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Ismét ötezer lejes pénzbírságot 
rótt ki Gálfi  Árpád székelyudvar-
helyi polgármesterre a Hargita 
megyei prefektus, amiért a 
március 15-i nemzeti ünnep tisz-
teletére kitűzött magyar lobogók 
mellé nem helyeztek ki román 
zászlókat is.

 » KOVÁCS ATTILA

A március 15-i ünnepségek után 
már rendszeressé vált Gálfi  
Árpád megbírságolása a pre-

fektusi hivatal részéről, és ezen a gya-
korlaton a kormányhivatal élén történt 
vezetőcsere sem változtatott. 2018 és 
2019 után idén is megérkezett az ér-
tesítés az ötezer lejes pénzbírságról a 
városvezető részére, mivel ezúttal is 
megjelentek a város közterületein a pi-
ros-fehér-zöld színű nemzeti jelképek, 
a románok viszont nem. A prefektus 
ezúttal is azzal indokolta a döntést, 
hogy a zászló- és szimbólumhaszná-
latra vonatkozó törvény értelmében 
más nemzet lobogóját csupán a román 
zászlóval együtt lehet kifüggeszteni 

közintézményekre és közterületeken, 
és csak hivatalos állami küldöttségek 
látogatása, illetve nemzetközi ünnep-
ségek és találkozók idején.

Jelképek, nem zászlók
Székelyudvarhely egy részén nagy mé-
retű kokárdákat függesztettek a lám-
paoszlopokra a nemzeti ünnep előtt, 
máshol, így a központban is, a magyar 
állami zászló hivatalos méretétől elté-
rő, jóval hosszabb, kifeszített piros-fe-
hér-zöld zászlókat is kihelyeztek. Bíró 
Csaba, a polgármester kabinetvezetője 
megkeresésünkre elmondta, Gálfi  Ár-
pád, akárcsak a korábbi esetekben, 
bíróságon fogja kérni a bírságról szóló 
jegyzőkönyv érvénytelenítését, mert 
nem tartja azt jogszerűnek. A kabinet-
vezető szerint nem más állam zász-
lói, hanem magyar nemzeti jelképek 
voltak kitűzve Székelyudvarhelyen. A 
probléma láthatóan a kifeszített zász-
lókkal van, mivel a prefektusi hivatal 
azt is közölte a helyzetet kifogásoló 
Dan Tanasă bloggerrel, hogy Csíksze-
reda és Gyergyószentmiklós polgár-
mestereit nem bírságolták meg, mert 
betartották a más államok zászlóinak 
kitűzésére vonatkozó jogszabályok 

előírásait. Csíkszeredában hosszú ide-
je nagy méretű piros-fehér-zöld kokár-
dákat tűznek ki közterületen a március 
15-i ünnep tiszteletére.

Nem veszített pert
A 2018-ban kirótt bírság érvénytele-
nítése érdekében indított pert tavaly 
májusban jogerősen megnyerte a pol-
gármester, miután első fokon a szé-
kelyudvarhelyi bíróság elutasította a 
keresetét. A 2019-es pénzbírság elleni 
fellebbezés tárgyalását az elsőfokú 
bíróság felfüggesztette, amíg az ügy-
ben megfogalmazott alkotmányossá-
gi kifogás tárgyában döntés születik. 
Ugyanebből az okból függesztették 
fel egy másik pénzbírság érvénytele-
nítése érdekében benyújtott kereset 
tárgyalását is – azt 2018 októberében 
kapta a városvezető, amiért az októ-
ber 23-i ünnepségre hasonló módon 
díszítették fel a várost.

Amint arról beszámoltunk, a Ko-
vászna megyei prefektus idén össze-
sen 10 ezer lejre bírságolta a sepsi-
szentgyörgyi polgármestert a március 
15-ére kitűzött magyar jelképek miatt. 
Antal Árpád bejelentette, megfelleb-
bezi a döntést.

A MAGYAR ZÁSZLÓKAT KIFOGÁSOLVA BÜNTETETT A HARGITA MEGYEI PREFEKTÚRA

Újabb bírság nemzeti jelképért

Erdélyi tudósítások 2020. március 23.
hétfő

Vírusutazás
az Antarktiszra

Nagyjából másfél percbe telt, míg összeszámoltam: igen, 
a Föld valamennyi, emberek által lakott kontinense képvi-
selteti magát az otthonomban. Pedig egyáltalán nem va-
gyok világutazó típus, ahogy mániákus gyűjtögető sem. 
Mégis csupán a hűtőszekrényem „kilő” három idegen 
földrészt: az ajtó külsejére ajándékba kapott tunéziai ska-
rabeusmágnes és Los Angeles-i látkép tapad, belül pedig 
dél-koreai csípős szósz hüledezik. És ha csak a konyhá-
nál maradunk: banán, kávé dél-amerikai, a kamrában 
pedig üres ausztráliai borosüveg várja, hogy bezúzza a 
dicső romániai szelektív hulladékgyűjtés.

Ha már itt tartunk: egyszerűen felfoghatatlan, hogyan 
vehetek meg 10 lejért kifejezetten jó minőségű palacko-
zott bort, amely ráadásul a kenguruk földjéről, tizenegy-
néhány ezer kilométerről származik. Mint ahogy például 
számomra az is talány, miként történhet meg, hogy szá-
mos akciónak köszönhetően időnként olcsóbban juthatok 
repülőjegyhez Európa másik felébe, mint amennyibe egy 
autó- vagy vonatút kerül a Partiumból a Székelyföldre. Na 
de hát ugyebár erre mondják, hogy kicsi a világ. Kisebb, 
mint valaha. Az emberi civilizáció csomagolta össze. 
Egyrészt, hogy jöjjünk-menjünk, megismerhessük, felfe-
dezhessük egymást. Másrészt, hogy könnyebben kihasz-
nálhassuk, függővé tehessük, uraljuk a gyengébbet. Egy-
re több szál összefogása, a lánc lerövidítése a cél, hogy 
minél több jusson a legnagyobbaknak minél gyorsabban. 
A kicsik pedig beállnak a táncba – kényszerből, vagy pe-
dig a kis haszonnal is bőven megelégedve. Ugyebár erre 
mondják azt, hogy globalizáció.

Na most ebbe a kegyetlen, embertelen galacsinosításba 
köpött bele jókorát valami. Nem az atombombagomb-si-
mogatók, nem az őrült diktátorok, még a terroristák sem, 
nem a hackerek, adathalászok, infl uencerek: hanem a 
természet. Lett egy vírus, amelynek a felszínéből kiállnak 
valamiféle fehérjetüskék, és mit ad Isten: utóbbiak alko-
tóelemei „molekuláris konzervnyitóként” vígan feltörik az 
emberi gazdasejteket, behatolnak, és… a többit tudjuk.

Először, amikor már nyilvánvalóvá vált, hogy nagy a baj 
Kínában, azt hittük, mi is jól megszívjuk: drágább lesz 
minden. Most azonban már világszerte ott tartunk, hogy a 
neten keressük a legjobb kenyérsütő recepteket. És még 
nekünk, közép-kelet-európaiaknak áll feljebb, mert mi 
még láttunk olyat, hogy a nagyanyánk sütötte a kemencé-
ben – igaz, mi sem tanultuk meg, hogyan kell, de nagyon 
fi nom volt, az tuti. Toljuk a melót otthonról, a gyerek egy-
folytában a telón, tableten lóg, és biza nem a digitális tan-
rend ragadta magával. Nagy a lelkiismeret-furdalás, mert 
tudjuk, hogy nem kéne, de mégis, másképp hogy?! Még 
jó, hogy a YouTube meg a Netfl ix globálisan csökkenti a 
videóminőséget meg a bitrátát, és akkor talán továbbra is 
zavartalanul úszkálhatunk mi is az internetes álhír- és infó-
szivárogtató tengerben. Zavartalanul, ha vécés szörfözés 
közben nem az utolsó papírtekercs utolsó két kockájának 
látványa rángat vissza a való világba.

A jelenlegi, legtöbbünk által soha nem tapasztalt kol-
lektív válság, félelem, veszélyérzet rávilágít arra, meny-
nyire kiszolgáltatottak vagyunk a mai világrendszernek, 
amely nem rólunk szól, hanem minden másról, ami szánt 
szándékkal, erőszakosan éppen magunkról tereli el a fi -
gyelmünket gyakorlatilag születésünktől fogva. Ezekben 
a nehéz pillanatokban érdemes körülnézni: hol is a he-
lyünk? Javallott számvetést tartani: mennyi meghatározó 
emberi kapcsolatot hanyagoltunk el a minden energiánkat 
és szabadidőnket felemésztő pénzhajhászás közben a 
fogyasztói társadalom közbutításnak örvendő, jeles tagja-
iként. Ajánlott visszaemlékezni: mikor is hívtam fel utoljá-
ra Anyát, a Nagyit? Nem volt túl régen? És nem hülyeség 
elgondolkodni azon, hogy most tényleg, mi a fontosabb 
minduntalan sodródó, hatalom- és népszerűségvadász 
kormányéknál: a fi zetés-, nyugdíj- és segélyemeléssel ser-
kentett fogyasztás, ezáltal pedig a külföldiáru-behozatal 
nyakló nélküli növelése, vagy a hazai termelés megerősí-
tése, hosszú távon kifi zetődő és biztonságot adó beruhá-
zások megvalósítása?

A hatóságok által most érthető módon meghozott és 
meghozandó korlátozó óvintézkedések óhatatlanul egy-
fajta szellemi-lelki elszigetelődést is eredményeznek 
mindannyiunkban. A valahol természetes pánik eredmé-
nyeként tátongó üres polcok bámulása helyett inkább 
magunkba nézzünk, és eddig ismeretlen, rideg antarktiszi 
magányunkban kezdjük el a belső újjáépítést. És akkor az 
utolsó kontinens is kipipálva.
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Március 15-e Székelyudvarhelyen. Hiába történt prefektuscsere Hargita megyében, semmi sem változott

PÁVA
ADORJÁN

 » KRÓNIKA

Magyar nyelvű leckékkel bővül 
mától a román közszolgálati te-

levízió (TVR) Iskolatévé programja, 
amelyeket a TVR 3 országos csator-
nán, illetve a kolozsvári és a maros-
vásárhelyi regionális stúdió műso-
raiban fognak sugározni. A televízió 
pénteki közleménye szerint a magyar 
kisebbség képviselőinek kérésére 
egészítették ki az oktatási tárcával 
kötött megállapodást, így a magyar 
tannyelvű iskolák diákjai számára 
hétfőtől péntekig anyanyelvükön 
közvetítenek magyar nyelv és iroda-
lom, matematika-, fi zika-, kémia-, 
történelem-, földrajz-, biológia-, in-

formatika- és társadalomtudományi 
órákat. A TVR magyar nyelvű leckéi 
a marosvásárhelyi virtuális stúdió-
ban készülnek, és a TVR honlapján, 
illetve YouTube-csatornáján is elér-
hetők lesznek.

Az RMDSZ korábbi tájékoztatása 
szerint a televíziós felkészítőket egye-
lőre a záróvizsgákra készülő nyolca-
dikos és tizenkettedikes diákok szá-
mára készítik, de tervezik a műsorok 
bővítését más korosztályok számára 
is, amennyiben elhúzódik a koronaví-
rus-járvány miatt elrendelt rendkívüli 
állapot. Bár a szövetség tájékoztatása 
szerint a magyar nyelvű iskolatévét az 
RMDSZ, illetve a kisebbségi államtit-
kárság kezdeményezte, a Magyar Szü-

lők Szövetsége tegnap cáfolta mind-
ezt: Facebook-bejegyzésük szerint ők 
a kezdeményezők, ugyanis már már-
cius 13-án benyújtották a kérvényt a 
közszolgálati televízióhoz. A szerve-
zet szerint a TVR pénteki, román nyel-
vű közleményében a Magyar Szülők 
Szövetségére gondolt, amikor a ma-
gyar kisebbség képviselőit említette a 
kérés megfogalmazóiként, nem pedig 
az RMDSZ-re, mint ahogyan azt a saj-
tó egy része „félreértelmezte”.

Mint ismeretes, Romániában már-
cius 11-én zártak be a közoktatási 
intézmények, a TVR pedig március 
16-án indította az Iskolatévé oktatá-
si projektet az otthon tanuló diákok 
számára.

Magyar távoktatás a román köztévében




