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 » KRÓNIKA

Becsületsértésért és rasszista jellegű 
Facebook-bejegyzésért vétkesnek 

találta az Országos Diszkriminációel-
lenes Tanács (CNCD) a lapunk maros-
vásárhelyi munkatársát a világhálón 
sértegető Takács Szabolcsot, Koron-
ka polgármesterét. A Maros megyei 
település elöljárója a Magyar Szülők 
Szövetségének közösségi oldalán tett 
közzé 2018 karácsonya előtt oda nem 
illő, sértő bejegyzést. A hazai óvodás 
és iskolás gyermekek szüleinek érdek-
szervezete két szóban köszönetet mon-
dott lapunk munkatársának, Szucher 
Ervinnek egy, a Magyar Közoktatás 
című szaklapban a szövetségről közölt 
cikkért. Az RMDSZ-es elöljáró – aki 
sem alanyként, sem szülőként nem 
volt érintett az írásban – a következő 
kommentárt csatolta: „Hozzá szeret-
ném fűzni, hogy Szucher Ervin úrnak 
van néhány köpenyege. Nem minde-
nik magyaros. Érdek szerint forgatja.”

A szülői panaszok következtében 
Takács utólag törölte a hozzászólást, 
viszont nem volt hajlandó elnézést kér-
ni. Ezt a lépést az RMDSZ Maros megyei 
vezetőinek a felszólítására sem tette 
meg, végül Péter Ferenc elnök és Ko-
vács Levente ügyvezető – a polgármes-
ter kirohanását „butának és gusztus-
talannak” nevezve – Takács Szabolcs 
nevében megkövették az újságírót. 
Az ügyet vizsgáló Országos Diszkrimi-
nációellenes Tanács előtt a szövetség 
politikusa formai okokra hivatkozva 
kérte a beadvány elutasítását, azt ál-
lítva, hogy az újságíró megkésett a pa-
nasz iktatásával. Válaszában a CNCD 

rámutatott, a határidő lejártáig még 
öt hónap állt volna a sértett fél ren-
delkezésére. A polgármester ugyan-
akkor azt próbálta bizonygatni, hogy 
lapunk és munkatársa szélsőségesen 
nacionalista nézeteket képvisel. Ta-
kács Szabolcs két krónikás cikkből 
idézve próbálta alátámasztani állí-
tását: az egyikben Szucher Ervin az 
ortodox egyház székelyföldi térfog-
lalásáról írt, a másikban pedig arról 
a tanácsülésről számolt be, amelyen 
Takács biztatására az RMDSZ koron-
kai szervezete elutasította a néppárt 
és a román tanácsosok magyarbarát 
kezdeményezését. Ez lehetővé tette 
volna, hogy más településekhez ha-
sonlóan a magyar többségű község 
önkormányzata ne csak december 
elseje, hanem március 15. megünnep-
lésére is különítsen el a költségveté-
séből bizonyos összeget. A diszkrimi-
nációellenes testület egyhangúlag, 
8-0-ás szavazataránnyal vétkesnek 
találta, és fi gyelmeztetésben részesí-
tette az RMDSZ-es elöljárót. Asztalos 
Csaba és Haller István személyében a 
becsületsértés és rasszista megnyilvá-
nulás vádját fenntartó testületnek két 
magyar tagja is van.

Egyébként nem ez az első eset, ami-
kor a koronkai polgármesternek tevé-
kenysége, viselkedése vagy kijelenté-
sei miatt a hatóságok előtt felelnie kell. 
Néhány évvel ezelőtt egy elveszített 
rágalmazási per nyomán kétezer lejes 
perköltséget kellett fi zetnie egyik po-
litikai ellenfelének, Daniel Cheșának, 
akit kreol bőre miatt előszeretettel illet 
pejoratív jelzőkkel. A szeptember 27-
ei helyhatósági választáson második 

mandátumára pályázó Takács 2018-
ban azzal került a fi gyelem középpont-
jába, hogy Erdélyben egyedüli magyar 
polgármesterként arra buzdította az 
RMDSZ koronkai tanácsosait, utasít-
sák el az ellenzéki magyar képviselők, 
valamint a magyar állampolgársággal 
is rendelkező román tanácsos, Cheşa 
javaslatát, amelynek alapján a község-
háza jelképes pénzalapot különített 
volna el március 15. megünneplésére.

„Nem kommentálom, nincs amit 
kommentálnom” – jelentette ki a CNCD 
döntése kapcsán a Krónika megke-
resésére Takács Szabolcs. A koronkai 
elöljáró úgy véli, lapunk munkatársa 
„túl messzire vitte” az ügyet azáltal, 
hogy „az RMDSZ megyei vezetését is 
belekeverte, hogy hívják perzsára, és 
kérjen bocsánatot”, amiről szerinte 
szó sem lehet. „Ez egy nagyon szépen 
kiforgatott dolog volt” – fogalmazott 
a polgármester, aki állítása szerint fa-
cebookos hozzászólásával arra utalt, 
hogy az újságíró szerinte bizonyos ese-
tekben a Nemzeti Liberális Párt (PNL) 
politikusát, Daniel Cheșa tanácsost 
„támogatta” az RMDSZ-es vezetéssel 
szemben. Hangsúlyozta, a „köpönyeg-
forgatást” arra értette, hogy szerinte 
Szucher Ervin „hol az RMDSZ mellett, 
hol az ellen foglalt állást”, egyúttal 
cáfolta, hogy hozzászólásában az új-
ságíró szász és zsidó felmenőire utalt, 
ugyanis erről nem is volt tudomása. 
Takács Szabolcs közölte, PNL-es ellen-
fele, a polgármesteri tisztségre szintén 
pályázó Daniel Cheșa is feljelentette, 
amiért az Országos Korrupcióellenes 
Ügyészségre (DNA) kellett járnia, de 
minden alaptalannak bizonyult.

Elmarasztalták a munkatársunkat sértegető elöljárót
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Fertőtlenítik a csíkszeredai 
megyeházát, miután kide-
rült, hogy Barti Tihamér, 
a Hargita megyei önkor-
mányzat alelnöke megfertő-
ződött az új típusú korona-
vírussal. Gyergyószárhegyen 
gócpont alakult ki, rövid 
időn belül két halálesetet 
is jegyeztek.

 » GERGELY IMRE

E nyhe tünetekkel fekszik a 
csíkszeredai megyei kórház-
ban Barti Tihamér, a Hargita 

megyei önkormányzat alelnöke, 
aki szerdán délután hozta nyilvá-
nosságra, hogy pozitív lett a ko-
ronavírustesztje. Lapcsaládunk-
nak telefonon elmondta: kisebb 
fokú tüdőgyulladást mutattak ki 
nála a vizsgálatok, de jól érzi ma-
gát. Mint részletezte, a hétvégén 
kissé lázas lett, így elővigyáza-
tosságból távol maradt az esemé-
nyektől. A fertőzés beigazolódása 
után családtagjainak és sofőr-
jének otthoni elkülönítésbe kel-
lett vonulnia, de egyikükön sem 
jelentkeztek a fertőzés tünetei. 
A Hargita Megyei Tanács közle-

ENYHE TÜNETEKKEL KÓRHÁZBAN BARTI TIHAMÉR, FERTŐTLENÍTENEK A MEGYEHÁZÁN, GÓCPONT ALAKULT KI GYERGYÓSZÁRHEGYEN

Koronavírusos a megyei tanács alelnöke

A csíkszeredai megyeházán csütörtöktől csökkentett létszámmal zajlik az ügyfélfogadás

ményben jelezte, hogy a napokban 
fertőtlenítik az intézményt, és csü-
törtöktől csökkentett létszámmal 

folytatják a munkát. Megjegyzik, 
hogy a papíralapú dokumentumok 
feldolgozása lassúbb lesz, ezért az 

online ügyintézést szorgalmazzák. 
Barti Tihamér az RMDSZ Gyergyó 
területi szervezetének elnöke is, 
elővigyázatosságból ennek gyer-
gyószentmiklósi székhelyén is fer-
tőtlenítenek, és két napig zárva tart 
az iroda.

Gyergyó térségében a napokban 
Gyergyószárhegyen fokozódott a 
járványhelyzet. Danguly Ervin pol-
gármester és dr. Munzlinger Attila 
helyi háziorvos a Facebook közös-
ségi oldalon arról tájékoztatott, 
hogy a településen rövid időn belül 
már a második haláleset követke-
zett be koronavírus-fertőzés miatt. 
Az orvos szerint a községben koro-
navírus-gócpont alakult ki, négy 
személy kórházban van, állapotuk 
stabil. Muzlinger Attila attól tart, 
hogy a következő időszakban expo-
nenciálisan nőhet a koronavírusos 
megbetegedések száma. Hangsú-
lyozta, a járvány terjedésének meg-
fékezése érdekében az érintettek-
nek be kell számolniuk arról, hogy 
kikkel kerültek kapcsolatba, illetve 
azon személyeknek is jelentkezniük 
kellene, akik fertőzöttnek bizonyult 
esetekkel érintkeztek, ugyanis ezt 
nem teszik meg.

A gyergyószárhegyi községházán 
korlátozott az ügyfélfogadás, az 
ügyintézéshez előzetes regisztráció 
szükséges.
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Parkolóházakat ígér
Soós Zoltán

Marosvásárhelyen a forgalom 
egyharmadát a parkolóhelyet 

kereső autók adják, amelyek leter-
helik a közlekedést – jelentette ki 
felmérésekre hivatkozva Soós Zoltán 
marosvásárhelyi független polgár-
mesterjelölt csütörtöki sajtótájékoz-
tatóján. Mint kiderült, a városban 70 
ezer személygépkocsit jegyeztek be 
eddig, és összesen 18 400 parkoló-
hely van, amiből 4500 fi zetős, ebből 
310 található a belvárosban.

A független jelölt elmondta: tervei 
szerint két éven belül megépülhet 
egy parkolóház a nemzeti színház 
mögötti téren, mely 500 autónak 
biztosítana helyet. Emellett a követ-
kező években két másik parkolóház 
építését is elkezdenék, a Maros Mall 
melletti gödörben, amely 400 autónak 
biztosítana helyet, illetve egy másikat 
a főtér közelében. A lakónegyedekben 
ugyanakkor könnyű szerkezetű, olcsó 
és biztonságos parkolóhelyeket építe-
nének, vázolta terveit Soós. Elmondta, 
a megyei kórház melletti parkoló bő-
vítse és korszerűsítse is szerepel a cé-
lok között, ezt eddig a megyei tanács 
és a városvezetés közötti rossz viszony 
hátráltatta. A beruházások részben 
önkormányzati, részben uniós, illetve 
kormánypénzből valósulnának meg.

Oláh Emese, Kolozsvár alpolgár-
mestere a sajtótájékoztató meghívott-
jaként rámutatott: a kincses város 
vezetősége tíz éve tudatosan azon 
dolgozik, hogy legyen megfelelő szá-
mú parkolóhely, így arról biztosította 
Soós Zoltánt, ha szükséges, segítsé-
get nyújtanak gyakorlati tapasztala-
tukkal. (Hajnal Csilla)




