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A kormánykoalíció vezető ere-
jének számító Nemzeti Liberális 
Pártból (PNL) való kilépéssel fe-
nyeget Alin Tișe, a Kolozs megyei 
önkormányzat elnöke amiatt, 
hogy a kormány az RMDSZ-hez 
tartozó prefektust kíván kinevez-
ni a megyébe.

 » PAP MELINDA

E lfogadhatatlannak tartja az 
RMDSZ-es prefektus kinevezését 
Alin Tișe, a Kolozs megyei ön-

kormányzat elnöke. A Ludovic Orban 
pártelnöknek és Florin Cîțu kormány-
főnek címzett nyílt levelében rámutat: 
kész kilépni a Nemzeti Liberális Párt-
ból (PNL) is, ha nem az alakulat adja 
a prefektust Kolozs megyében. Tișe 
szerkesztőségünkhöz eljuttatott levelé-
ben úgy fogalmaz, a PNL megyei szer-
vezete számára elfogadhatatlan az új 
Kolozs megyei prefektus kinevezése, az 
a tény, hogy a PNL-s Mircea Abrudeant 
a kormánykoalíció tagjainak szerdai 
megállapodása értelmében az RMDSZ-
es Tasnádi István Szilárd ügyvéd, jog-
tanácsos váltja. Tișe rámutat: korábbi 
prefektusként, volt szenátorként és a 
megyei önkormányzat háromszor (két-
szer közvetlen szavazással) újraválasz-
tott elnökeként állítja, hogy a kormány-
koalícióban lezajlott tárgyalások „nem 
vették fi gyelembe a teljesítményt és a 
szakmaiságot”. A megyei tanácselnök 
úgy véli, „felmérhetetlenül” káros kö-
vetkezményei vannak a pártra területi 
szinten annak, hogy a PNL elveszítette 
a Kolozs megyei prefektusi széket.

„Egy kormánykoalícióban is vannak 
bizonyos határai a politikai tárgyalá-
soknak” – fogalmaz Tișe, aki szerint a 
Kolozs megyei szervezet számos tagja 

gondolja úgy, hogy határozott fellé-
pésre van szükség az ügyben. „Én ezt 
megtettem, és meg fogom tenni, akár 
addig is elmegyek, hogy kilépek a 
pártból. És nem leszek egyedül” – fo-
galmaz az elöljáró. Mint írja, fellépését 
több mint 70 Kolozs megyei polgár-
mester, alpolgármester és megyei ön-
kormányzati képviselő is támogatja, 
azonban az elégedetlenek csoportja 
ennél sokkal nagyobb. „Azt kérem, 
hogy tegyék jóvá a kormányban ezt 
az óriási hibát, és nevezzenek ki egy 
kompetens személyt a párt megyei 
szervezetéből Kolozs megyei prefek-
tussá” – zárja levelét Tișe.

A Kolozs megyei tanácselnök ál-
lásfoglalása azután született, hogy 
a kormány szerdán este kormányfő-
titkár-helyettessé nevezte ki Mircea 
Abrudean eddigi Kolozs megyei pre-
fektust, a posztot pedig az RMDSZ 
kapja, a szövetség pedig Tasnádi Ist-
ván Szilárd ügyvédet nevesítette. Cso-
ma Botond, az RMDSZ Kolozs megyei 

elnöke a Krónika kérdésére sem Tișe 
nyílt levelét, sem a PNL-ben uralkodó 
belharcot nem kívánta kommentál-
ni, ahogy arról sem akart nyilatkozni, 
hogy a szövetség lemondana-e másért 
cserébe a Kolozs megyei prefektusi 
tisztségről. Mircea Abrudean eddigi 
Kolozs megyei prefektus – aki már 
kormányfőtitkár-helyettesként szere-
pel a kormányfőtitkárság honlapján 
– egyébként el is búcsúzott eddigi hi-
vatalától. Abrudeant a PNL egyik leg-
kompetensebb prefektusának tartják, 
miután a legnagyobb nyomás alatt is 
sikerült kordában tartania a járvány-
helyzetet a hónapokig vörös zónának 
minősülő Kolozs megyében.

Mint arról beszámoltunk, a Kolozs 
megyei prefektusi tisztség RMDSZ-
nek való átengedése Emil Boc ko-
lozsvári polgármester tetszését sem 
nyerte el, az elöljáró is úgy véli, hogy 
az önkormányzati választások nyer-
teseként a kormánymegbízotti szék a 
PNL-t illetné meg.

Az Európai Unió helyreállítási alap-
jából biztosított összegek felhasz-

nálásának magyarországi példáját 
ajánlja az illetékes román miniszter 
fi gyelmébe Daniel David, a kolozsvá-
ri Babeș–Bolyai Tudományegyetem 
(BBTE) rektora, a romániai rektorok 
tanácsának elnöke. A kincses városi 
szakembert az Edupedu.ro oktatási 
szakportál idézte. Daniel David ki-
jelentette: míg Magyarország a hely-
reállítási alapból befolyó összegek 
negyedrészét fordítja a felsőoktatás 

reformjára, Románia a kezdeti tervek 
szerint a teljes oktatásra csupán az 
összeg három százalékát szánja. A 
portál közlése szerint a legújabb terv 
szerint immár az összeg hat százalé-
kát kívánják oktatási célokra fordí-
tani. A rektorok tanácsának elnöke 
szerint egyes közép-európai orszá-
gok a versenyképesség paradigma-
váltására készülnek, és az oktatás-
ra, valamint a kutatásra fektetik a 
hangsúlyt. „Magyarország például a 
helyreállítási alap neki járó részének 

25 százalékát fordítja a felsőoktatás 
strukturális reformjára, és ezáltal 
várhatóan a következő években egy 
sor magyarországi egyetem kerül fel 
a legjobb egyetemek 500-as nem-
zetközi rangsorára. Ez külföldi diá-
kok megszólítását, minőségi humán 
erőforrás vonzását és pénz bevonását 
teszi lehetővé, és az ország verseny-
képességének a növekedését eredmé-
nyezi” – magyarázta a legjobban jegy-
zett és legnagyobb romániai egyetem, 
a BBTE rektora.
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Kéthetes karantént rendelt el a Har-
gita Megyei Egészségügyi Igazgató-

ság az Erőss Zsolt Arénában, miután a 
keddi szűrés nyomán kiderült: a sport-
csarnok 126 lakója közül egyetlen sze-
mély, egy 11 éves fi ú koronavírussal 
fertőzött – tájékoztatott a csíkszeredai 
városháza. Mint írták, a tünetmentes 
kiskorút az édesanyjával együtt kór-
házba szállították, és megfi gyelés 
alatt tartják, a hatályos rendelkezé-
sek alapján azonban elkerülhetetlen 

volt az aréna karantén alá vonása. A 
csíksomlyói tűzkárosultak a korláto-
zás idején nem hagyhatják el a sport-
csarnokot és a hozzá tartozó parkolót, 
viszont az elmúlt hetekben bejáratott 
programok folytatódnak, és az aré-
nában továbbra is állandó marad az 
orvosi felügyelet.

Bors Béla csíkszeredai alpolgár-
mester érdeklődésünkre elmondta, a 
kiszolgáló szakszemélyzet – önkén-
tesek, Gyulafehérvári Caritas katoli-
kus segélyszervezet dolgozói, egyéb 
szervezetek kisegítői – a járványügyi 

szabályok szigorú betartásával – lép-
hetnek be az épületbe, betartva a 
kesztyű és védőmaszk használatá-
nak kötelezettségét, a beltérben pe-
dig fi gyelembe véve a távolságtartási 
szabályokat is. Hozzátette, a Hargita 
Megyei Közegészségügyi Igazgatóság-
gal egyeztetve országosan bejelentett 
karanténról van szó, ennek értelmé-
ben a hatósági szervek is fokozott fi -
gyelemmel követik a szabályok betar-
tását. Ezenkívül egy helyi őrző-védő 
cég portaszolgálatot is teljesít a léte-
sítményben.
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Uniós cinizmus, 
kisebbségi részsiker

Bár a másik erdélyi kisebbségvédelmi polgári kezdeménye-
zés, a Minority SafePack Európai Bizottság általi gyáva és ci-
nikus elkaszálása némileg beárnyékolhatja a siker fölötti örö-
möt, azért mégiscsak indokolt megünnepelni, hogy a Székely 
Nemzeti Tanács által a nemzeti régiók fi nanszírozása érdeké-
ben indított akció sok hányattatás után sikerrel vette az első, 
jelentős akadályt.

Hiszen a polgári kezdeményezés – amely azt szeretné el-
érni, hogy az európai uniós kohéziós alapokból közvetlenül 
is fi nanszírozzák a központi kormányzatok által rendszerint 
elhanyagolt, jórészt kisebbségek lakta régiókat – végre tel-
jesítette a szükséges feltételeket: összegyűlt az ahhoz szük-
séges egymillió támogató aláírás, hogy az Európai Bizottság 
megvizsgálja, ráadásul a kötelező hét uniós tagállam helyett 
nyolcban. Az ugyanakkor már bebizonyosodott, hogy nem ez a 
legnehezebben legyőzhető akadály, hanem az uniós bürokra-
ták vonakodása attól, hogy konkrét formában foglalkozzanak 
az őshonos kisebbségek ügyével. Miközben egyes tagállamo-
kat a megfoghatatlan, pontos és minden államra érvényes 
meghatározás nélküli, úgynevezett jogállamiság állítólagos 
megsértése miatt zaklatnak politikai alapon, addig az igen-
csak konkrét kisebbségi jogsérelmek ügyében olyan lendület-
tel fordítják el a fejüket, mint szélkakas a tornádóban. A brüsz-
szeli illetékesek ódzkodása természetesen annak tudható be, 
hogy nem akarnak ilyen bonyolult, konfl iktusos ügyekben uj-
jat húzni a nagyobb és befolyásosabb tagállamokkal, amelyek 
maguk is számos esetben sárosak bizonyos kisebbségi jogok 
szavatolásának elmulasztásában.

Ezért folyamodtak ahhoz a bicskanyitogató érveléshez az 
uniós szintű, és számonkérhető, a követelmények teljesíté-
sének elmulasztása esetére konkrét szankciókat is tartalma-
zó első kezdeményezés elutasításakor, hogy indokolatlan az 
uniós szintű intézkedések elfogadása, hiszen már jelenleg 
is léteznek kisebbségvédelmi előírások, amelyek elégsége-
sek a kisebbségek jogainak biztosítására. Hogy ez mennyire 
szemenszedett hazugság, azt éppen Románia bizonyította 
a napokban. A magát rendszeresen a kisebbségek paradi-
csomaként aposztrofáló ország oltási kampányt koordináló 
bizottsága szinte már történelmi léptékű pofátlanságról tett 
tanúbizonyságot, amikor a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat 
megkeresésére – amelyben azt fi rtatta, miért nem tájékoztat-
ják az ország magyar nemzetiségű adófi zető polgárait az anya-
nyelvükön – azt válaszolták: Romániában a román a hivatalos 
nyelv. Majd ezt némileg megcáfolva azt is jelezték: egyébként 
a tájékoztatás angol nyelven is zajlik. Innen már csak egy lé-
pés annak a fi rtatása, hogy ha angolul hajlandóak tájékoztat-
ni – a célközönséget vélhetően az országban élő külföldiek 
jelentik –, akkor az országban élő, 1,2 milliós őshonos ma-
gyar közösség nyelvén miért nem? Egyértelmű, hogy a román 
közintézményekbe velejükig beleivódott magyarellenesség és 
diszkrimináció megnyilvánulásával állunk szemben. Viszont 
fellépni igencsak nehéz ellene, hiszen hiába léteznek a vonat-
kozó nemzetközi kisebbségvédelmi szabályozások és aján-
lások, és hiába ratifi kálta ezek némelyikét Románia is, ha a 
megszegésüket nem lehet számonkérni rajta, lévén, hogy nem 
rögzítették hivatalosan, milyen konkrét szankciókat von maga 
után. Ezt a mostani, kisebbségellenes bukaresti lépést is mel-
lékelni lehetne az EB-hez benyújtandó kezdeményezéshez 
amelletti érvként, hogy igenis szükséges a számonkérhető 
kisebbségvédelmi rendelkezések elfogadása. Amúgy persze 
nem táplálunk különösebb illúziókat aziránt, hogy a brüsszeli 
testület ezt a kezdeményezést kedvezőbben bírálná el, mint 
az előzőt, illetve az az előtt szintén elutasított többit. Pedig ez-
zel nagyon rossz üzenetet küldenének az uniós polgároknak. 
Egyrészt azért, mert azt az érzést keltik bennük, hogy a véle-
ményük valójában semmit sem számít a brüsszeli irodákban 
ülő technokraták számára. Másrészt a kisebbségek számára 
azt, hogy a hangzatos kisebbségbarát szólamok ellenére va-
lójában a problémák szőnyeg alá söprését, illetve az etnikai 
homogenizációt támogatják. Persze egyelőre korai még te-
metni a székely kezdeményezést. Ki kell élvezni a sikert, és 
különösen nem szabad odafi gyelni a főállású fanyalgókra, 
akik rettenthetetlen Facebook-huszárként minden, vélt vagy 
valós kisebbség mellett harsányan kiállnak, de rögtön provin-
cializmust kiáltanak, ha az őshonos közösségek, különösen a 
magyarok jogai kerülnek szóba. Az európai őshonos kisebbsé-
gek 50 milliós közössége ismét megmutatta, hogy a brüsszeli 
érdektelenség ellenére létezik, és a különböző kisebbségek 
szolidárisak egymással. Ez pedig alapul szolgálhat a továb-
bi, uniós szintű kisebbségvédelmi intézkedéseket követelő, 
nyomásgyakorló akciók számára. Hiszen arra bátorít, hogy ne 
adjuk fel a jogos célokért zajló küzdelmet.
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