
3

Öt prefektusi és tíz alprefektu-
si pozíciót kap az RMDSZ, de 
egyelőre még nem tudni, melyik 
megye élére jelölhet kormányzati 
megbízottat a szövetség. Döntés 
a jövő héten várható.

 » PATAKY ISTVÁN

C áfolta Kelemen Hunor azokat 
a sajtóértesüléseket, miszerint 
a Mentsétek meg Romániát 

Szövetség és a Szabadság Egység és 
Szolidaritás Pártja alkotta USR–PLUS 
javaslatára sorsolással döntenek a 
kormánykoalíciót alkotó pártok arról, 
melyik megye élére jelölhetnek pre-
fektust. „Abban maradtunk a koalíci-
ós egyeztetésen, hogy a prefektusok, 
alprefektusok kérdését jövő héten tár-
gyaljuk. A politikai algoritmus szerint 
azt már tudjuk, melyik pártnak hány 
prefektus, alprefektus jut. Ennek ér-
telmében az RMDSZ öt prefektust és 
tíz alprefektust jelölhet” – tájékoztat-

ta a Krónikát az RMDSZ elnöke. Mint 
mondta, a szövetség célja lefedni 
egész Erdélyt. „Ott, ahol szórvány-
ban van a magyarság, az etnikailag 
vegyesen lakott vidékeken, ahol az 
önkormányzatokban gyengébbek va-
gyunk a kelleténél, prefektusokkal 
lehet ezt a helyzetet javítani. Ugyan-
akkor ott, ahol a helyi, megyei, me-
gyeszékhelyi önkormányzatokban 
többséget képezünk, alprefektusok-
kal lehet erősíteni” – ismertette a je-
lölési stratégiát az újdonsült minisz-
terelnök-helyettes.

Kelemen Hunor elmondta, az 
RMDSZ-nek van elképzelése a konk-
rét megyei leosztásokkal kapcsolat-
ban, de a koalíciós elosztás végered-
ménye még nem dőlt el. Hozzátette 
azt is, látni kell, hogy a minisztéri-
umokkal, államtitkárságokkal, ügy-
nökségekkel ellentétben a prefektu-
soknál, alprefektusoknál az RMDSZ 
Erdélyben érdekelt. „Nem fogjuk a 
másik két pártot Olténiában vagy 
Dobrudzsában zavarni prefektusügy-

ben, az viszont elképzelhető, hogy 
egy alprefektusi tisztséget valahol a 
Kárpátokon túl is vállalnunk kell. A 
cél, hogy mi Erdély magyarlakta vi-
dékeit lefedjük az öt prefektussal és 
tíz alprefektussal” – állapította meg 
lapunknak Kelemen Hunor.

A Călin Popescu-Tăriceanu ál-
tal vezetett, 2004-ben hatalomra 
került, szintén hárompárti koa-
líciós kormány idején az RMDSZ 
négy megyében, Beszterce-Naszód-
ban, Kovásznában, Máramarosban és 
Krassó-Szörényben jutott prefektusi 
pozícióhoz. Romániában a prefek-
tusokat, alprefektusokat a kormány 
nevezi ki. A tervek szerint egyébként 
az eddigi köztisztviselői státus he-
lyett politikai tisztséggé módosulhat 
a prefektusi poszt. A jelenlegi törvé-
nyi szabályozás miatt eddig a pártok 
a bevett szokás alapján elküldték 
köztisztviselőnek vizsgázni a ki-
szemelt jelöltjüket, s ezt követően 
helyezték azt a kormánymegbízotti 
tisztségbe. 

Erdélyi tudósítások 2021. január 7.
csütörtök

A mi szemetünk

„Rothadó ágyak, dermedten ágaskodó hű-
tőszekrények, idejét múlt elektronikai eszkö-
zök romhalmaza: az erdő széle, patak medre 
bűzlik a sok kihordott szeméttől. Műanyag 
fl akonok százai, ezrei hevernek szerteszét, itt 
találva meg az elkövetkezendő évekre, évez-
redekre szégyentemetőjüket”. Mindezt az év 
utolsó napjaiban fotózták Bálványosfürdőn, az 
elrettentő képeket és a leírást a közösségi ol-
dalon tették közzé fi gyelemfelhívó üzenetként 
azok, akiket elszomorít, miként rombolják so-
kan a természeti környezetet, a zöld aranynak 
is nevezett, még megmaradt erdők környékét. A 
háromszéki Torja településhez tartozó üdülőte-
lepen éktelenkedő szeméttenger csak egyetlen 
kiragadott példa arra, ami az egész országban 
tapasztalható erdőn-mezőn, úton-útfélen, a te-
lepüléseken és azok környékén is. Tavaszi–őszi 
nagytakarítások, szemétszedő kampányok, jó 
szándékú civil kezdeményezések, fi gyelemfel-
keltő és elrettentő képsorok ide vagy oda: ha 
körülnézünk környezetünkben, azt láthatjuk: 
sajnos lényegében nem sok minden változott 
és változik.

Lehet némi igaza az új környezetvédelmi tár-
cavezetőnek, aki úgy nyilatkozott, a minisztéri-
um egymagában nem lesz képes „megváltani a 
világot” a szemetelést, környezetvédelmet ille-
tően: elsősorban az emberek hozzáállásának, 
mentalitásának kellene megváltoznia. De ter-
mészetesen sok függ a döntéshozóktól, hiszen 
Romániában vége-hossza nincs a természet- és 
környezetvédelem terén tapasztalható, megol-
dásra váró gondoknak. Tudjuk, a légszennye-
zés hatalmas problémát jelent a városokban, a 
hulladékgazdálkodás kezdetlegesnek számít, a 
szelektív szemétgyűjtés továbbra is kihívást je-
lent – sajnos hiába az EU-s elvárás, Romániában 
nem működik megfelelőképpen. És még nem 
is beszéltünk a járványhelyzet miatt háttérbe 
szorult medvekérdésről, a kártérítések kifi zeté-
séről, az illegális fakitermelés visszaszorításá-
ról és a többi. Vagy arról, hogy a járványhelyzet 
miatt egyre növekszik az egyszer használatos, 
eldobott maszkok fel nem bomló szemétté váló 
garmadája. Ezek a több száz évig a talajban, víz-
ben maradó műanyagdarabok nagymértékben 
szennyezhetik a környezetet: számítások szerint 
körülbelül 1,5 milliárd védőmaszk kerülhet a vi-
zekbe a pandémia végére.

Szóval megoldásra váró feladat van bőven a 
környezetvédelem terén, csak legyen, aki érde-
mi megoldásokat találjon, életképes döntése-
ket hozzon, hogy a gyakorlatban is érzékelhes-
sünk pozitív irányú változást.

Annak a kérdésnek azonban, hogy mit lehet 
tenni a környezetromboló szemetelés vissza-
szorításáért, a mentalitás megváltoztatásáért, 
nemcsak a döntéshozókban kellene felme-
rülnie. Hanem minden jó szándékú, a környe-
zetével vagy a gyerekei jövőjével bár jottányit 
törődő polgárban is. Akinek a saját háza táján 
kellene kezdenie a szemetelésről, a természet 
tiszteletben tartásáról való másképp gondol-
kodást. Különben senki nem fogja megváltani 
helyettünk a szemétbe fulladó világot.
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Öt prefektust jelöl az RMDSZ

 » RÖVIDEN

Károkat okoztak az áradások
Tizenegy megye 35 településén okoztak károkat az 
áradások – tájékoztatott az országos katasztrófavédelem 
(IGSU). A katonai tűzoltóknak 65 lakásból, 78 udvarból, 
32 pincéből és 98 melléképületből kellett kiszivattyúzniuk 
a vizet Krassó-Szörény, Dâmboviţa, Dolj, Gorj, Hunyad, 
Mehedinţi, Prahova, Szeben, Szilágy, Temes és Vâlcea 
megyében. A kedvezőtlen időjárás miatt négy országút- 
és három megyeiút-szakaszon ideiglenesen szünetelt a 
forgalom. Ugyanezen okból egy ideig nem közlekedtek 
a szerelvények a Hunyad megyei Lupény és Petrozsény 
közötti egyik ipari vágányon. 

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Nagyszabású tüntetések kirob-
bantásáról döntött az Egész-

ségügyi Szolidaritás (Solidaritatea 
Sanitară) szakszervezeti szövetség 
ügyvezető bizottsága, amely meg 
is szabta az első tiltakozó akciók 
menetrendjét. Az érdekvédelem tá-
jékoztatása értelmében január 7-e 
és 9-e között a szövetséghez tartozó 
valamennyi érdekvédelmi szervezet 
beadványt küld a törvényhozóknak 
a szakszervezeti szövetség követe-
léseinek támogatásáról, majd 14-én 
tiltakozó akciót tartanak minden 

megyeszékhelyen és Bukarestben. 
Az ügyvezető bizottság ugyanakkor 
összehívta a koordinációs tanácsot, 
amely dönteni készült a hosszú távú 
tiltakozó akciók menetéről. Az érdek-
védelmi szövetség többek között in-
tézkedéseket követel az egészségügyi 
dolgozók egészségének és bizton-
ságának védelme érdekében, hogy 
csökkenjen a koronavírussal megfer-
tőződő és főleg az emiatt elhunyt al-
kalmazottak száma. A szakszervezet 
szerint megfelelő tájékoztatásra van 
szükség az oltással kapcsolatban, 
megfelelő mennyiségű és minőségű 
védőfelszereléssel kell ellátni a 

rendszerben dolgozókat, ugyanak-
kor kérik, hogy csökkentsék három 
órára az időtartamot, amelyet egy-
huzamban eltölthetnek a védőru-
hába beöltözve. Az érdekvédelem 
továbbá követeli többek között az 
egységes bértörvényben előírtaknak 
megfelelő béremelést 2021. január 
1-jétől, kéri, hogy a nehéz munka-
körülményekért járó pótlékok maxi-
mális összegét kapják meg, valamint 
hogy a járvány ideje alatt végig ré-
szesüljenek a kockázati pótlékból. A 
szakszervezeti szövetség az ebben az 
ágazatban dolgozó több mint 25 ezer 
alkalmazottat tömörít.

Utcára vonulhatnak az egészségügyiek

Védőfelszerelést is kérnek. Hosszú távú tiltakozó akciókat tervez az egészségügyi szakszervezet 
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 » BÍRÓ BLANKA

Tapasztalattal rendelkező szak-
embereket és kezdőket is alkal-

maz az új évben a sepsiszentgyörgyi 
önkormányzat, az intézmény több 
irodájába vesznek fel új munkatár-
sakat. Gazdasági szakirányú vég-
zettséggel rendelkezőket keresnek, 
de alkalmaznak építőmérnököt, jo-

gászt, számítástechnikai egyetemet 
végzettet. A könyvviteli részlegre 
felsőfokú gazdasági végzettséggel 
és legalább egyéves szakmai ta-
pasztalattal rendelkező jelentkezőt 
várnak, a jogi és a vagyon-vissza-
szolgáltató irodákba két-két jogta-
nácsost alkalmaznak. A személyi 
nyilvántartó osztályon három állás 
betöltésére várják a jelentkezőket, a 

pályázatíró és végrehajtó osztályon 
öt állás betöltésére van lehetőség, a 
közbeszerzési irodába három mun-
katársat keresnek. A beruházási 
részlegre öt új munkatársat várnak, 
ide lehet jelentkezni építőmérnöki 
vagy számítástechnikai egyetemi 
végzettséggel. Mindenik meghirde-
tett álláshoz kötelező egy európai 
uniós idegen nyelv ismerete.

Munkatársakat alkalmaz a szentgyörgyi városháza




