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Trianoni üzenetek

Egy kép többet mond ezer szónál – így a bölcselet. 
Vannak viszont olyan történelmi pillanatok, amikor 
szavakra van szükség. Néhány jókor elmondott, vilá-
gos államférfi úi mondat üzenetértéke túlmutat százol-
dalnyi stratégiánál. Idézzünk szó szerint Igor Matovič 
szlovák miniszterelnök június 2-án elhangzott, a felvi-
déki magyaroknak szóló „trianoni” beszédéből: „a mai 
szlovákiai városok a magyar királyoktól kaptak privilé-
giumokat, a földesuraktól szabadságot, és fejlődhettek 
egyfajta helyi demokrácia keretén belül. Legyen hát 
merszünk kimondani, hogy a magyar történelem a mi 
közös történelmünk. Hogy a magyar királyok a mi közös 
királyaink voltak. (…) Építsük együtt Szlovákiát közö-
sen. Építsük az együttműködést a V4-eken belül, épít-
sük a közös Európánkat. Találjuk meg a legideálisabb 
formáját annak realizálására, amit a kormányprogram a 
nemzetiségek számára tartalmaz. És ha úgy érzik, hogy 
nem kapnak elég fi gyelmet, ha a történelmi események-
nél vagy a sérelmek tekintetében kimondatlan témák 
vannak, akkor üljünk le, vegyük át őket, és keressük a 
lehetséges megoldást és kölcsönös megértést. (…) A 
trianoni szerződés aláírásának századik évfordulóján 
a kezemet nyújtom a közös cselekvéshez közös dol-
gaink megoldása érdekében. (…) Őszintén szeretném, 
hogy Dél-Szlovákiában az édesanyák mindenféle féle-
lem nélkül taníthassák gyermekeiket az anyanyelvükre. 
Hogy egyúttal szeretettel azt is javasolják gyermekeik-
nek, hogy szlovákul is megtanuljanak, így megtudják, 
hogy Szlovákia az ő hazájuk is, mely nem másodrangú 
polgárként tekint rájuk.”

Néhány nappal később Orbán Viktor miniszterelnök 
a trianoni békediktátum centenáriuma kapcsán a sátor-
aljaújhelyi emlékműavatáskor fogalmazott meg világos 
üzenetet a közép-európai országok együttműködési 
kényszeréről, lehetőségéről és a nemzet határtalansá-
gáról. „Azzal a Szlovákiával, Szerbiával, Horvátország-
gal és Szlovéniával, amely büszke nemzeti mivoltára, 
örömmel építjük a közös jövőt. A történelem megadta 
az esélyt, talán az utolsót, hogy a közép-európai népek 
új korszakot nyissanak, a nyugatról és keletről fenyege-
tő veszéllyel szemben megvédjék magukat, és együtt 
emelkedjenek föl. Az elmúlt tíz évben bebizonyítottuk a 
szomszédainknak, ha a magyar nemzetrészek életereje 
összeadódik, az nemcsak nekünk jó, hanem nekik is. 
Csak az államnak van határa, a nemzetnek nincs” – fo-
galmazott egyebek mellett Orbán Viktor.

A trianoni döntés századik évfordulójának apropó-
ján hangos sebnyalogatás, gyűlölködő kirohanások, 
hangulatkeltés helyett a magyar és a szlovák minisz-
terelnök az erős, de egymást tisztelő nemzetekről, a 
térségbeli együttműködésről beszélt. Hogy ezekből 
értett-e valamit a bukaresti vezetés? Aligha. Klaus Io-
hannis világában egy egészen más régióképet tákoltak 
össze. Az államelnöki hivatalban kidolgozott, a Legfel-
sőbb Védelmi Tanács által pedig elfogadott új, 2020–
2024-es román védelmi stratégiában attól rettegnek, 
hogy „egyes országok” dominanciára törekednek a 
közép-európai térségben. Iohanniséknál veszélyesnek 
számítanak továbbá „az illiberálisnak nevezett törekvé-
sek”, amelyek állítólag terjedhetnek Közép-Európában. 
Miközben a térség országai összefogva, de saját jól fel-
fogott érdekeiket érvényesítve nyitnak új történelmi fe-
jezetet, addig Bukarest fél, és az önizolációt választja.
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Június 21-én lejár a helyi válasz-
tottak mandátuma, miközben 
választások csak ősszel lesznek. 
A köztes időszakot illetően 
sürgősen rendezni kell a jogi 
helyzetet, különben a közigazga-
tási dokumentumok érvényüket 
veszítik – hangsúlyozta a Króni-
kának a bukaresti tárgyalásokon 
részt vevő Antal Árpád sepsi-
szentgyörgyi polgármester.

 » BÍRÓ BLANKA

S ürgősen rendezni kell a helyi 
választott tisztségviselők man-
dátumának meghosszabbítását, 

különben június 21-e után egyetlen hi-
vatalos dokumentumot sem írhatnak 
alá, lebénul a közigazgatás – jelezték 
a Megyei Jogú Városok Szövetségének 
képviselői a Ludovic Orban miniszter-
elnökkel és a kormány tagjaival Bu-
karestben tartott keddi találkozón. A 
szövetség vezetőtanácsa hosszú kiha-
gyás után első alkalommal egyeztetett 
személyesen a kormány képviselőivel, 
illetve a pártelnökökkel és a frakció-

vezetőkkel a parlamentben – tájékoz-
tatta a Krónikát a megbeszéléseken 
részt vevő Antal Árpád. Sepsiszent-
györgy polgármestere rámutatott, 
június 21-én lejár a helyi választottak 
mandátuma, a helyhatósági választá-
sokra jelenleg szeptember 27-e tűnik a 
legvalószínűbb időpontnak. A köztes 
időszakot illetően rendezni kell a jogi 
helyzetet, különben a közigazgatási 
dokumentumok érvényüket veszítik. 
Valamennyi politikai szervezet érzi a 
probléma súlyát, és a parlamentben 
nagyon gyorsan meg akarják oldani – 
mutatott rá Antal Árpád. Mint ismere-
tes, az alkotmánybíróság a múlt héten 
alkotmányellenesnek nyilvánította a 
helyi választott tisztségviselők mandá-
tumának meghosszabbításáról szóló 
sürgősségi kormányrendeletet május-
ban jóváhagyó törvényt.

Antal Árpád ugyanakkor elmond-
ta, a találkozón sürgették a költség-
vetés-kiegészítést, de elvi kérdések is 
felmerültek a büdzsé kapcsán. Kérték, 
hogy a helyi pénzügyek törvényköny-
vében rögzítsék, hogy a személyi jö-
vedelemadóból mennyit kapnak az 
önkormányzatok. Ha minden évben a 
költségvetési törvénnyel szabályozzák 
ezt a kérdést, az önkormányzatok ki 

vannak téve annak, hogy a kormányok 
folyamatosan átrajzolják legfontosabb 
bevételi forrásukat. A találkozón fel-
vetették a digitalizáció fontosságát, 
hogy az állami adatokhoz valamennyi 
közintézmény hozzáférhessen. Azzal 
érveltek, hogy akkor nem kellene ide-
oda küldözgetni az állampolgárokat, 
nagyobb lenne az átláthatóság, és köz-
pénzt lehetne megtakarítani, hiszen 
jelenleg rengeteg közalkalmazottat 
foglalkoztatnak csak azért, hogy eze-
ket az adatokat kezelje. Kérték, hogy 
– függetlenül a veszélyhelyzet meg-
hosszabbításától – a helyi rendőrség 
kerüljön vissza a belügyminisztérium-
tól az önkormányzatok fennhatósága 
alá, mert az intézménynek rengeteg 
olyan hatásköre van az építkezések, a 
környezetvédelmi kihágások kapcsán, 
amelyeket már hónapok óta nem gya-
korol, és nincs ellenőrzés. Antal Ár-
pád elmondta, nagyon sok gyakorlati 
kérdés szóba került a találkozón, mint 
például a decentralizáció, a szakszer-
vezeti művelődési házak, a lerobbant 
katonai létesítmények átadása. A kor-
mány képviselői nyitottnak bizonyul-
tak, ám Antal Árpád „visszafogott 
optimizmussal” bízik abban, hogy a 
felvetett problémákat meg is oldják.

 » FÜLÖP-SZÉKELY BOTOND

Házakat, udvarokat, pincéket, ka-
szálókat öntöttek el a kedd esti 

esőzések nyomán a medrükből kilépő 
patakok Kápolnásfaluban, Szentegy-
házán, Lövétén, Homoródalmáson 
és Homoródszentmárton községben. 
Sándor Lajos, a Hargita megyei Szen-
tegyháza megbízott polgármestere 
lapunknak elmondta, hihetetlen 
mennyiségű eső esett – 82 liter/négy-
zetméter – csupán egy-másfél óra alatt, 
ezért áradtak meg a patakok. Emellett 
sem a szenny-, sem az esővíz-elvezető 
csatornák nem tudták befogadni a ka-
szálókról lezúduló vizet, így az utakon 
hömpölygött. Több vezeték el is dugult 
a hordalék miatt. A tisztségviselő kö-
zölte, több utcában is gondok voltak: 
öt tömbház 16 földszinti apartmanjába 
tört be a víz, amely további kilencven-
három családi házba, illetve pincébe, 
valamint négy gazdasági egységhez 
is behatolt. Károk keletkeztek például 
egy homoródfürdői villánál is és több 
utca is megrongálódott.

Ottjártunkkor a lakók portáikat ta-
karították, mentették a menthetőt, 
ahogyan más településeken is. A kis-
városban mindenki le volt döbbenve 
az árvíz miatt, amelyre szerintük a 
nyolcvanas évek óta nem volt példa. 
Meglepte őket a lezúduló víz iszo-
nyatos ereje is, amely hatalmas fa-
rönköket, kerítésdarabokat és egyéb 
hordalékot is sodort magával. Néhány 
udvart még tegnap délelőtt is víz alatt 
találtunk. A település alsóbb részén 
egyébként a Harvíz Rt. derítőállomásá-
hoz vezető hidat teljesen járhatatlanná 
tette a megáradt patak.

Benedek László, Kápolnásfalu pol-
gármestere rámutatott, náluk több 
mint hetven háztartásba és portára 
tört be a víz, amely 150 udvart töltött 
meg hordalékkal. Ezenkívül mintegy 

12 kilométernyi erdei utat rongált meg 
az ár, valamint öt kilométernyi utcá-
ban is kárt tett, amelyből két kilomé-
ternyi használhatatlanná vált. Szintén 
a károkhoz tartozik tizennégy kisebb 
híd megrongálása.

Tikosi László homoródalmási pol-
gármester hangsúlyozta, ők többnyire 
szerencsések voltak, hiszen viszony-
lag szétterült az ár, mire hozzuk is el-
ért. Csupán egy család pincéjébe tört 
be a víz, ugyanakkor a helyi pulyka-
farmot is elérte az ár, ahol hatalmas 
kárt okozott.

Egyébként kedd déltől másnap 
12 óráig nyolc megyében volt szük-
ség a katonai tűzoltók segítségére 
a viharkárok miatt – közölte az Or-
szágos Katasztrófavédelmi Felügye-

lőség (IGSU). A tájékoztatás szerint 
Beszterce-Naszód, Kolozs, Hargita, 
Máramaros, Maros, Szilágy, Temes és 
Teleorman megyében több száz lakás-
ból, udvarról, pincéből kellett kiszi-
vattyúzni a vizet. Az erős szél két fát 
kidöntött, ezeket az úttestről kellett 
eltávolítaniuk a tűzoltóknak – szá-
molt be az Agerpres. A legérintettebb 
megye Hargita volt. Maros megyében 
a 16-os országút egy időre járhatat-
lanná vált a rossz idő miatt. Ugyanez 
történt a Teleorman megyei 18-as köz-
ségi út esetében is. Kedd folyamán és 
keddről szerdára virradóan összesen 
68 meteorológiai és hidrológiai fi -
gyelmeztetést adtak ki a hatóságok a 
viharos időjárás, erős szél, jégeső és 
valószínű áradások miatt.

ÉRVÉNYÜKET VESZTHETIK A DOKUMENTUMOK – EGYEZTETTEK A VÁROSOK VEZETŐI

Lebénulhat a közigazgatás

A természet ereje. Több száz lakóházat és udvart árasztott el a víz a Homoród
mentén, számottevő anyagi károkat okozva
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 » RÖVIDEN

Elutasították Beke István szabadon bocsátási kérését
A Brassó megyei törvényszék jogerősen elutasította tegnap 
a terrorizmus vádjával börtönbüntetésre ítélt Beke István 
feltételes szabadlábra helyezési kérését. Az MTI szerint a 
törvényszék megalapozatlannak ítélte Beke fellebbezését a 
brassói bíróság május közepén hozott elutasító ítélete ellen. 
A terrorizmus vádjával elítélt másik kézdivásárhelyi férfi , 
Szőcs Zoltán feltételes szabadon bocsátási kérelmét május 
27-én utasította el a bíróság, fellebbezését június 16-án 
tárgyalják másodfokon. A két férfi  a börtönben tanúsított 
jó magaviseletére és a ledolgozott napok után járó kedvez-
ményekre hivatkozva kérte a feltételes szabadon bocsátást. 
Bekét és Szőcsöt 2018. július 4-én ítélte 5-5 év letöltendő bör-
tönbüntetésre a legfelsőbb bíróság terrorista cselekmények, 
illetve ezekre való felbujtás miatt.

Pusztított a Homoród mentén az ár




