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Etnikai konfl iktus gerjeszté sé -
nek szá ndé ká val má r nem 
lehet megosztani a maros-
vá sá rhelyieket, ennek ellené re 
egyesek nem adjá k ezt fel – 
közölte szombaton Soós Zoltán 
polgármester, miután letisz-
tították a székely vértanúk 
egy nappal korábban román 
nemzeti színekkel összemázolt 
emlékművét.

 » KRÓNIKA

L etisztították a marosvásárhe-
lyi polgármesteri hivatal alkal-
mazottai a székely vértanúk 

emlékművét, amelyet pénteken 
rongáltak meg ismeretlen tettesek. 
A helyreállításról Soós Zoltán pol-
gármester posztolt fényképfelvételt 
szombaton a következő szöveggel: 
„Curat, tiszta”. Az 1854-ben Habs-
burg-ellenes felkelés szítása miatt 
kivégzett székely vértanúk vesz-
tőhelyén állított obeliszk egyik ol-
dalára a román nemzeti színeket 
festették fel egy nappal korábban. 
Portik Vilmos, Marosvásárhely al-
polgármestere a Székelyhon por-
tálnak úgy nyilatkozott, nyolc óra 
körül lakossági bejelentés érkezett 
a rongálásról, majd értesítette a 
helyi rendőrséget, ezt követően a 
helyszínre érkeztek a bűnügyi nyo-
mozók is. Az RMDSZ feljelentést 
tett a történtek miatt, a rendőrség 
nyomozást indított.

Soós Zoltán polgármester az ügy-
ben úgy vélekedett, etnikai konfl ik-
tus gerjeszté sé nek szá ndé ká val má r 
nem lehet megosztani a vá sá rhelyi-
eket, ennek ellené re egyesek nem 
adjá k ezt fel. Az elöljáró arra kérte 
a marosvásárhelyieket, ne dő ljenek 
be az „iskolá zatlan rosszakaró ink-
nak”. Az RMDSZ sajnálatosnak ne-
vezte, hogy „ilyen gyalázatos mó-
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Lemosták a gyalázatot az emlékműről

Az uszítás máza. Román színeket festettek a vásárhelyi 
székely vértanúk emlékművére

 » A Székely Fi-
gyelő Alapítvány 
sérelmezte, hogy 
a román ügyész-
ség és bíróságok 
nem tekintik 
uszításnak a 
nyilvánvalóan 
magyarellenes 
üzenetet hordozó 
mázolásokat.

don próbálnak a román és a magyar 
közösség között konfl iktust szítani fél 
évvel azután, hogy összefogtunk Ma-
rosvásárhely jövőjéért”. A szövetség 
közölte: elítél minden szélsőséges 
megnyilvánulást. „Sajná latos, hogy 
ilyen gyalá zatos mó don pró bá lnak a 
romá n é s a magyar kö zö ssé g kö zö tt 
konfl iktust szí tani egy fé l é vvel azu-
tá n, hogy ö sszefogtunk Marosvá sá r-
hely jö vő jé é rt. Ez nyilvá nvaló an nem 
mindenkinek tetszett” – közölte az 
RMDSZ. A székely vértanúk emlék-
műve a marosvásárhelyi Postaréten 
áll; a Habsburg-ellenes felkelésben 

Marosvásárhelyen 1854. március 10-
én kivégzett székely vértanúk tiszte-
letére emelték. 1875 óta a hat méter 
magas gránitoszlop előtt tartja meg a 
március 15-i ünnepélyeket, megemlé-
kezéseket a város magyarsága.

Egyébként szerdán a Székely Fi-
gyelő Alapítvány sérelmezte, hogy a 
román ügyészség és bíróságok nem 
tekintik uszításnak a nyilvánvalóan 
magyarellenes üzenetet hordozó má-
zolásokat – emlékeztet a történtek 
kapcsán az MTI. Az alapítvány azt 
az ügyet elevenítette fel, amikor 2020 
januárjában egyetlen éjszakán Csík-
szereda, Székelyudvarhely, Máréfal-
va, Székelyszentlélek és Hármasfalu 
bejáratánál fújták le fekete festékszó-
róval a magyar nyelvű helységnévfel-
iratokat. A székelyudvarhelyi rend-
őrség a térfi gyelő kamerák felvételei 
alapján azonosított egy autót, majd 
annak rendszáma alapján azonosí-
totta az elkövetőt, egy 30 éves bákói 
férfi t, aki beismerő vallomást is tett. 
A férfi ra csak rongálás miatt szabtak 
ki csekély bírságot, és az ügyészség 
nem indított eljárást ellene etnikai 
uszítás miatt. Ezt az ügyészségi ha-
tározatot támadta meg a bíróságon 
a Székely Figyelő Alapítvány. A szé-
kelyudvarhelyi bíróság azonban az 
elmúlt napokban kikézbesített ítéle-
tében jogosnak találta az ügy ejtését. 
A bíróság elismerte a gyűlöletkeltés 
tényét, de mégsem tartotta indokolt-
nak a vádemelést az elkövető ellen, 
mert szerinte „hiányzott a tömeg”, 
amely ellen az uszítást elkövették. 
Tavaly az Active Watch bukaresti 
emberi jogi szervezet fi gyelmeztetett 
arra, hogy Romániában általában 
nem kerülnek bíróság elé a gyűlölet 
által vezérelt bűncselekmények: kö-
zel 700 ilyen ügyből, amelyet 2014 és 
2018 között vizsgált meg az ügyész-
ség, csupán kilencből lett bírósági 
ügy, a többi esetben az ügyészek 
nem tartották megalapozottnak a 
panaszt.
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 » RÖVIDEN

Tóth Csabát jelölik
aradi prefektusnak
Tóth Csabát javasolja Arad 
megyei prefektusnak az RMDSZ 
Arad megyei szervezetének 
állandó tanácsa. A testület szerint 
jelöltjüknek „megfelelő tapaszta-
lata van a köz- és a magánszféra 
területén egyaránt”, de a politi-
ka sem áll távol a 43 éves aradi 
jogásztól. Jogi tanulmányait és 
mesteri képzését Aradon végezte, 
ahol a későbbiekben menedzs-
mentképzésben is részesült. 
2005–2010 között a megyei 
szervezet ügyvezető elnökeként 
tevékenykedett, 2008–2012 között 
pedig megyei tanácsosi tisztsé-
get töltött be. Eddigi szakmai 
pályafutása során több vállalat 
vezetőtanácsának volt tagja, 
párhuzamosan pedig jogi és 
üzleti tanácsadással foglalkozott 
magánszemélyként. „Kiemel-
kedő vezetői tapasztalatra tett 
szert, amikor 2013 márciusában a 
Fornetti romániai vezérigazgató-
jának nevezték ki, amelyet a csőd 
széléről mentett meg” – áll az 
Arad megyei szervezet közlemé-
nyében. Az RMDSZ-nek soha nem 
volt prefektusa Arad megyében. 
A szervezet képviselői alprefek-
tusi tisztséget töltöttek be 1996 és 
2000, 2005 és 2009, valamint 2010 
és 2012 között.

Nemzeti régiók:
Lettország a kilencedik
Sikerült a kilencedik európai or-
szágban is összegyűjteni a szük-
séges számú aláírást a nemzeti 
régiók védelméért: Lettország so-
rakozhat fel a többi ország mellé. 
Az újabb siker, akárcsak a nemrég 
kipipált államok esetében, a 
személyes jelenlétnek is köszön-
hető – adták hírül az Írdalá.hu 
Facebook-oldalán. Korábban 
Szlovéniában, Spanyolországban, 
Magyarországon, Szlovákiában, 
Romániában, Litvániában, Hor-
vátországban és Svédországban 
sikerült összegyűjteni a szükséges 
aláírást az európai polgári kezde-
ményezéshez.

 » MUNKATÁRSUNKTÓL

Tánczos Barna környezetvédelmi 
miniszter szerint nincs közvetlen 

ok-okozati összefüggés a törvénytelen 
erdőirtások és aközött, hogy a medvék 
olykor a városok iskoláinak az udvarán 
is megjelennek. A környezetvédelmi, 
vízgazdálkodási és erdészeti miniszter 
a Székelyhon Tv Nézőpont című mű-
sorában beszélt erről. Tánczos Barna 
a portál YouTube-csatornáján pénte-
ken közzétett interjúban eltúlzottnak 
és hivatali elődje kampányfogásának 
minősítette azt az állítást, hogy Ro-
mániában évente 20 millió köbméter 
fát vágnak ki illegálisan. Szerinte a 
törvénytelen fakivágások gyakorlata 
jóval kisebb mértékű. Az MTI beszá-
molója szerint kijelentette: a február 
elsejétől elindított Sumal 2 informa-
tikai rendszert éppen a törvénytelen 
fakitermelés megfékezésére dolgoz-
ták ki. Az informatikai rendszerrel azt 
próbálják megoldani, hogy az illegá-
lisan kivágott fa ne kerülhessen be a 

kereskedelembe. Azt is hozzátette: az 
igazságügyi miniszter segítségét kérte 
ahhoz, hogy bűnügyi hatóságoknál 
képezzenek ki szakembereket az erdé-
szeti bűncselekmények felderítésére. 
„Famaffi  áról beszélünk, de nem lá-
tunk egyetlen esetet sem a bíróságok 
asztalán” – jelentette ki a miniszter. 
Hozzátette: ha nincsenek olyan szak-
emberek, akik képesek felgöngyölíteni 
a törvénytelen erdőirtásos ügyeket, hi-
teltelenné válik az erdők megóvására 
irányuló minden igyekezet.

Tánczos Barna azt is kétségbe vonta, 
hogy a medvék romániai elszaporodá-
sa csak a törvénytelen erdőirtásokkal 
állna összefüggésben. Szerinte elhi-
bázott azt mondani, hogy „azért van 
a medve az iskolaudvaron, mert valaki 
fát vág kint a hegytetőn”. Meglátása 
szerint a nagyragadozók többek kö-
zött azért jelentek meg a települése-
ken is, mert az erdőkitermelés mellett 
az erdei terepmotorozás, a túlmére-
tezett erdeigyümölcs-szedés és más 
emberi tevékenységek megbontották 

a rendet, a csendet és a harmóniát az 
erdőben, és ez a vadállatoknak sem 
tesz jót. Arra is kitért, hogy 2016-ban a 
környezetvédelmi tárca felelőtlen dön-
tést hozott, amikor kivonta az emberi 
beavatkozás lehetőségét a medvepo-
puláció szabályozásából. Azóta csak 
azt tették lehetővé, hogy a lakott terü-
leteken problémákat okozó medvéket 
egy beavatkozási kvóta keretéig elszál-
lítsák, vagy kilőjék. Hozzátette: a par-
lament tavaly olyan törvényt fogadott 
el, amely megelőzési és beavatkozási 
kvótát is tartalmaz. A minisztérium-
nak május 15-ig kell a kvótákat meg-
szabnia. Tánczos Barna úgy vélte: új 
szemléletre van szükség a medvekér-
désben, és a minisztérium arra készül, 
hogy a tudományos alapokra helyezett 
vadgazdálkodás szempontjait vezesse 
be a probléma rendezésébe.

Változást ígért a vadkárok rendezé-
sében is. Megjegyezte: a környezetvé-
delmi tárca évek óta elmulasztotta a 
vadállatok által okozott károk megté-
rítését, és azokat a kártérítéseket sem 

fi zette ki, amelyek a védett erdők tu-
lajdonosainak járnak. Ígéretet tett az 
adósságok megtérítésére, és arra, hogy 
a kártalanítások ügye előtérbe kerül a 
minisztériumban. A miniszter megem-
lítette: az Európai Bizottság megany-
nyi általa felügyelt területen indított 
kötelezettségszegési eljárást Románia 
ellen. Reményét fejezte ki, hogy az 
eljárások némelyikét sikerül lezárni. 
Úgy vélte, a hulladékgazdálkodásban 
fontos előrelépés lesz a műanyag pa-
lackok visszaváltási rendszerének a 
jövő évre tervezett elindítása.

Tánczos Barna új szemléletet ígér a medvekérdésben

 » „Famaffi  á-
ról beszélünk, 
de nem látunk 
egyetlen esetet 
sem a bírósá-
gok asztalán” 
– jelentette ki 
Tánczos Barna 
környezetvédel-
mi miniszter.




