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A magyarság körében is pozitív 
megítélésnek örvend a tegnaptól 
prefektusi, illetve főtanfelügye-
lői tisztséget betöltő két Maros 
megyei liberális politikus, Mara 
Togănel, illetve Claudiu Gabriel 
Bîndilă. Míg előbbi kinevezése 
várható volt, addig a szászrégeni 
testnevelő tanár „előléptetése” 
meglepetésnek számít.

 » SZUCHER ERVIN

Amint várható volt, a Ludovic 
Orban vezette kormány Mara 
Togănelt, a Nemzeti Liberá-

lis Párt (PNL) megyei tanácsosát és 
egyben az alakulat nőszervezetének 
elnökét nevezte ki Maros megye pre-
fektusi tisztségébe. A 40 éves maros-
vásárhelyi születésű politikus azt a 
Mircea Duşát váltja, aki korábban Ma-
roshévíz polgármestereként, Hargita 
megye országgyűlési képviselőjeként, 
majd prefektusaként, védelmi minisz-
terként és államtitkárként politizált. 
Duşa december elején nyújtotta be a 
lemondását, egy hónapon keresztül 
a kormányhivatalt Nagy Zsigmond al-
prefektus vezette. Szintén tegnap óta 
a megyének új főtanfelügyelője van: 

az oktatásügyi minisztérium a Szo-
ciáldemokrata Párt által támogatott 
Ioan Macarie helyébe a PNL szász-
régeni önkormányzati képviselőjét, 
Claudiu Gabriel Bîndilát ültette.

Magyarellenes elődöket váltva
A Maros megyei magyar közösségnek 
mindkét tisztségviselőről jó vélemé-
nye van. Mind Togănelt, mind Bîn-
dilát kiegyensúlyozott személynek 
tartják, akik nem ártották bele magu-
kat a kisebbségellenes hecckampá-
nyokba. Éppen ezért a továbbiakban 
is megfontoltságot és korrektséget 
vár Mara Togăneltől Kovács Leven-
te, az RMDSZ megyei ügyvezető el-
nöke, akinek az új prefektus eddig 
a megyei képviselő-testületben volt 
kolléganője. Kovács reméli, hogy 
a hétfőn este kinevezett kormány-
megbízott legalább annyiban fog 
különbözni elődjétől, Mircea Duşá-
tól, hogy nem huny szemet bizonyos 
törvénytelenségek fölött. Példaként 
Maria Precup szászrégeni polgár-
mester, valamint a marosvásárhelyi 
exliberális tanácsosok esetét hozta 
fel, akiknek törvényes felfüggeszté-
sét a prefektúra jogászai úgy „me-
nedzselték”, hogy a bíróság segít-
ségével a lehető legegyszerűbben 
visszaszerezhették széküket. „Ezen 
túlmenően a magyar kérdésekben 

is korrektséget várunk el a kettős 
mérce helyett” – hangsúlyozta az 
RMDSZ ügyvezetője. Az utóbbi öt 
évben Maros megye élén három ki-
mondottan magyarellenes prefek-
tus állt, akik közül Vasile Oprea és 
Lucian Goga ádáz hajtóvadászatot 
folytatott a közösségi szimbólumok 
ellen.

Népszerű tornatanár 
a főtanfelügyelő
Az 52 éves új főtanfelügyelő Maros-
vásárhelyen született, de hosszú 
ideje Szászrégenben él és dolgozik. 
Tegnapig a Petru Maior Iskolaköz-
pont testneveléstanára és igazgatója 
volt, emellett a helyi önkormányzat 
PNL-s képviselője. Egykori tanítvá-
nya, jelenlegi kollégája, Budai Barna 
szerint Claudiu Gabriel Bîndilă mind 
magán-, mind szakemberként nagy-
ra értékelhető. A város alpolgármes-
tere, Márk Endre is hasonlóan véle-
kedik róla: szavatartó, megbízható 
és kiegyensúlyozott férfi ként jellem-
zi. Mint mondta, ő volt az egyetlen 
liberális tanácsos, aki a múlt ciklus-
ban nem nyergelt át a nyertes szoci-
áldemokrata alakulatba. Akárcsak 
Mara Togănelnél, Bîndilánál sem ér-
zékelhető a számos román politikus-
ra jellemző magyarellenesség. Márk 
Endre soha nem tapasztalt ilyesmit, 
mi több, azon kevesek közé sorolta, 
aki március 15-én boldog ünnepet 
szokott kívánni a magyaroknak.

Mint várható volt, a két újonnan 
kinevezett tisztségviselő személye 
nem mindenkinek nyerte el a tet-
szését. Ami viszont meglepő, hogy 
Togănelt és Bîndilát párton belü-
li személy támadta. Nadia Şandor 
Raţă, aki néhány évvel ezelőtt, rövid 
ideig maga is vezette a tanfelügyelő-
séget, nepotizmussal vádolja az Or-
ban kormányt, amiért a PNL megyei 
elnöke, Cristian Chirteş közelállóit 
juttatta helyzetbe. A pártból nemrég 
kizárt Raţă szóvá tette, hogy a főtan-
felügyelő nem más, mint Chirteş fele-
ségének az első férje; Mara Togănel-
ról azt állítja, hogy Adriana Chirteş 
kebelbarátnője.

ÚJ PREFEKTUST ÉS FŐTANFELÜGYELŐT NEVEZTEK KI MAROS MEGYÉBEN

Korrektséget várnak a magyarok

Erdélyi tudósítások 2020. január 8.
szerda

Kit zavar, ha több 
magyar születik?

Új év kezdetén minden egyházközségben nyilvá-
nosságra hozzák az adott település felekezetének 
demográfi ai mérlegét: hány gyerek született, és 
hány elhalálozás volt az előző esztendőben. Törté-
nelmi egyházainknak megbízható kimutatásuk van 
arról, hogy népszaporulat vagy népességfogyás 
szempontjából hogyan állunk Erdélyben. Igaz, 
összességében nem jók ezek az eredmények, de 
egyes becslések szerint mégis több településen 
megállt a magyarság fogyása, sőt vannak helyek, 
ahol gyarapodunk. Ez főleg nagyvárosok vonzás-
körzetében érzékelhető leginkább, ahol a környe-
ző „alvó” falvak magyar lakossága nem csökken, 
hanem gyarapszik. Ami annak köszönhető, hogy 
ezekbe a falvakba más vidékekről érkezett, fi atal 
családok telepednek le, akik gyerekeket vállalnak, 
így az „élhetőbb” nagyvárosok vonzáskörzete nem 
néptelenedik el. De nemcsak erdélyi nagyvárosok-
ra jellemző ez, hanem több székelyföldi kisebb 
településre is. Ami mindenképpen jövőbe mutató 
trend.

Igaz, ennek nem mindenki örül: állítólag a román 
hatóságok, a különböző többségi állami „háttérin-
tézmények” egyáltalán nem.

Több olyan magyar település polgármesterével 
beszélgettem az elmúlt években, akik számomra 
eléggé meghökkentő jelenségről számoltak be. 
Amikor egy-egy magyar faluban beindult a népes-
séggyarapodás, eléggé furcsa módon – mintegy 
beintésre – tömegesen megjelentek a román be-
települök, a lakásvásárlók, akik bármekkora ösz-
szeget kifi zettek az ingatlanokért. Így történhetett 
meg, hogy a rendszerváltás után színmagyar erdé-
lyi falvaknak rövid idő alatt 10–20 százalékos ro-
mán kisebbsége lett, az újabb és újabb többségi 
ingatlanvásárlók révén ez a szám pedig folyamato-
san növekszik.

A jelenségről nemcsak helyi önkormányzati kép-
viselők vagy polgármesterek számolnak be jobbára 
háttérbeszélgetések, baráti csevegések formájában, 
hanem magasabb rangú erdélyi magyar politikusok 
is szóvá teszik. Legutóbb Tamás Sándor, a Kovász-
na Megyei Tanács elnöke beszélt nekem erről, jelez-
ve, hogy Székelyföld két megyéjében egyértelműen 
kimutatható: a 2011-es népszámlálás adatainak 
nyilvánosságra hozatalát és kiértékelését követően, 
2012-től indult be a jól körülírható magyarellenes ro-
mán hatósági nyomás, miután a bukaresti hatóságok 
rádöbbentek, hogy sem Háromszéken, sem Hargita 
megyében nem csökken a magyarság részaránya, 
hanem lassan, de biztosan nő, úgymond a román-
ság „rovására”. Azaz kevesebb román ereszt itt gyö-
keret, mint amennyi Bukarestből elvárható volna. Az 
RMDSZ-es elöljáró szerint ezek a statisztikák aggaszt-
ják a bukaresti hivatalosságokat, hiszen az egységes 
román nemzetállam mítoszában rosszul mutat, ha 
éppen az a kisebbség gyarapszik, amelyet a pokolba 
kíván a többségi politikum és társadalom egyaránt. 
Életszerű felvetés tehát, hogy a román hatalom titkos 
műhelyeiben különféle forgatókönyveken dolgoznak, 
amivel nagyobb számban lehetne szülőföldje elha-
gyására bírni az erdélyi magyarságot. Többségi szem-
pontból bizony elkeserítő lehet megtapasztalni azt az 
igen tragikus jelenséget, amikor a románok nagyobb 
arányban menekülnek mioritikus országukból, mint a 
magyarok. Ki érti ezt?

A jelenséggel hivatalos szinten is foglalkozni kelle-
ne, nemcsak helyi esetekként kellene kezelni. Megta-
lálni a módját az adatok magyar feldolgozásának és 
nyilvánosságra hozatalának. Ha az egyik fél ezt titok-
ban – komoly intézményrendszertől megtámogatva – 
felügyeli és keresi rá az „ellenszereket”, akkor a jelen-
séget elszenvedő alanynak, az erdélyi magyarságnak 
mindezt a közbeszéd tárgyává kell tennie.

Egy-egy probléma megoldásában a nyilvánosság 
szerepe eleve félsiker, hiszen az ellenfél a látha-
tatlanban, a sötétben szövögeti terveit. A többségi 
hatalomnak ezek az elképzelései eleve kisebbség-
ellenesek, tehát sokkal hatékonyabban kellene 
idehaza és nemzetközi szinten is tematizálni. Ami 
egyelőre csak szóbeszéd szintjén létezik, de a je-
lenség ettől még valós.
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A kormány képviselője. Mara Togănelt nevezte ki a Ludovic Orban vezette kabinet Maros megye prefektusává

Őrségváltás a Temes megyei prefektúra élén

Liliana Onețet nevezte ki Temes megye prefektusává hétfőn késő estébe 
nyúló ülésén a nemzeti liberális párti kormány (PNL). Az Orban-kabinet 
által kiadott határozat értelmében megszűnt mind Eva-Georgeta And-
reaș prefektus, mind Liliana Oneț aprefektusi mandátuma, utóbbi pedig 
mostantól a kormány hivatalos képviselője a bánsági megyében. A távozó 
prefektus amúgy sejtette, hogy ez vár rá, hétfőn, a déli órákban már egy 
Facebook-bejegyzésben be is jelentette, lemond tisztségéről. „A köz-
tisztségek nem az életünk végéig tartanak, és ma eljött a változás ideje a 
Temes megyei prefektúrán. Úgy döntöttem, benyújtom a lemondásomat, 
azonban nem akarok mérleget vonni prefektusi tevékenységemről, hanem 
csak köszönetet akarok mondani mindenkinek, aki ezalatt mellettem állt. 
Nem volt könnyű, tudom, a munkánkat elismerés övezte. A prefektúra al-
kalmazottaitól, a dekoncentrált intézmények igazgatóig, mindenkivel, aki 
vállvetve kivette a részét, hogy a dolgok jól működjenek” – írta a távozó 
prefektus, aki 2017 augusztusa óta töltötte be ezt a tisztséget. (B. E.)




