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Úgy módosítaná az RMDSZ a 
hatályos zászlótörvényt, hogy 
a hatóságok számára ne adjon 
lehetőséget az önkormányzatok 
bírságolására a magyar szimbó-
lumok használata miatt. Március 
15-e után a megyei prefektúrák 
Sepsiszentgyörgy és Székelyud-
varhely polgármesterére is bünte-
tést róttak ki.

 » BÍRÓ BLANKA

V élhetően olvasták az RMDSZ 
illetékesei a Krónika hétfőn 
napvilágot látott vezércikkét, 

amely rámutatott, hogy módosításra 
szorul a román zászlótörvény, amely 
megszabja, hogy idegen államok 
zászlaját csak kivételes alkalmakkor, 
kizárólag a román trikolórral együtt 
szabad kitűzni. Emiatt ugyanis az er-
délyi magyarok nem használhatják a 
nemzeti szimbólumaikat, legyen szó 
a szervezeteikről, települési önkor-
mányzataikról, aki nemrég kiviláglott 
a prefektúrák által kirótt büntetések 
esetében is. Miklós Zoltán, a szövetség 
háromszéki parlamenti képviselője 
tegnap úgy foglalt állást: fel kell olda-
ni az ellentmondást a zászlótörvény 
és annak alkalmazási módszertana 
között, hogy a jövőben a prefektusok 

ne bírságolhassák meg a településü-
ket március 15-e alkalmából magyar 
nemzeti színekkel feldíszítő polgár-
mestereket. A honatya emlékeztetett, 
a vonatkozó jogszabály kimondja, 
hogy „idegen államok zászlaját csak 
kivételes alkalmakkor, csak a román 
trikolórral együtt szabad kitűzni”. 
Ugyanakkor a törvény alkalmazási 
módszertanát tartalmazó 2001/1157-
es számú kormányhatározat és an-
nak utólagos módosításaiban az áll: 
azok az etnikai kisebbségek, amelyek 
országos szervezettel rendelkeznek, 
rendezvényeiken használhatják saját 
jelképeiket. „Világossá kell tennünk, 
hogy a romániai magyar közösség a 
piros-fehér-zöld színű lobogót, kokár-
dát, szalagot és egyéb díszeket nem 
egy »idegen állam« szimbólumaként, 
hanem a magyar nemzet saját jelké-
peként használja” – állapította meg 
az RMDSZ-es politikus.

Miklós Zoltán különben tegnap a 
bukaresti képviselőház plénumában 
elhangzott politikai nyilatkozatában 
hívta fel a fi gyelmet a zászlóbírságok-
ra. Ismertette, hogy a korábbi évekhez 
hasonlóan idén a Kovászna, valamint 
a Hargita megyei prefektúra tízezer, 
illetve ötezer lejre bírságolta a sepsi-
szentgyörgyi és a székelyudvarhelyi 
polgármestereket arra hivatkozva, 
hogy megsértették az 1994/75-ös szá-
mú zászlótörvényt, mivel a magyar 

zászló mellé nem tűzték ki a román 
trikolórt is. A háromszéki képviselő 
meglátása szerint nincs szó törvény-
sértésről, éppen ellenkezőleg: a ki-
sebbségek védelméről szóló kerete-
gyezmény alkalmazásáról, hiszen az 
egyezmény előírja, hogy a nemzeti 
kisebbségeknek joguk van megőrizni 
identitásuk alapvető elemeit, neve-
zetesen a vallást, a nyelvet, a hagyo-
mányokat és a kulturális örökséget. 
Politikai nyilatkozatában Miklós Zol-
tán felhívta a fi gyelmet, hogy Romá-
nia az egyetlen állam, ahol büntetik a 
nemzeti színeiket ünnepek alkalmával 
megjelenítő magyarokat. A honatya 
primitívnek és rombolónak nevezte a 
prefektúrák gesztusát a büntetésekkel 
kapcsolatban, amely szerinte ellent-
mond a román államfő és a miniszter-
elnök által idén március 15-e alkalmá-
ból megfogalmazott üzenetének is. „A 
prefektusok és alprefektusok agresszív 
viszonyulása jelentősen hozzájárult a 
nacionalista hangok felerősödéséhez, 
amely egy mélyen nacionalista politi-
kai párt Románia parlamentjébe való 
bejutásában csúcsosodott ki” – szö-
gezte le a háromszéki képviselő parla-
menti politikai nyilatkozatában.

Mint arról beszámoltunk, a zászló-
bírságok nyomán Sepsiszentgyörgyön 
és Székelyudvarhelyen egyaránt gyűj-
tés indult a polgármesterekre kiszabott 
büntetések kifi zetése érdekében.

LÉPNI KÉSZÜL AZ RMDSZ A BÍRSÁGOLÁSOK MIATT A KRÓNIKA CIKKE HATÁSÁRA

Módosítanák a zászlótörvényt
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Székelyudvarhely polgármesterére ötezer lejes bírságot rótt ki a prefektúra a magyar jelképek használata miatt

Román térnyerés
Moldovában

A politikai harcokban, s különösen a geopoli-
tikai küzdelmekben nincs szünet. A szereplők 
alkalmazkodnak a helyzetekhez, esetleg újra-
terveznek, aztán folytatják a pozíciószerzésért 
zajló játszmákat. A járványhelyzet globális mé-
rete előbb sokkolta az országok vezetőit, de 
nem kellett hosszú időnek eltelnie ahhoz, hogy 
a lehetőségeket is megtalálják a kialakult vész-
helyzetben. A koronavírus elleni vakcinák várva 
várt megjelenése egy új szintre emelte pandémia 
kapcsán indított off enzívákat. A Pfi zer, a Moder-
na, az AstraZeneca szembeállítása a Szputnyik-
kal és a Sinopharmmal tökéletes leképezése a 
Nyugat és Kelet között újult erővel dübörgő hi-
degháborúnak. Az oltóanyagot gyártó vagy azt 
nagy számban beszerző államok saját polgáraik 
mentésén kívül – vezetőik tehetsége, kezdemé-
nyezőkészsége függvényében – a határaikon 
kívüli befolyásszerzésre is bevetik a Covid ellen 
védelmet biztosító szereket.

Románia nyilvánvalóan segít a Moldovai Köz-
társaság polgárain, amikor jótékonysági alapon 
ingyenesen szállít kétszázezer adag oltást a pénz-
hiánnyal küszködő, ráadásul a nagy gyártók sze-
mében túl kicsi, épp ezért hanyagolható piacnak 
minősített „testvéri” országnak. A lépés mögött 
van ugyanakkor egy jól beárazott politikai érdek. 
Az Európa legszegényebb államaként számon-
tartott Moldovában, ahol elérhetetlen csodaként 
követik a Nyugat-Európában, Romániában vagy 
Oroszországban tömegesen zajló oltásokat, fel-
becsülhetetlen gesztusnak számít a vakcinaado-
mány. Bukarest az első, huszonegyezres AstraZe-
neca oltóanyag ajándékcsomaggal kevéssel 
ugyan, de megelőzte az Európai Uniót is, amely 
mintegy tizenötezer vakcinát küldött a COVAX né-
ven ismert globális oltási terv részeként.

Moldova a román, illetve orosz ajkúak, azaz a 
Bukarestben és a Nyugatban, valamint a Moszk-
vában bízók közötti mély törésvonal mentén 
közel harminc éve a politikai színtéren is meg-
osztott. Románia a mostani gyors „oltásdiplomá-
ciával” – amely még a szakadár Transznisztriát 
is érintette – a mindenkit érintő járványhelyzet-
ben bizalmi lépéselőnyt szerzett Oroszországgal 
szemben. Ráadásul Moszkva számára Moldova 
geopolitikai értéke most nem annyira fontos, 
hogy az otthoni oltottsági igényeket is nehezen 
kielégítő Szputnyik oltószert pozícióerősítésre 
„pazarolja”. Eközben Románia chișinăui nagy-
követe arra hívta fel a moldovai kettős állam-
polgárok fi gyelmét, hogy a Pruttól nyugatra is 
jogosultak az oltásra. Jelenleg egymillióra tehe-
tő a román útlevéllel is rendelkezők létszáma a 
Moldovai Köztársaságban.

A Moszkva felé kacsingató Igor Dodon volt ál-
lamfő bukása, a Romániával szoros együttműkö-
dést sürgető Maia Sandu tavaly novemberi elnök-
választási győzelme után a mostani vakcinaakció 
az utóbbi időszak második olyan jelentős esemé-
nye, amely Bukarest erőteljes térnyerését segíti 
Moldovában.
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Politikai nyilatkozatot szavazott 
meg tegnapi ülésén a Kovász-

na Megyei Tanács az európai ki-
sebbségvédelem támogatásáról, 
amelyben kérik, hogy az Európai 
Bizottság tűzze újból napirendre a 
Minority SafePack európai polgári 
kezdeményezést. Tamás Sándor, 
a megyei önkormányzat elnöke a 
„különfélék” napirendi pontnál 
terjesztette a testület elé a nyilat-
kozatot. Hangsúlyozta, a polgári 
kezdeményezés támogatására több 

mint 1,3 millió aláírás gyűlt össze, 
több mint 90 kisebbségi szervezet, 
csoportosulás állt mellé, az Euró-
pai Unióban több mint 50 millió 
ember él kisebbségben, az Európai 
Bizottság mégsem akar eleget tenni 
a kötelezettségének, hogy jogalko-
tást indítson a polgári kezdemé-
nyezés javaslatai alapján.

Tamás Sándor arra is kitért, hogy az 
Unió több megyei, regionális és nem-
zeti testülete elfogadta már a nyilat-
kozatot, Németország több tartomá-
nyában, a Belgiumban és Dániában 
élő németek regionális testületei, a 

dél-tiroli regionális parlament. Az öt-
pontos politikai nyilatkozatban kérik 
az Európai Bizottságot, korábbi dön-
tése ellenére tűzze ismét napirendre 
a Minority SafePack javaslatait, tá-
mogassa a Kohéziós politika a régiók 
egyenlőségéért és a regionális kultú-
rák fenntarthatóságáért című európai 
polgári kezdeményezést.

Az Európai Parlamentet és a régiók 
bizottságát arra kérik, hogy tűzzék 
napirendre az európai kisebbségvé-
delem ügyét, ezt nyomatékosítsák 
az Európai Bizottság felé. Az európai 
regionális, tartományi és megyei ön-

kormányzatoktól azt kérik, csatlakoz-
zanak az európai kisebbségvédelem 
ügyéhez, fogadjanak el hasonló nyi-
latkozatot.

A tanácsülésen Tamás Sándor el-
nökkel együtt harmincan szavaztak, 
25-en támogatták a nyilatkozatot. A 
román Nemzeti Liberális Párt és a 
Szociáldemokrata Párt öt képviselő-
je ellene szavazott, arra hivatkozva, 
hogy nem ismerik pontosan az előz-
ményeket, például hogy az Európai 
Bizottság miért döntött úgy, miszerint 
nem kezdeményez jogalkotást a Mino-
rity SafePack alapján.

Nyilatkozatban kérik a Minority SafePack újbóli napirendre tűzését

 » Az Európai 
Parlamentet és 
a régiók bizott-
ságát arra kérik, 
hogy tűzzék 
napirendre az eu-
rópai kisebbség-
védelem ügyét, 
ezt nyomatéko-
sítsák az Európai 
Bizottság felé.




