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Iulian Todor Kovászna megyei 
prefektus szerint Antal Árpád 
nem értette meg ezekben a 
pillanatokban sem, hogy az 
ország törvényeinek a betartása 
biztosítja a békés együttélést, 
ezért bírságot rótt a március 
15-én román pár nélkül kitűzött 
magyar zászlók miatt. A sep-
siszentgyörgyi polgármester 
fi gyelmeztetett: nem a magyarok 
az ellenségek.

 » BÍRÓ BLANKA

M egbírságolta a Kovászna 
megyei prefektus Antal Ár-
pád sepsiszentgyörgyi pol-

gármestert, amiért március 15-én a 
magyar zászlók mellé nem tűzött ki 
ugyanannyi román zászlót is. Iulian 
Todor prefektus az intézmény hon-
lapján nyilvánosságra hozott köz-
leményben számolt be arról, hogy 
kirótták a bírságot.

Csalódott a prefektus
A kormánymegbízott személyes 
hangvételű állásfoglalást tett köz-
zé: azt írta, hogy mélységesen 
csalódott egy helyi vezető hozzá-
állásában. „Miközben világjár-
vánnyal küzdünk, a világ minden 
államának hatóságai a legjobb 

intézkedéseket hozzák a Covid-19 
vírus, az emberi lény láthatatlan 
és kiszámíthatatlan ellenségének 
leállítására, mélységesen csalód-
tam egy helyi vezető hozzáállásá-
ban, aki nem értette meg ezekben a 
pillanatokban sem, hogy az ország 
törvényeinek a betartása biztosítja 
a csendes és békés együttélést a 
megye valamennyi lakója számára” 
– írta a prefektus.

Ebben a hangnemben folytatva 
kifejtette, ezekben a nehéz időkben 
Sepsiszentgyörgy polgármestere 
„azt választotta, hogy újra megszegi 
a törvényt” – mint ahogy tette az el-
múlt években, és amiért bírságot is 
kapott –, és a magyarság ünnepén 
a városban nem tűzött ki minden 
magyar zászló mellé egy románt is. 
„Nem hiszem, hogy ha betartja a 
törvényt, az esemény veszített vol-

ISMÉT MEGBÍRSÁGOLTÁK ANTAL ÁRPÁD SEPSISZENTGYÖRGYI POLGÁRMESTERT A MÁRCIUS 15-EI JELKÉPHASZNÁLAT MIATT 

Nem halt ki a „magyarzászló-faló” vírus

Csak a szokásos. A prefektus ismét román zászlókat akart látni a magyarok mellett március 15-én
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na a jelentőségéből. Valószínűleg 
más érdekek állnak a háttérben, 
de ezek nem Kovászna megye és 
Sepsiszentgyörgy lakosságának 
érdekei” – fejtegette Iulian Todor, 
aki a közleményben nem nevezte 
meg a bírság összegét.

„A koronavírus az ellenség, 
nem a magyarok”
„A Kovászna megyei prefektus 
nem fogta fel, hogy a koronaví-
rus az ellenség, nem a magyarok. 
Amit viszont én nem fogok fel: mi 
köze a zászló(k) kitűzésének a jár-
vány megelőzéséhez vagy épp ter-
jedéséhez?” – reagált a büntetés 
bejelentésére Antal Árpád Face-
book-oldalán. A polgármester be-
linkelte a prefektus közleményét, 
és annyit fűzött hozzá: „Kíváncsi 
vagyok, kinek mi jut eszébe. Ne-
kem csak ennyi: #maradjotthon.”            

Mint ismeretes, tavaly március 
14-én és 15-én Kovászna megye 
prefektusa kétszer 5000 lejes bír-
ságot rótt ki Antal Árpád sepsi-
szentgyörgyi polgármesterre a 
magyar szimbólumok használata 
miatt. A zászlótörvényre hivat-
kozva a prefektusok Bokor Tibor 
kézdivásárhelyi és Gálfi  Árpád 
székelyudvarhelyi polgármestert 
is megbírságolták. Antal Árpád 
fellebbezett, ám a Kovászna me-
gyei törvényszék jogerős ítélete 
jóváhagyta a bírságot.

 »  „Mi köze a 
zászló(k) kitűzé-
sének a járvány 
megelőzéséhez 
vagy épp terjedé-
séhez?” – tette 
fel a kérdést 
Antal Árpád.

 » PAP MELINDA

Számos megelőző intézkedéssel 
próbálja védeni a Pataréten la-

kókat a koronavírus-fertőzéstől a 
kolozsvári polgármesteri hivatal, 
a kincses város melletti szemét-
telepen ugyanis valóságos huma-
nitárius katasztrófához vezetne a 
vírus megjelenése. A városvezetést 
Vincze Enikő egyetemi tanár, ak-
tivista nyílt levélben szólította fel 
arra, hogy hozzon kiegészítő intéz-
kedéseket a szeméttelepre kiköltöz-
tetett roma közösség védelmében, 
számolt be a Monitorul de Cluj.

Ennek nyomán Emil Boc pol-
gármester egy csomó intézkedést 
jelentett be a mintegy 1500 fős kö-
zösség megóvása érdekében. Első-

sorban a tisztálkodásra használ-
ható konténerek számát növelték, 
illetve gyakrabban takarítanak, 
fertőtlenítenek is a romakolónián. 
Sőt az elöljáró azt is bejelentette, 
hogy a szociális segélyben részesü-
lők számára a napi betevőt is bizto-
sítják a járvány idejére. 

„Minden kolozsvári sorsa fog-
lalkoztat, azoké is, akik hajlékta-
lanok, és azoké is, akik el vannak 
különítve az otthonaikban” – bizto-
sította a kolozsváriakat Boc.

Vincze Enikő egyébként nemcsak 
a kolozsvári polgármesteri hivatalt 
szólította fel a pataréti romák meg-
segítésére, hanem a helyi és megyei 
szociális és egészségügyi hatóságo-
kat is. Nyílt levelében többek között 
ingyenes gyógyszert és egészségügyi 

szolgáltatásokat kért a szeméttele-
pen lakóknak. Azt is indítványozta, 
hogy dolgozzanak ki akciótervet 
annak érdekében, hogy ezek két 
éven belül ismét beköltözhessenek 
a városba, szociális lakásokba. Azt 
is kérte, a járvány idejére állítsák le 
a kilakoltatási eljárásokat, hogy ne 
váljanak hajléktanná.

A pataréti romákat pár éve ko-
lozsvári szociális lakosokból tele-
pítette ki a szeméttelep közelébe a 
városvezetés, ezt számos emberjogi 
szervezet kritizálta, szegregációnak 
minősítve az eljárást.

A pataréti romák helyzetének ke-
zelése miatt hazai és nemzetközi 
jogvédő szervezetek többször be-
panaszolták a kolozsvári városve-
zetést.

Óvintézkedések a kolozsvári Pataréten

 » Elsősorban 
a tisztálkodás-
ra használható 
konténerek 
számát növelték, 
illetve gyakrab-
ban takarítanak, 
fertőtlenítenek is 
a romakolónián. 
Sőt a szociális 
segélyben része-
sülők számára a 
napi betevőt is 
biztosítják.

Szülőföldön magyarul: 
kitolják a határidőt

M inden bizonnyal meghosszab-
bítják a Szülőföldön magyarul 

program idei kiírásának igénylésbe-
nyújtási határidejét. Ady-Kovács-Fe-
renczi Noémi programkoordinátor 
szerint sok megkeresés érkezett 
hozzájuk, hogy mi lesz az igénylések 
leadási határidejével, ugyanis az 
április 30-a nem tűnik tarthatónak. 
„Kérni fogjuk a hosszabbítást, amint 
biztosra tudhatjuk, hogy mennyi 
időre van szükség. Ezt akkor tudjuk 
meghatározni, amikor az iskolák 
újraindulnak. Türelmet kérünk, 
biztosítunk mindenkit, hogy nem 
fog lemaradni a pályázási lehető-
ségről” – közölte az anyanyelven 
tanulóknak oktatási-nevelési, illetve 
hallgatói támogatást biztosító prog-
ram koordinátora.




