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Soós Zoltán kampánycsapata 
csütörtökön elkezdte a vá-
lasztási induláshoz szükséges 
aláírások gyűjtését. A maros-
vásárhelyi polgármesterjelölt 
azok támogatását várja, akik „a 
Florea-féle korrupt rendszer” 
leváltását szorgalmazzák. 

 » SZUCHER ERVIN

„C élom nem a magányos 
döntéshozatal egy sötét 
szobában, hanem a párbe-

széd, az érintettekkel való folyama-
tos dialógus, a közösen megalapozott 
és elfogadott döntések” – jelentette 
ki Soós Zoltán függetlenként induló 
marosvásárhelyi polgármesterjelölt. 
Az RMDSZ politikusa csütörtökön a 
főtéri virágóra mellett kezdte el az in-
duláshoz szükséges aláírások gyűj-
tését, amit a jelölt kampánycsapata 
a város tíz forgalmasabb pontján 
folytat. Az aláírásgyűjtő ív a www.
sooszoltan.ro oldalról is letölthető, 

ezt bárki kinyomtathatja, és baráta-
ival kitöltetheti.

A járvány miatt mindössze 615 tá-
mogatóra volna szüksége, de, mint 
mondta, legalább háromezer aláírást 
szeretne letenni a választási bizottság 
asztalára. Soós és kampánycsapata 
azért emelte magasabbra a mércét, 
hogy az elkövetkezendő napokban, 
hetekben a jelölt minél több városla-
kóval oszthassa meg elképzeléseit, 
terveit, és meghallgassa javaslataikat. 
A háromezer aláírót a jelölt a város 
nagyköveteinek nevezte, azoknak, 
akik „a Florea-féle korrupt rendszer” 
leváltása mellett törnek pálcát. Mint 
ígérte, programját hamarosan webol-
dalán lehet majd tanulmányozni. Ad-
dig is fontosnak tartotta hangsúlyoz-
ni, hogy Marosvásárhelyen nemcsak 
rendszer-, hanem stílusváltásra is 
szükség van. „Nem én akarom meg-
mondani a marosvásárhelyieknek, 
hogy mit kell tenniük. Azt szeretném, 
hogy a közösség egésze szabja meg 
az irányt” – nyomatékosította, utalva 
a húsz éve regnáló, „megmondóem-
berként” megnyilvánuló Dorin Florea 

polgármesterre és sajátos diktatórikus 
munkamódszerére. Soós Zoltán sze-
rint a szeptember 27-ei helyhatósági 
választások nem az ő meg Florea sze-
mélyéről fognak szólni, hanem arról, 
hogy – magyarok és románok együtt 
– vissza tudják-e venni Marosvásár-
helyt, vagy pedig a jelenlegi elöljáró 
„klónjára” bízzák. Ezzel egyértel-
műen a polgármester által kiszemelt 
utódra, Claudiu Maiorra célzott.

Egyébként Dorin Florea személyes 
tanácsadóján kívül az egykori város-
házi sajtószóvivő, a Népi Mozgalom 
Pártban (PMP) tevékenykedő, szél-
sőségesen magyarellenes parlamenti 
képviselő, Marius Paşcan, illetve a 
liberális Theodora Benedek, a vegyes 
pártként működő Szabad Emperek 
Pártájnak (POL) jelöltje, Adrian Mu-
reşan, a Mentsétek meg Romániát 
(USR) részéről pedig Adrian Ne-
meth-Gherman jelentette be indulá-
sát. Ugyanakkor értesüléseink szerint 
ismét tapasztalható olyasfajta „külső 
nyomás”, mely arra venné rá a román 
pártokat, hogy kössenek egyezséget, 
és állítsanak közös jelöltet.

 » BÍRÓ BLANKA

Az alkalmazási módszertant várják 
a volt politikai foglyok, hogy eliga-

zodhassanak a kommunizmus áldo-
zatainak és a gyerekeiknek kárpótlást 
szavatoló jogszabályok útvesztőjében. 
A Volt Politikai Foglyok Szövetsége 
már öt éve szorgalmazza a törvénymó-
dosítást, hogy emeljék a kárpótlások 
összegét, és hogy az áldozatok utódjai 
is kapjanak harminc év után végre kár-
pótlást. Török József, a szövetség Ko-
vászna megyei elnöke lapunknak el-
mondta, tavaly módosították ugyan a 
jogszabályt, ám az emelésből kimarad-
tak a volt kényszerlakhelyesek, és az 
áldozatok gyerekeinek sem ítéltek meg 
kárpótlást. A felháborodás nyomán 
idén két törvénnyel korrigáltak ugyan, 
de ezek közül az egyik értelmezhetet-
len paragrafusokat tartalmaz. Klaus 

Iohannis államfő július 9-én kihirdette 
az RMDSZ által beterjesztett, 2020/117-
es törvényt, amely a kényszerlakhe-
lyesek (DO) havi juttatását 200 lejről 
350 lejre növeli. A másik jogszabály 
is megjelent, ám annak kusza szöve-
gében nem lehet eligazodni, szögezte 
le Török József. A 2020/372-es törvény 
a volt politikai foglyok, hadifoglyok, 
kitelepítettek, kényszerlakhelyesek 
gyermekei számára ír elő juttatást. 
Egyértelmű az a része, hogy a börtön-
ben, hadifogságban, harcokban megy-
gyilkoltak, a kivégzettek gyerekei havi 
500 lejt kapnak. Viszont a volt politikai 
foglyok, hadifoglyok, kitelepítettek, és 
kényszerlakhelyesek gyermekei, akik 
a szülők szabadulása után születtek, 
annak az összegnek az 50 százalékát 
kapják, amire a szülő korábban jogo-
sult volt. „Több kérdés is felmerül. Ha 
a szülő 1990 előtt elhunyt, akkor még 

nem kapott semmilyen kárpótlást, 
aminek az 50 százalékát most kérhet-
né a gyermeke. Másrészt meg kell hal-
nia a volt politikai fogolynak, hogy a 
gyereke megkapja a kárpótlást? Vagy 
egy időben a szülő és a gyerek is jogo-
sult?” – vetette fel Török József. Abban 
bízik, hogy az alkalmazási módszertan 
megnyugtató választ ad a kérdéseikre, 
melyeket az országos szövetség már 
továbbított a munkaügyi miniszté-
riumba. Rámutatott, a Volt Politikai 
Foglyok Szövetségének megyei szerve-
zetei a törvényhozók felkérésére már 
öt évvel ezelőtt felmérték a kárpótlásra 
jogosult leszármazottakat. Kovászna 
megyében mintegy kétezren kell hogy 
megkapják a juttatást, esetükben a 
szövetség már a szükséges igénylési 
iratcsomót is összeállította, csak az 
alkalmazásra várnak, hogy azokat az 
érintettek benyújthassák.

 Erdélyi tudósítások 2020. július 24–26.
péntek–vasárnap

Önnyelvfosztás

Eddig még nem érkezett panasz amiatt, hogy 
a két éve átadott nagyváradi élményfürdőben 
teljesen hiányzik a kétnyelvűség, kizárólag ro-
mánul kommunikálnak – tudtuk meg a héten 
az önkormányzati intézményekben az ősho-
nos magyar közösség nyelvének használatát 
fi rtató kérdésünkre. Vag yis ez annyit jelent, 
hogy az elmúlt két évben sem a megyeszék-
hely lakosságának mintegy egynegyedét kite-
vő, közel 50 ezer fős magyar közösség tagjai, 
sem a máshonnan ide látogató magyarok kö-
zül nem tűnt fel különösebben senkinek, vagy 
nem méltatta szóra érdemesnek, hogy a Kár-
pát-medencei magyarság egyik emblematikus 
városának önkormányzata ennyire semmibe 
veszi a nyelvi jogokat az általa üzemeltetett 
létesítményben.

Szomorú bizonyítványt állít ki mindez arról, 
hogyan is viszonyulunk a bennünket megillető 
jogokhoz. Mára már oda jutottunk, hogy ma-
gyar irányítású vállalkozások, magyar vállalko-
zók számára a legtermészetesebb dolog, hogy 
csak románul kommunikálnak. A cégtáblák, a 
közösségi médiában megjelentetett hirdetése-
ik egynyelvűek. Ha ezt valaki szóvá teszi, legfel-
jebb annyit mondanak: ezt azért teszik, nehogy 
elriasszák a román vevőket, és egyébként is, a 
magyarok amúgy is értenek románul. És már 
székelyföldi magyar vállalkozás kapcsán is ta-
pasztaltunk hasonlót.

Persze – főleg a jelenlegi, válságos idő-
ben – minden egyes fi llérnyi bevétel számít. 
De azért mégiscsak tünetértékű, hogy sokan 
ennyire megadják magukat a román szellemi 
– és néha a magyar vállalkozókkal szembeni 
hivatali  vegzálásokban megnyilvánuló gya-
korlati – terrornak. Hiszen a dolog fordítva is 
érvényes: a magyar ember szívesebben vásá-
rol olyan helyen, ahol az anyanyelvén kommu-
nikálnak vele.

Ilyen körülmények között nem csoda, ha 
egyes román illetékesekben föl sem merül, 
hogy az általuk vezetett intézményekben meg-
valósítsák a kétnyelvű kommunikációt azokon 
a vidékeken, azokon a településeken, ahol je-
lentős létszámú magyar közösség él. Hiszen 
jórészt kényelemből mi magunk mondunk le 
azon jogokról, amelyeket Románia által is ratifi -
kált nemzetközi egyezmények szavatolnak szá-
munkra. Elvégre ha nem tesszük szóvá, hogy a 
mi adónkból is élő intézmények nem kommu-
nikálnak velünk az anyanyelvünkön, sőt a te-
lepülés lakosságának számarányánál jóval ke-
vesebb magyar alkalmazottat foglalkoztatnak, 
akkor úgy értékelik: beletörődtünk, jó nekünk 
az úgy. Ez viszont már rövid távon is a magyar 
közösség felmorzsolódásához vezethet.

Fellármázhatjuk az összes nyugati kancellári-
át, Brüsszelt, kuncsoroghatunk aláírásokért az 
európai őshonos kisebbségeknél a kisebbségi 
jogok megnyugtató és számonkérhető uniós 
szabályozását szorgalmazó Minority SafePack-
hez és a nemzeti régiók elismerését és külön 
uniós támogatását kérő polgári kezdeménye-
zéshez, ha a hétköznapok szintjén beleké-
nyelmesedünk abba, hogy úgy élünk azokon a 
településeken, ahol amúgy 1100 éve itt élő ős-
honos közösségnek számítunk, mint a külföldi-
ek vagy a bevándorlók. És nem is jut eszünkbe, 
hogy éppen ezért jogunkban áll minden hiva-
talos és nem hivatalos ügy intézése közben az 
anyanyelvünket használni.

Persze a jog szavatolása és tiszteletben tartá-
sa nem mindig jön magától, sőt a legtöbbször 
nem magától jön. Ahhoz először az igénynek 
is meg kell lennie rá. Nem elég a románoktól, 
az önkormányzati vagy állami intézményektől 
követelni a magyar nyelv használatát. Először 
önmagunkkal szemben kell megkövetelnünk 
és érvényesítenünk az anyanyelvhasználatot.

Ha pedig erre sem vagyunk képesek, akkor 
ne csodálkozzunk.
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VEZÉRCIKKA RENDSZERVÁLTÁS NAGYKÖVETEIT KERESI A MAROSVÁSÁRHELYI POLGÁRMESTERJELÖLT

Soós Zoltán párbeszédet akar

Magasra tette a lécet. Soós Zoltán szerint Marosvásárhelyen nemcsak rendszer-, hanem stílusváltásra is szükség van
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Kusza a kárpótlást biztosító törvény




