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Lebénulhat a közigazgatás
Bukarestben a megyei jogú városok vezetői

B Í R Ó  B L A N K A

A Megyei Jogú Városok Szö-
vetségének vezetőtanácsa 
hosszú kihagyás után első 

alkalommal egyeztetett személye-
sen a kormány képviselőivel, illetve 

a pártelnökökkel és a frakció-
vezetőkkel a parlamentben 
– tájékoztatta lapcsaládun-
kat a megbeszéléseken részt 
vevő Antal Árpád. Sepsi-
szentgyörgy polgármestere 
rámutatott, június 21-én lejár 
a helyi választottak mandá-

tuma, a helyhatósági válasz-
tásokra jelenleg szeptember 27-e 
tűnik a legvalószínűbb időpontnak. 
A köztes időszakot illetően rendez-

ni 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 – muta-
tott rá Antal Árpád. Mint ismeretes, 
az alkotmánybíróság múlt héten al-
kotmányellenesnek nyilvánította a 
helyi választott tisztségviselők man-
dátumának meghosszabbításáról 
szóló sürgősségi kormányrendeletet 
májusban 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 tör-
vénykönyvében rögzítsék, hogy a 
személyi jövedelemadóból mennyit 
kapnak az önkormányzatok. A talál-

kozón felvetették a digitalizáció fon-
tosságát, hogy az állami adatokhoz 
valamennyi közintézmény hozzáfér-
hessen. Azzal érveltek, hogy akkor 
nem kellene ide-oda küldözgetni 
az állampolgárokat, nagyobb lenne 
az átláthatóság, és közpénzt lehet-
ne megtakarítani, hiszen jelenleg 
rengeteg közalkalmazottat foglal-
koztatnak csak azért, hogy ezeket 
az adatokat kezeljék. Kérték, hogy 
– függetlenül a veszélyhelyzet 
meghosszabbításától – a helyi ren-
dőrség kerüljön vissza a belügymi-
nisztériumtól az önkormányzatok 
fennhatósága alá, mert az intéz-
ménynek rengeteg olyan hatásköre 
van az építkezések, a környezetvé-
delmi kihágások kapcsán, amelye-
ket már hónapok óta nem gyakorol, 
és nincs ellenőrzés. 

A helyi választottak mandátumai lejárnak, 
de a közigazgatásnak működnie kell
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• Június 21-én lejár a helyi választottak mandátuma, miközben választások csak ősz-
szel lesznek. A köztes időszakot illetően sürgősen rendezni kell a jogi helyzetet, külön-
ben a közigazgatási dokumentumok érvényüket veszítik – hangsúlyozta lapcsaládunk-
nak a bukaresti tárgyalásokon részt vevő Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester.

• Nagy többséggel el-
utasította a bukaresti 
képviselőház szerdán 
az RMDSZ törvényter-
vezetét, amely március 
15-ét a romániai ma-
gyar közösség ünnepé-
vé nyilvánította volna.

ROSTÁS SZABOLCS

A jogszabály lehetővé tette volna 
a magyarlakta települések, az 

önkormányzatok és intézmények szá-
mára, hogy saját költségvetésükből 
támogassák a március 15-ei ünnepsé-
gek megrendezését, a munkáltatóknak 
előírta, hogy igény esetén szabadnapot 
adjanak magyar alkalmazottaiknak, a 
román közszolgálati televízió és rádió 
pedig különkiadásban számolhatott 
volna be a magyarság ünnepéről. A 
bukaresti szenátus által 2017-ben már 
elutasított törvénytervezet szerdai al-

sóházi végszavazásán a jelen lévő 240  
honatya közül 189-en elutasították az 
RMDSZ-es kezdményezést, 26-an tá-
mogatták, 22-en tartózkodtak, hárman 
pedig nem szavaztak. A képviselőházi 
vita során a kezdeményezők nevében 
Kelemen Hunor arról beszélt, hogy a 
jogszabály a magyarság ünnepének 
hivatalos elismeréséről rendelkezik, 
és nem rövidíti meg a román többsé-
get. Az RMDSZ elnöke azt kérte román 
képviselőtársaitól: adjanak egy esélyt 
a „remény politikájának”, ne 
hallgassanak a gyűlölködők-
re. A 2017-ben beterjesztett 
RMDSZ-es törvénytervezet 
napirendre tűzését kezde-
ményező Marius Pașcan, 
a Népi Mozgalom Pártjának 
(PMP) frakcióvezetője szerint a márci-
us 15-éről szóló törvénytervezetével az 
RMDSZ arra akarja kényszeríteni a ro-
mánokat, hogy ünnepként fogadják 
el „negyvenezer erdélyi román lemé-
szárlását és háromszáz falu felper-
zselését”, és mindazt a szenvedést és 
elnyomást, amit szerinte az 1848-as 
magyar forradalom, a magyar király-
ság és Erdély uniója jelentett az erdé-
lyi románság számára. 

Nem lesz ünnepnap március 15-e

Új fertőzöttek Székelyföldön   
Kilenc újabb koronavírus-fertőzést igazoltak szerdán Hargita megyé-
ben, Maros megyében kettőt, de további esetekre derült fény Három-
széken is, ahol orvosok fertőződtek meg. Hargita megyében így 183-ra 
emelkedett a járvány kezdete óta igazolt esetek száma. A gyógyult 
és kórházból hazaengedett személyek száma 11-gyel nőtt, jelenleg 
89 aktív fertőzöttet tartanak megfigyelés alatt a csíkszeredai és a 
székelyudvarhelyi kórházakban. Otthoni elkülönítésben az egy nappal 
ezelőtti adatokhoz viszonyítva 339-cel többen, összesen 1870-en 
vannak. A karanténközpontokat eddig 1007-en hagyták el, otthonaikat 
pedig 7995-en a kéthetes elkülönítési időszak lejártával. Intézményes 
karanténban jelenleg 19 személy tartózkodik, néggyel többen, mint egy 
nappal ezelőtt. Két új fertőzöttet azonosítottak Maros megyében az 

elmúlt 24 órában, így a járvány kezdetétől mostanáig Maros megyében 
összesen 691 koronavírussal fertőzött személyt vett nyilvántartásba 
a megyei közegészségügyi igazgatóság. A gyógyultak száma elérte a 
603-at, jelenleg 4753 személy tartózkodik otthoni elkülönítésben, in-
tézményes karanténban pedig 71 – ezek a számok is csökkentek. Orvosi 
felügyelet alatt 47 személyt tartanak a kórházakban mint aktív fertő-
zöttet. A Kovászna megyei 223-as esetszám eggyel növekedett, viszont 
lezárták a kézdivásárhelyi városi kórház sebészeti osztályát, miután két 
ott dolgozó orvost koronavírus-fertőzéssel diagnosztizáltak.
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PATAKY ISTVÁN 

Trianoni üzenetek

Egy kép többet mond ezer szónál – így a bölcselet. 
Vannak viszont olyan történelmi pillanatok, amikor 
szavakra van szükség. Néhány jókor elmondott, 

világos államférfúi mondat üzenetértéke túlmutat száz 
oldalnyi stratégián. Idézzünk szó szerint Igor Matovič 
szlovák miniszterelnök június 2-án elhangzott, a felvidéki 
magyaroknak szóló „trianoni” beszédéből: „A mai szlová-
kiai városok a magyar királyoktól kaptak privilégiumokat, 
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 közösen. Építsük az együttműködést a 
V4-eken belül, építsük a közös Európánkat. Találjuk meg a 
legideálisabb formát annak realizálására, amit a kormány-

program a nemzetiségek számára tartalmaz. És ha úgy 
érzik, hogy nem kapnak elég figyelmet, ha a történelmi 
eseményeknél vagy a sérelmek tekintetében kimondatlan 
témák vannak, akkor üljünk le, vegyük át őket, és keressük a 
lehetséges megoldást és kölcsönös megértést. (…) A triano-
ni szerződés aláírásának századik évfordulóján a kezemet 
nyújtom a közös cselekvéshez közös dolgaink megoldása 
érdekében. (…) Őszintén szeretném, hogy Dél-Szlovákiában 
az édesanyák mindenféle félelem nélkül taníthassák gyer-
mekeiket az anyanyelvükre. Hogy egyúttal szeretettel azt 
is javasolják gyermekeiknek, hogy szlovákul is megtanul-
janak, így megtudják, hogy Szlovákia az ő hazájuk is, mely 
nem másodrangú polgárkért tekint rájuk.”

Néhány nappal később Orbán Viktor miniszterelnök a 
trianoni békediktátum centenáriuma kapcsán a sátoraljaúj-
helyi emlékműavatáskor fogalmazott meg világos üzenetet 
a közép-európai országok együttműködési kényszeréről, 
lehetőségéről és a nemzet határtalanságáról. „Azzal a Szlo-
vákiával, Szerbiával, Horvátországgal 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 fenyegető veszéllyel szemben megvédjék magukat, 
és együtt emelkedjenek föl. Az elmúlt tíz évben bebizonyítot-
tuk a szomszédainknak, ha a magyar nemzetrészek életereje 
összeadódik, az nemcsak nekünk jó, hanem nekik is. Csak 
az államnak van határa, a nemzetnek nincs” – fogalmazott 
egyebek mellett Orbán Viktor. 

A trianoni döntés századik évfordulójának apropóján 
hangos sebnyalogatás, gyűlölködő kirohanások, hangulat-
keltés helyett a magyar és a szlovák miniszterelnök az erős, 
de egymást tisztelő nemzetekről, a térségbeli együttműkö-
désről beszélt. Hogy ezekből értett-e valamit a bukaresti 
vezetés? Aligha. Klaus Iohannis világában egy egészen 
más régióképet tákoltak össze. Az államelnöki hivatalban 
kidolgozott, a Legfelsőbb Védelmi Tanács által pedig elfo-
gadott 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 törekvések”, 
amelyek állítólag terjedhetnek Közép-Európában. Miközben 
a térség országai összefogva, de saját jól felfogott érde-
keiket érvényesítve nyitnak új történelmi fejezetet, addig 
Bukarest fél és az önizolációt választja.
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