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Hargita megye számos pontján még csütörtökön is tisztították az utakat
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 » MUNKATÁRSAINKTÓL

Utak mentén recsegő-ropogó fák, tom-
boló szélvihar, hóátfúvások, úttestet 

borító törmelék, torlaszok, megrongáló-
dott járművek, veszteglő vonatok, szü-
netelő áramszolgáltatás – a csütörtök 
reggelig érvényes riasztás jelentős káro-
kat okozott az ország csaknem felében. 
Erdélyben Hargita megye sínylette meg a 
leginkább a szélsőséges időjárást. Fák dől-
tek az útra szerdán a Pongrác-tetőn, Gyer-
gyószentmiklós és Gyilkostó között, illet-
ve a Maroshévíz és Borszék közötti úton. 
A 13A jelzésű országút Csíkszereda és a 
hargitafürdői letérő közötti szakaszán, a 
piricskei letérőnél fa dőlt egy mozgásban 
lévő kisbuszra. Személyi sérülés nem tör-
tént. Szerdán késő délután lezárták a 12C 
jelzésű országút Gyergyószentmiklós és 
Gyilkostó közötti szakaszát a fák okozta 
úttorlaszok miatt. Közben a 15-ös jelzésű 
országúton közlekedő teherautó vezető-
fülkéjére zuhant egy fa, a sofőr eszméle-

tét vesztette, a mentősök a maroshévízi 
kórházba szállították. Este lezárták a 13B 
jelzésű országút Gyergyóalfalu és Parajd 

közötti szakaszát is, miután több fa dőlt 
az úttestre. Utóbbi város áramszolgáltatás 
nélkül maradt, emiatt csütörtökön a tele-

pülés két tanintézetében is szünetel az ok-
tatás. Fa dőlt az E578 jelzésű európai útra 
is Tusnádfürdőnél, a Karakó-völgyhíd kö-
zelében a sínekre dőlt több fa, emiatt két 
személyvonat vesztegelt a közeli állomá-
son. Az utasokat buszokkal szállították 
Gyimesközéplokra. Csütörtökön megnyi-
tották a forgalom előtt a Gyergyószent-
miklós és Gyilkos-tó közötti, valamint a 
Gyergyószentmiklóst Parajddal összekötő 
országutat, miután az illetékes hatóságok 
eltakarították az úttestről a kidöntött fá-
kat. Bokor Sándor parajdi polgármester 
szerint szerda este több helybéli lakos és 
turisták is elakadtak autóikkal az úton. 
Nekik a tűzoltók és az úttisztító munkások 
segítettek, tíz személy elszállásolásáról a 
polgármesteri hivatal gondoskodott. Több 
Hargita megyei településen csütörtökön 
sem volt áram, akárcsak további 18 megye 
több mint félszáz településén. Brăila, Ialo-
miţa, Călăraşi, Buzău, Tulcea és Vrancea 
megye valamennyi tanintézetében szüne-
telt csütörtökön a tanítás.

Szélsőséges időjárás pusztított Hargita megyében

 » Benkő Erika, a Mikó Imre Jog-
védelmi Szolgálat igazgatója rámu-
tatott, tavaly növekedett a magyar-
ellenesség intenzitása, például az 
úzvölgyi provokációhoz hasonló 
nem történt az elmúlt években.

MEG KELL FÉKEZNI A MAGYAR KÖZÖSSÉG ELLENI USZÍTÁST A MIKÓ IMRE JOGVÉDELMI SZOLGÁLAT SZERINT

Intenzívebb a magyarellenesség Romániában
„A magyarellenességet általában a 
politikai érdek határozza meg, ami-
kor egy politikai alakulat ellenzékbe 
kerül, gyakrabban előveszi a magyar 
kártyát” – állapította meg sajtótájé-
koztatóján Benkő Erika, a Mikó Imre 
Jogvédelmi Szolgálat igazgatója. 
Felsorolta, a szervezet milyen ügyek-
ben lépett fel tavaly, hogy megaka-
dályozza a magyar közösséget érintő 
diszkriminatív eseteket.

 » BÍRÓ BLANKA

I ntenzívebbé vált tavaly a magyarelle-
nesség Romániában – állapította meg 
csütörtökön az elmúlt évet értékelő saj-

tótájékoztatóján Benkő Erika, a Mikó Imre 
Jogvédelmi Szolgálat igazgatója. Rámuta-
tott, tavaly sokkal több ügyben léptek fel 
a magyar közösséget ért diszkriminációs 
esetek, jogfosztások és etnikai támadások 
kapcsán, ám ez azzal is magyarázható, 
hogy bővítették a tevékenységüket. Rá-
mutatott, növekedett a magyarellenesség 
intenzitása, például az úzvölgyi provokáci-
óhoz hasonló nem történt az elmúlt évek-
ben. „Minden esetben gyorsan és hatéko-
nyan kell fellépni, hogy mindenki kétszer is 
gondolja meg, mielőtt a magyar közösséget 
provokálja, vagy ellene uszít” – szögezte 

le Sepsiszentgyörgyön a jogvédő szervezet 
vezetője. Benkő Erika arra is kitért, hogy 
a magyarellenességet általában a politikai 
érdek határozza meg, amikor egy politi-
kai alakulat ellenzékbe kerül, gyakrabban 
előveszi a magyarkártyát, a központi tele-
víziók egy időre visszafogják magukat, ha 
„fájdalmas bírságokat” kapnak, de aztán 
ha úgy érzik, hogy nagy nézettséget hoz-

hat, újra előveszik a magyarellenes reto-
rikát. Az elmúlt évet értékelve a szolgálat 
igazgatója elmondta, feljelentéseik alapján 
150 ezer lej és további 83 ezer eurós bírságot 
róttak ki a különböző hatóságok, a bünteté-
sek értéke egy évvel korábban összesen 127 
ezer lej volt. A jogvédelmi szolgálat mun-
katársai nemzetközi szinten egyeztetnek, 
szakmai anyagokat mutatnak be, hogy 
megismertessék a romániai jogsértéseket. 
Tavaly 14 angol nyelvű hírlevelet küldtek 
ki. „Ennek a szerteágazó lobbitevékenység-
nek hosszú távon meglesz az eredménye” 
– emelte ki Benkő Erika.

Feljelentések Úzvölgye miatt
Az Úzvölgyében történtek kapcsán több 
fronton is felléptek: a bíróságon, a köz-
igazgatási bíróságon és az Országos Kor-
rupcióellenes Ügyészségen (DNA) is tettek 
feljelentést. Három pert indítottak, kérve 
a Bákó megyei Dormánfalva (Dărmă nești) 
polgármesteri hivatala által kiállított épít-
kezési engedély megsemmisítését, a tör-
vénytelen építkezések lebontását, annak 
a határozatnak és mellékleteinek meg-
semmisítését, amelyben az úzvölgyi te-
mető területét Dormánfalva köztulajdoni 
nyilvántartásba vette. Feljelentést tettek 
a rongálások miatt, és négy személyt je-
lentettek fel a DNA-nál: Constantin Toma 
polgármestert, Vrânceanu Ionela jegyzőt, a 
kataszteri hivatal (BCPI) moinești-i fi ókját, 
és Jean-Adrian Andrei Hargita megyei pre-
fektust, amiért nem látta el megfelelően a 
feladatkörét.

Sajtó és sport
A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat tavaly 12 
feljelentést tett az Országos Audiovizuális 
Tanácsnál (CNA), ebből 9 ügy lezárult, 3 
még folyamatban van. A bírságok nyomán 
Radu Banciu televíziós műsorvezető egy 
időre visszavonult a képernyőről, visszaté-
rése után sem tárgyalta a magyarokról szó-
ló témákat. Az Országos Diszkriminációel-
lenes Tanácshoz (CNCD) 22 alkalommal 
tettek feljelentést, ebből húsz még kivizs-

gálás alatt van, a két lezárult ügyben ösz-
szesen 25 ezer lej bírságot rótt ki a testület. 
A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA), 
az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA), 
a Labdarúgás a Rasszizmus ellen Európá-
ban (FARE) hálózatnál is tettek panaszt. 
Az UEFA 83 ezer euró bírságot szabott ki a 
román labdarúgó-válogatottra (FRF), és el-
rendelt egy zárt kapus mérkőzést. A Román 
Labdarúgó-szövetség eddig ötezer lejre bír-
ságolta a Dinamo klubot a szurkolók ma-
gyarellenes magatartása miatt, a jogvédő 
szolgálat azonban ezt kevésnek tartja.

Lefestett táblák, nyelv-
és szimbólumhasználat
A szolgálat számos ügyészségi feljelentést 
tett a magyar nyelvű településjelző táblák 
lefestése miatt, többek között a Kovászna 
megye, Máramarossziget és Nagyvárad 
felirat esetében is. A mikóújfalusi per, amit 
azért indítottak, mert közterületen megtil-
tották a székely zászló kitűzését, az alkot-
mánybíróságra került. A legfelsőbb bírósá-
gon folytatódik a Keresztúri Kis újság ügye, 
a magyar jelképhasználat elleni feljelenté-
seiről elhíresült Dan Tanasă ugyanis köte-
lezni akarta a kiadványt, hogy a közérdekű 
információkat románul is megjelentesse. 
Továbbá pert indítottak a nagybányai óvo-
da egyik pedagógusa ellen, aki a közösségi 
oldalán naponta magyarellenes bejegyzé-
seket tesz közzé.




