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MAGYAR HELYETTESE NEM KÖVETNÉ AZ ÖNKÉNT TÁVOZÓ MAROS MEGYEI PREFEKTUST

„Méltósággal” mondott le Duşa

Feláll. Mircea Duşa 2018 szeptembere óta dolgozott Maros megye kormánymegbízottjaként

Mircea Duşa nem hajlandó a 
liberális kormány területi kép-
viselője lenni, ezért a korábban 
PDS-s politikusként tevékeny-
kedő Maros megyei prefektus 
tegnap lemondott tisztségéről. 
Helyettese, Nagy Zsigmond 
ugyanakkor nem akarja elveszí-
teni állását.

 » SZUCHER ERVIN

L emondott tegnap tisztségéről 
Mircea Duşa, Maros megye 
prefektusa. A szociáldemok-

rata politikus elmondta, hogy 
több minden hozzájárult a döntés 
meghozatalához, azonban ő egyet 
emelt ki ezek közül. „Méltóságom 
és tisztességem nem teszi lehe-
tővé, hogy a kormány politikáját 
szolgáló prefektusként, demagóg 
megnyilvánulások által ma olyan 
kormányprogramot tolmácsoljak, 
amely a fi zetések és nyugdíjak eme-
léséről szól, majd holnap a bérek 
befagyasztásáról és a megszorítá-
sokról beszéljek” – indokolta dön-
tését Duşa. A leköszönő prefektus 
gúnyosan azt is szóvá tette, hogy 
miközben a televízióban minden-
ki a közigazgatásban szerzett ta-
pasztalat és a professzionalizmus 

fontosságáról beszél, azt éreztetik 
vele, hogy nem ő a megfelelő ember 
a tisztségre. Holott három cikluson 
keresztül volt Maroshévíz polgár-
mestere, egy mandátumot töltött 
alpolgármesterként, prefektusként 
vezette Hargita, majd Maros me-
gyét, négy évet töltött a parlament-
ben, pár esztendeig államtitkárként 
dolgozott, valamint három fontos 
minisztériumot irányított – sorol-
ta több évtizedes tevékenységét 
Mircea Duşa. Kérdésünkre, hogy 
egyúttal kilép-e a politikából is, a 
leköszönő kormánymegbízott azt 
válaszolta, hogy ezen még gondol-
kozik, és az elkövetkezendő napok-
ban hozza meg a döntést.

Duşa abbeli reményét fejezte ki, 
hogy utódja nem vesz vissza a bir-
toklevelek kibocsátási ritmusából, 
és elődjéhez hasonlóan mindent 
megtesz a restitúció felgyorsításá-
ért. A visszaszolgáltatásokon kí-
vül a távozó prefektus leginkább a 
Maros megyei kormányhivatal és 
az alárendeltségébe tartozó intéz-
mények élén történt mentalitásvál-
tásra a legbüszkébb. „Örülök, hogy 
kollégáim, valamint a dekoncent-
rált intézmények vezetői megértet-
ték: nekünk nem papírgyártással 
kell foglalkoznunk, és nem azt kell 
magyaráznunk az állampolgárnak, 
hogy mit miért nem lehet, hanem 

megoldásokat kell keresnünk” – 
válaszolta kérdésünkre.

Duşa helyettesét, Nagy Zsig-
mondot nem foglalkoztatja a 
hasonló lépés megtétele. Mint 
lapunknak kifejtette, abban az 
esetben, ha lemondana, köztiszt-
viselőként az állását veszítené el. 
Nagy ugyanis korábban Nyárád-
szereda jegyzőjeként dolgozott, 
onnan helyezték át ideiglenesen a 
kormányhivatalba. Az elmúlt négy 
évben három felettessel dolgozott: 
Vasile Opreával, Lucian Gogával, 
illetve Mircea Duşával. Utóbbinak 
a lemondását az Orban-kabinet-
nek is el kell fogadnia, és csak at-
tól a pillanattól lép érvénybe, ami-
kor a kormányrendelet megjelenik 
a Hivatalos Közlönyben.

A maroshévízi születésű Duşa 
korábban polgármesterként irányí-
totta szülővárosát, később Har gita 
megye prefektusa, majd parla-
menti képviselője volt, aztán 2012-
ben a belügyi, 2012 és 2015 között 
pedig a védelmi tárca élén állt, 
akkor Victor Ponta egykori minisz-
terelnök bizalmasaként tartották 
számon. Néhány éve Marosvásár-
helyen telepedett le, a megyeszék-
hellyel összenőtt Marosszentkirá-
lyon családi házat vásárolt, ahol 
bukaresti tartózkodása mellett 
egyre több időt töltött. Maros me-
gyei prefektusi tisztségébe 2018 
szeptemberében iktatták be, miu-
tán Viorica Dăncilă azóta megbuk-
tatott miniszterelnök felmentette 
Duşát – saját kérésére – a védelmi 
minisztériumnál 2017 óta betöltött 
államtitkári tisztségéből.

Ludovic Orban miniszterelnök 
nemrég bejelentette, le fogják 
váltani a prefektusokat és prefek-
tushelyetteseket, mivel minden 
kormánynak jogában áll kiválasz-
tani megbízottjait a megyékben. 
A Hargita megyei prefektus, Je-
an-Andrei Adrian megbízatása no-
vember végén szűnt meg. Amint 
arról beszámoltunk, a román nyel-
vű marosvásárhelyi média szinte 
tényként kezeli, hogy Mara Togă-
nel lesz Mircea Dușa utódja Maros 
megyében. A Nemzeti Liberális 
Párt (PNL) megyei tanácsosa az 
utóbbi hat évben fontos szerepet 
játszott az alakulatban, jól kom-
munikál, széles kapcsolati hálóval 
rendelkezik, és hatékony szerve-
zőként ismert.

 » Kérdésünkre, 
hogy egyúttal 
kilép-e a politi-
kából is, a lekö-
szönő kormány-
megbízott azt 
válaszolta, hogy 
ezen még gon-
dolkozik, és az 
elkövetkezendő 
napokban hozza 
meg a döntést.
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Kulcsár benyújtja az
autonómiatervezetet

Kulcsár-Terza József parlamenti kép-
viselő elmondása szerint betartja 

ígéretét, és még az év végéig a román 
parlament elé terjeszti a Székely-
föld területi autonómiájáról szóló 
statútumot. Az RMDSZ színeiben 
mandátumot szerző politikus tegnapi, 
az emberi jogok világnapján kiadott 
közleménye szerint felhívja a román 
törvényhozás és végrehajtó hatalom 
tagjainak fi gyelmét, hogy „legalább 
ezen az egy napon tartsanak lelkiis-
meret-vizsgálatot az országban élő 
nemzeti kisebbségek számára biztosí-
tott jogok tekintetében”. Kifejti, 1948. 
december 10-én fogadta el az Egyesült 
Nemzetek Szervezetének (ENSZ) köz-
gyűlése az Emberi jogok egyetemes 
nyilatkozatát, amely többek között a 
kisebbségi közösségekben élők nyelv-
használatára, anyanyelvű oktatáshoz 
való jogára is vonatkozik. Minden 
olyan intézkedés, amely a személyi 
autonómia kiteljesedését korlátozza, 
beleértve a tulajdon kérdését is, diszk-
riminációt jelent, és az emberi jogok 
egyetemes nyilatkozatában megfogal-
mazott elvekkel ellentétes – emelte ki 
a képviselő.

Ennek kapcsán arról kérdeztük a 
háromszéki politikust, hogy ígére-
téhez híven még ebben az évben be-
terjeszti-e az autonómiastatútumot 
a román parlamentben. „Tartom az 
ígéretemet, még ebben az évben, a 
decemberi szünet előtt benyújtom a 
Székelyföld területi autonómiájára 
vonatkozó tervezetet. Még van két 
hét” – jelentette ki a Krónikának 
Kulcsár-Terza József. Hozzátette, 
még lesznek egyeztetések arról, 
hogy a Székely Nemzeti Tanács 
vagy az RMDSZ és a Magyar Polgári 
Párt által közösen kidolgozott ter-
vezetet nyújtja be, és arról is, hogy 
egyedül teszi-e meg, vagy mások is 
csatlakoznak.

„Két évvel ezelőtt, 2017. december 
22-én terjesztettem be az SZNT által 
kidolgozott autonómiastatútumot. 
Az év végéig újra benyújtom az auto-
nómiatervezetet, mert fontosnak tar-
tom, hogy kinyilvánítsuk a székely-
ség önrendelkezés iránti igényét” 
– szögezte le a képviselő. Felidézte, 
nem voltak negatív következményei 
annak, hogy a parlament elé került a 
statútum, viszont lehetőséget kapott 
arra, hogy a bizottságokban, a par-
lament két házának plénuma előtt 
kifejtse álláspontját, érveljen az 
autonómiaigény mellett. A párbeszé-
det előrelépésnek tartja, mint ahogy 
azt is, hogy a románok, Európa és 
az egész világ tudomást szerezhet 
a „székelység jogos követeléséről”.  
(Bíró Blanka)




