakkor úgy nyilatkozott: „ez egy 
politikai megrendelésre született dön-
tés, nincs mit kezdeni vele”. Arra a 
kérdésre, hogy megtámadja-e a bíró-
ságon a CNCD határozatát, kijelentet-
te: jogászokkal fog tanácskozni erről, 
miután megismeri a határozat szöve-
gét. Csomortányi hozzátette: a dön-
tést nem fogadja el, de nincs megy-
győződve róla, hogy érdemes a román 
bíróságokon pereskednie az igazáért. 
Az EMNP elnöke elmondta: a CNCD-
hez eljuttatott írásos álláspontjában 
azt közölte, hogy kétes hitelességű fo-
tók alapján jelentették fel, amelyeket 
nem ő hozott nyilvánosságra, ezért a 
diszkrimináció alanya kérdéses.

A néppárt Kolozs megyei szerveze-
tének Facebook-oldalán szeptember-
ben, az alakulat Marosvásárhelyen 
rendezett küldöttgyűlésének más-
napján jelent meg egy fényképfelvé-

tel, amely Csomortányit több fi atal 
társaságában, náci karlendítés köz-
ben ábrázolja. A kongresszuson új-
raválasztott pártelnök a botrány kap-
csán akkor is úgy vélekedett, hogy a 
fotó manipulált, és jogosulatlanul tet-
ték közzé. „Az elkövető – vagy elköve-
tők – világos szándéka, hogy szemé-
lyemnek elfogadhatatlan helyzetben 
való bemutatásával, a szélsőségesség 
jól ismert balliberális rágalmazási 
technikájának felhasználásával, tel-
jes szervezetünket hozza hátrányos 
helyzetbe” – közölte Csomortányi, 
fi atal kori fotója felhasználásával ké-
szült „ízléstelen facebookos manipu-
lációnak” nevezve a történteket.

A történtek nyomán az RMDSZ az 
erdélyi magyar közösség kompro-
mittálásával vádolta, és lemondás-
ra szólította Csomortányi Istvánt. 
Kelemen Hunor szövetségi elnök 
úgy vélekedett, az EMNP elnöke az 
esettel olyan mértékben kompro-
mittálta magát, hogy ebből számára 
már „nincs visszaút”. Ugyancsak le-
mondásra szólította a néppárt veze-
tőjét az RMDSZ-szel együttműködő 
Magyar Ifj úsági Értekezlet (Miért) is, 
amelynek elnöke, Oltean Csongor a 
fényképfelvétel nyilvánosságra ke-
rülése után bejelentette, hogy felje-
lentést tesz az ügyben a CNCD-nél. 
A testület a szervezet panasza alap-
ján vitatta meg az ügyet.

EMBERI MÉLTÓSÁGOT SÉRTETT CSOMORTÁNYI ISTVÁN EMNP-ELNÖK A CNCD SZERINT

Pénzbüntetés a karlendítésért

Erdélyi tudósítások 2019. december 4.
szerda
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Csomortányi István (jobbra) szerint kétes hitelességű fotók alapján jelentették fel, amelyeket nem ő hozott nyilvánosságra

 » MUNKATÁRSAINKTÓL

Csíksomlyón, a sípálya környé-
kén felbukkant medvéről kaptak 

bejelentést a hatóságok hétfő este, 
a vészhelyzeti felügyelőség azon-
nal fi gyelmeztető üzenetet küldött 
a Ro-Alert rendszeren keresztül a 
környéken lévőknek. A Hargita me-
gyei csendőrség közleménye szerint 
a nagyvad jelenlétét este negyed hét 
körül jelentette a 112-es sürgősségi 
hívószámon egy férfi , aki a csíksom-
lyói sípálya környékén látta a med-
vét. A csendőrség azonnal helyszínre 
küldött egy egységet, a medvét azon-
ban nem találták meg. A frissen hul-

lott hó miatt az állat lábnyomai már 
nem voltak láthatók. A csendőrök 
még egy ideig a környéken maradnak 
a helyszín biztosítása érdekében.

A katasztrófavédelmi felügyelőség 
szinte napi rendszerességgel kény-
telen fi gyelmeztető üzenetet küldeni 
a medvék miatt Hargita megye tele-
pülésein. Ugyanakkor a nagyvadak 
folytatják az állatpusztítást: tizenegy 
birkát ölt meg keddre virradóra egy 
nőstény medve Gyergyóvaslábon, a 
vonatállomás közelében található 
egyik ház udvarán. Mihai Dumitru 
Tinca, a község polgármestere az 
Agerpres hírügynökségnek elmond-
ta, a háztáji gazdaságban levő összes 

birkát megölte a medve. A község 
állatorvosa és egy vadász a frissen 
hullott hóban hagyott nyomokból azt 
következtette ki, hogy egy anyamed-
ve és két bocsa járt az udvaron, és 
több gazdaságba is megpróbáltak 
behatolni a településen. A megölt 
juhok tulajdonosa azt mondta, még 
van 16 birkája az esztenán, amelye-
ket haza kellene hoznia, de fél, hogy 
a medve visszatér. Az elöljáró szerint 
ez az első eset a községben, amikor 
állatokat öltek a nagyvadak, viszont 
a medvék már régóta bejárnak a tele-
pülésre: bementek a házak udvara-
iba, kertjeibe megdézsmálni a gyü-
mölcstermést, vagy a kutyáknak és 

macskáknak kitett eledelt. „Hat-hét 
éve így megy nálunk; az emberek pa-
naszkodnak, mivel nem tudják. mivel 
riasszák el a medvéket, amelyek már 
hibernálni sem vonulnak el, és be-
járnak élelmet keresni” – nyilatkozta 
Mihai Dumitru Tinca.

Eközben a megfi gyelés és dokumen-
tált beazonosítás hiánya miatt a tá-
madás után egy héttel sem tudta még 
kérelmezni a kilövési engedélyt az 
illetékes vadásztársaság arra a med-
vére, amely saját kertjében támadt rá 
egy hidegkúti férfi ra november 26-án. 
A férfi  azóta is kórházban van, felesé-
ge három kisgyerekükkel átmenetileg 
elköltözött a faluból félelmében.

Riasztás, pusztítás és félelem a medvék miatt Hargita megyében

 » A katasztrófa-
védelmi felügye-
lőség szinte napi 
rendszerességgel 
kénytelen fi gyel-
meztető üzenetet 
küldeni a medvék 
miatt Hargita me-
gye településein. 




