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„Ha ez az ára, hogy használhas-
suk szimbólumainkat, minden 
évben kifi zetem a bírságot” – nyi-
latkozta Antal Árpád sepsiszent-
györgyi polgármester, miután 
idén is tízezer lejre bírságolta a 
Kovászna megyei kormányhiva-
tal, amiért március 15-én magyar 
zászlók díszítették a várost.

 » BÍRÓ BLANKA

I dén is tízezer lejre bírságolta a 
Kovászna megyei kormányhivatal 
Antal Árpád sepsiszentgyörgyi pol-

gármestert, mert március 15-ére ma-
gyar szimbólumokkal díszítették fel a 
várost. A kétszer ötezer lejes bírságról 
szóló jegyzőkönyvet Cosmin Boricean 
alprefektus írta alá. Kovászna megyé-
ben a kormány még nem nevezett ki 
prefektust, a koalíciós egyezség értel-
mében az RMDSZ nevesítette jelöltjét, 
Ráduly István uzoni polgármestert. A 
kormányhivatalt jelenleg a két alpre-
fektus vezeti.

Cosmin Boricean már március 15-én 
azt nyilatkozta az Agerpres hírügynök-
ségnek: elemezni fogják, hogy betar-
tották-e a zászlótörvényt, amikor a 
magyarság ünnepén piros-fehér-zöld 
zászlókkal díszítették fel a várost. Ki-
fejtette, a szűk körű ünnepléseken a 
járványügyi előírásokat betartották, 
ám a „zászlók problémája továbbra 
is fennáll”. Mint ismeretes, tavaly és 
tavalyelőtt is tízezer lejre bírságolta a 
prefektúra Antal Árpád polgármes-
tert a március 15-én kitűzött magyar 
zászlók miatt. A tavalyelőtti bírságot 
a polgármester kifi zette, a tavalyit 
megfellebbezte, arra hivatkozva, hogy 
a zászlótörvény végrehajtásáról ren-
delkező kormányhatározatban az áll: 
azok az etnikai kisebbségek, amelyek 
országos szervezettel rendelkeznek, 
rendezvényeiken használhatják a saját 
jelképeiket.

A prefektúra ugyanakkor folyama-
tosan azzal érvel, a törvény szelle-
mében minden magyar zászló mellé 
ki kell tenni egy románt. Az idei bír-
ságot Antal Árpád szűkszavúan így 
kommentálta: „ha ez az ára, hogy 

használhassuk a szimbólumainkat, 
minden évben kifi zetem a bírságot”. 
Egyébként nem ritka, hogy a magyar 
szimbólumok használata miatt meg-
bírságolják a székelyföldi városok 
elöljáróit. Tavalyelőtt például Hargita 
megye prefektusa ötezer lejre bírsá-
golta meg Székelyudvarhely városát 
a magyar zászlók „nem megfelelő” 
használatáért március 15-én, ez a ma-
ximálisan kiszabható bírság volt. A 
Hargita megyei prefektusi hivataltól 
küldött, Gálfi  Árpád akkori polgár-
mesternek címzett levélben az állt: 
mivel a városvezetés nem tett eleget 
Jean Adrian Andrei prefektus koráb-
bi felszólításának – tehát nem távo-
lították el a magyar nemzeti ünnep 
alkalmából városszerte kihelyezett 
piros-fehér-zöld lobogókat –, pénz-
bírságot szabott ki a kormány megyei 
megbízottja. A prefektus azzal in-
dokolta a döntést, hogy a zászló- és 
szimbólumhasználatra vonatkozó 
törvény értelmében más nemzet zász-
laját csupán a román zászlóval együtt 
lehet kifüggeszteni közintézményekre 
és közterületeken.

TÍZEZER LEJES BÜNTETÉST KAPOTT IDÉN IS SEPSISZENTGYÖRGY POLGÁRMESTERE

Bírság a magyar zászlók miatt
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Ára van. Sepsiszentgyörgy központjában idén is magyar szimbólumok használatával ünnepelték március 15-ét 

Szekusok
és szekussarjak

Válságkezelő stratégia híján Claudiu Năsui gaz-
dasági miniszter azzal élt, amihez pártja, a Ment-
sétek meg Romániát Szövetséggel (USR) fúzióra 
készülő PLUS a leginkább ért: jól csengő, harcias 
kĳ elentések, amelyek a legkisebb mértékben sem 
fenyegetnek megvalósulással. Az ellene zajló bizal-
matlansági indítvány vitáján a politikus egy olyan 
törvénytervezet kezdeményezésének szándékáról 
beszélt, amely nemcsak az egykori kommunista po-
litikai rendőrség, a Szekuritété még élő ügynökeit 
listázná, hanem a volt szekusok leszármazottait is a 
nyilvánosság elé tárná. A javaslat szerint a közéleti 
szerepet betöltő exszekusokat és azok sarjait ven-
nék nyilvántartásba, egészen harmadfokig.

Bátor antikommunista lépésnek tűnhet Năsui 
lépése, bár egy fi ú vagy unokaöccs korlátozása 
apja, nagybátyja bűnei miatt erkölcsileg is erősen 
megkérdőjelezhető. Az is joggal merülhet fel, hogy 
miként hajtható végre egy ilyen jogszabály. Szeku-
sok családfájának kutatásába kezd egy erre a célra 
létrehozott bizottság? És hogyan közlik a neveket? 
Címmel, személyi számmal kísérve? Több száz 
azonos nevű ember lehet az országban, aki azon 
nyomban gyanúba keveredik. Mi lesz azokkal, 
akiknek a nevüket is eltüntették a forradalom után 
a Szekuritáté irataiból? Kár ilyen részletekről talál-
gatni. Semmi nem lesz ebből a törvényből, hiszen 
a javaslattevő sem a megvalósítás céljával tette 
bejelentését.

Az USR–PLUS ellenfelei ideológiai radikalizmusa 
miatt sokszor „új szekus” jelzővel illetik a szövet-
séget, s azt is szemükre hányják, hogy egykori sze-
kusok gyerekeinek kínál politikai porondot. Năsui 
párttársáról, az egészségügyi minisztériumot irá-
nyító Vlad Voiculescuról kiderült: apja, Vasile Iulian 
Voiculescu 1978-tól a Szekuritáté ügynöke volt. A 
PLUS-t ráadásul nem Dacian Cioloş vagy mozgal-
mának ismertebb tagjai jegyezték be, hanem egy 
ügyvédi iroda munkatársai. Egyikük, bizonyos Ad-
rian Iordache azért kényszerült lemondania a párt-
főtitkári tisztségről, mert a bírálatok kereszttüzébe 
került az irodát alapító apja miatt, aki a Szekuritáté 
ezredeseként szolgálta a kommunista diktatúrát. 
Năsui most az esélytelenek nyugalmával jelezte: ké-
szek leszámolni a szekus múlttal, s annak árnyaival 
is. Egyetlen olyan párt sincs ugyanis a parlament-
ben, amely társulna egy ilyen kezdeményezéshez.

Ha Claudiu Năsui valóban merész és hatékony 
akar lenni, akkor „a kommunizmus által érintet-
len” pártszövetségének támogatásával elkezdhet-
né végre a Szekuritáté gyökereiből kinőtt különbö-
ző titkosszolgálatok mindent behálózó csápjainak 
levágását. Kezdeményezhetné a Román Hírszerző 
Szolgálat (SRI) indokolatlanul magas létszámú ál-
lományának csökkentését, a titkosszolgálatok be-
épített embereinek kivonását a pártokból, állami 
vállalatokból, szerkesztőségekből, az igazságszol-
gáltatás és a korrupcióellenes hadjárat hírszerzés 
általi befolyásolásának felszámolását. Ehhez sem 
kapna politikai támogatást, de legalább hiteles 
lenne a bátorsága, felvállalna egy ellene szóló 
esetleges DNA-dossziét. Így csak egy olcsó ködösí-
téssel maradunk, szekusokkal és szekussarjakkal.
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 » B. K. B.

Azonosították a „fehér foltokat”, 
így szociális, oktatási és egész-

ségügyi programok sorozatát indítja 
a sepsiszentgyörgyi önkormányzat. 
„Nem elég infrastruktúrát fejleszte-
ni, közösségeket kell építeni, ezért a 
városlakók testi-lelki egészségének 
fejlesztésére indítanak hiánypótló 
programokat” – számolt be tegnap 
sajtótájékoztatón Antal Árpád pol-
gármester, valamint Kondor Ágota 
vallástanár, mentálhigiénés szak-
ember, az önkormányzat egészség-
ügyi, szociális és vallási bizottsá-
gának elnöke. Tucatnyi programról 
van szó, mint Antal Árpád mondta, 
ezek 70 százaléka már valamilyen 
formában létezik, csak keretet és 
lendületet adnak nekik, 30 száza-
lékát pedig elindítják. Az oktatási 

programok között kiemelt szerepet 
kap a bölcsődei hálózat bővítése, 
mert erre hatalmas igény van, már 
a tavaly is kétmillió lejt fordítottak 
a bölcsődék fenntartására. Ezen be-
lül megszervezik a személyzet cse-
csemőgondozói képzését. Kiépítik a 
védőnői hálózatot, az önkormányzat 
alkalmaz szakembereket, a képzésü-
ket is támogatják. Szülői tréningeket 
és szülők akadémiáját szerveznek, 
ösztöndíjrendszert hoznak létre a 
pedagógusoknak. A „Fabatka-rend-
szer” a diákkezdeményezéseket 
támogatja, többek között önkéntes-
ségért, programszervezésért, segítő 
tevékenységért kapnak fabatkát a 
gyerekek, amit táborokra, kirándu-
lásokra, eszközökre, bérletekre vált-
hatnak. A „Lábbusz” programmal a 
gyalogost közlekedést támogatják. 
Minden korosztály esetében támo-

gatnak szűrő- és megelőzőprogra-
mokat, ebbe bevonják a különböző 
civil szervezeteket, szociális mun-
kásokat, mentálhigiénés szakembe-
reket, a háziorvosokkal és a kórház-
zal együttműködve arra törekednek, 
hogy időben beazonosítsák a beteg-
ségeket, ami életmentő lehet. Gon-
dot fordítanak az egészséges élet-
mód népszerűsítésére, támogatják 
a sporttermek, sportpályák, iskolai 
sport- és játékeszközök beszerzését. 
Szociális téren a fogyatékkal élők, 
betegek támogatására, az akadály-
mentesítésre, a hátrányos helyzetű-
ek lakhatásának támogatására is fi -
gyelnek, és folytatják a nagycsaládos 
programot. Az elmúlt négy évben a 
önkormányzat egymillió lejjel támo-
gatta az egyházakat, az a kérésük, 
hogy az összeg egy részét közösség-
fejlesztésre fordítsák.

Programsorozatot indít Sepsiszentgyörgy

 » RÖVIDEN

Korszerű orvosi felszerelést kap koronavírus-fertőzött
páciensek ellátására a kolozsvári gyerekkórház
A kolozsvári gyermekkórház sürgősségi osztályát 223 
utolsó generációs, 7,9 millió lej értékű orvosi felszereléssel 
látják el a tegnap aláírt szerződések értelmében – közölte a 
Kolozs Megyei Tanács. Az orvostechnikai eszközöket euró-
pai alapokból vásárolják meg, és a koronavírussal fertőzött 
gyerekek kezelését segítik elő, beleértve a súlyos eseteket 
is. A korszerű felszerelések értéke 7,8 millió lej, mutat rá az 
önkormányzat közleménye. A gyermekkórház sürgősségi 
osztálya többek között nyolc lélegeztetőgépet, egy hordoz-
ható elektroenkefalográfot, két mobil digitális radiológiai 
berendezést, egy, a nehéz intubáláshoz szükséges videola-
ringoszkópot és egy többféle szondával felszerelt ultra-
hangkészüléket kap.




