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Bár a csütörtöki videókonferenci-
án három prefektus és öt alpre-
fektus tette le a hivatali esküt, 
Lucian Bode belügyminiszter 
fontosnak tartotta, hogy kiemel-
ten üzenjen Hargita és Kovászna 
megye frissen kinevezett kor-
mánybiztosainak.
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H árom prefektust – köztük Harg-
ita és Kovászna megye szerdán 
kinevezett kormánymegbízott-

ját – és öt alprefektust iktattak be 
csütörtökön Lucian Bode belügymi-
niszter online részvételével, miután 
a bukaresti kormány szerdán döntött 
az új kinevezésekről. Iordache Silviu 
Buzău, Ráduly István Kovászna és 
Szabó Zsolt Hargita megyei prefek-
tus, valamint a bukaresti, a Mára-
maros és Temes megyei alprefektus 
eskütételét követően a belügymi-
niszter gratulált a prefektusoknak, 
és elmondta, hogy ebben a bonyolult 
járványidőszakban a törvény betarta-
tására kell fi gyelniük, így ellenőrizni 
fogja a tevékenységüket. A tárcaveze-
tő hozzátette, bár „az elmúlt napok-
ban voltak kisebb kilengések”, nem 
fog habozni, ha ki kell küldenie az 
ellenőrző testületeket.

A miniszter ezt követően külön meg-
szólította a Kovászna és Hargita me-
gyei prefektusokat, kiemelten felhívva 
a fi gyelmüket: a „speciális térségben” 
lássák el az alkotmányos feladatkörü-
ket legyenek a szakmaiság, a kiegyen-
súlyozottság és a feddhetetlenség 
képviselői. Ráduly István a beiktatása 
utáni köszöntőbeszédében kifejtette, 
nagy fi gyelemmel hallgatta a belügy-
minisztert, minden szavát megjegyez-
te. Hozzátette: áttanulmányozta a 
kormányprogram mind a 18 fejezetét, 
és mindent megtesz annak érdekében 
hogy az Kovászna megyében ne csak 
papíron érvényesüljön.

Nem maradt válasz nélkül
az üzenet
Tamás Sándor, a Kovászna megyei 
közgyűlés elnöke – aki jelen volt az 
eseményen – megköszönte a belügy-
miniszternek a „speciális üzenetet”, 
mint mondta: „érzik a törődést”, a 
kiemelt fi gyelmet, hogy különleges 
térségben élnek. Hangsúlyozta: nem 

akar arról beszélni, ki és hány napig 
próbálta megakadályozni Ráduly Ist-
ván kinevezését, inkább a jövőre és a 
reményre összpontosít, hogy sikerül 
felpörgetni az állami intézmények te-
vékenységét, javítani a kapcsolatot a 
prefektúra és az önkormányzatok kö-
zött. Szerinte a kormányhivatal ezen-
túl nem lesz kézifék a két megyében.

„Évtizedek óta mondjuk, hogy Szé-
kelyföld speciális része az országnak. 
Abban bízom, a belügyminiszter arra 
gondolt, hogy véget kell vetni annak 
a gyakorlatnak, miszerint a két me-
gyében a prefektusok rosszhiszeműen 
értelmezik a törvényt, akadályozzák az 
önkormányzatok munkáját” – reagált 
a belügyminiszter beszédére Antal Ár-
pád sepsiszentgyörgyi polgármester. 
A sajtónak elmondta, az RMDSZ és 
Ráduly István is „nagy fába vágta a fej-
széjét”, hiszen pontosan tudják, mek-
kora lesz a nyomás az új prefektuson. 
Például amikor jövő március 15-én 
elébe teszik a büntetésről szóló hatá-
rozatot, hogy írja alá, hiszen az intéz-
ményben dolgozó jogászok ugyanazok 
maradnak.

Két új magyar prefektus
és egy alprefektus
A Hargita megye prefektusává az 
USR–PLUS-szövetség ajánlására ki-
nevezett Szabó Zsolt a gyergyószent-
miklósi Batthyány Ignác Műszaki 
Kollégium 37 éves román–angol sza-
kos tanára. Szabó a tavaly szeptem-
beri önkormányzati választásokon az 

USR–PLUS jelöltjeként szállt verseny-
be Gyergyószentmiklós polgármesteri 
székéért, és a szavazatok 3,2 száza-
lékát szerezte meg. A pártszövetség 
a tiszta közélet jelszavával próbálta 
megszerezni a székelyföldi választók 
támogatását.

A Kovászna megyei prefektussá ki-
nevezett Ráduly István 2004 óta Uzon 
község polgármestere. Az 52 éves po-
litikus jogászi végzettséggel rendelke-
zik, vidékfejlesztésből és turizmusból 
doktorált, a kolozsvári Babeș–Bolyai 
Tudományegyetem óraadó tanára. 
Polgármesteri tevékenysége idején a 
kiemelt köztisztviselői státust is meg-
szerezte. Ráduly István volt az első 
székelyföldi polgármester, akinek a 
korábbi Kovászna megyei prefektus-
sal folytatott hosszas pereskedés után, 
2014 januárjában el kellett távolíttat-
nia a székely zászlót Uzon község pol-
gármesteri hivataláról. Céljai között 
azt emelte ki, hogy javítsa a prefektusi 
hivatal és az önkormányzatok közötti 
viszonyt, és növelje a kormánynak alá-
rendelt Kovászna megyei intézmények 
működési hatékonyságát.

A Bukarest alprefektusává kineve-
zett 46 éves Buday Richárd jogász, 
2003 óta vezeti az RMDSZ bukaresti 
szervezetét. A politikus 2009-től a 
bukaresti Petőfi  Művelődési Társaság 
elnöke, utóbbi minőségében fő cél-
ja a helyi magyar közösség kulturá-
lis-nemzeti identitásának megőrzése, 
a jó etnikumközi kapcsolatok kialakí-
tása és ápolása.

 Erdélyi tudósítások 2021. április 2–4.
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Erdély-féltő románok

Nem szívesen lennék a románok helyében. Főleg a romá-
nok azon felével nem cserélnék, amely a jelek szerint fo-
lyamatos pszichózisban él, és reggelente talán izzadtság-
tól csatakosan, kétségbeesetten sikoltozva ébred, mivel 
megint azt álmodta, hogy a magyarok visszavették Erdélyt. 
Mindebből csupán a jelenség dramatizálása jelen sorok 
szerzőjének agyszüleménye, az ugyanis, hogy a románok 
49,5 százaléka valós problémának tartja, hogy Budapest 
Erdély visszaszerzésén ügyködik, egy friss, reprezentatív 
felmérésből derül ki.

Érdekes ugyanakkor, hogy régiós megoszlás szerint első-
sorban az északkeleti és a nyugati régióban élők gondolják 
így, az északnyugati és a középső régió lakói körében ke-
vesebben hisznek benne. Vagyis maguk az erdélyiek és a 
partiumiak – még ha persze közülük is sokakat elszédített 
a soviniszta propaganda – mérsékelten tartanak attól, hogy 
keletebbre tolódnak a fejük fölött a határok.

Hogy miért hisznek sokan abban, miszerint a magyarok 
Erdélyt akarják, annak természetesen számos oka van. 
Közhely, hogy már óvodáskortól úgy szocializálják a román 
gyerekeket, hogy a legfőbb ellenség a magyarok voltak, 
így a román nemzeti identitás egyik sarokköve a mai napig 
az, hogy önmagát a magyarokkal szemben határozza meg. 
Emellett benne lehet az is, hogy önmagukból indulnak ki, 
amikor a magyar szándékokról gondolkodnak. Ha ugyanis 
a román nemzeti mitológia szerint a román nemzeti ideá-
lok kiteljesedését Erdély Románia általi megszerzése jelen-
tette, akkor azt feltételezik, hogy a magyarok számára is 
csakis az lehet a nemzeti ideál, hogy ismét Budapest ural-
ma alá kerüljön a régió. Holott ennek számos alternatívája 
lenne, például a két ország közötti szoros együttműködés, 
amelynek alapját a kisebbségi jogok, köztük az autonómia 
legmesszemenőbb szavatolása jelenthetné, ami kölcsönös 
bizalmat teremthetne, és kifogná a szelet az amúgy margi-
nális revizionista törekvések vitorlájából.

De ne szaladjunk ennyire előre. Hiszen az Erdély-féltés 
amúgy is zsigeri érzülete éppen a közelmúltban kapott jó-
kora löketet, amikor Klaus Iohannis államfő vádolta meg a 
szociáldemokratákat, hogy az RMDSZ-szel összejátszva el 
akarják adni Erdélyt Orbán Viktornak. Ez olyan versengést 
indított el a jobbközép és a baloldali pártok között abban 
a tárgyban, hogy ki tud több jogkorlátozó törvényjavasla-
tot megfogalmazni a magyarok kárára, hogy még azokat a 
románokat is beszippanthatta a magyarellenes diskurzus, 
akik amúgy mérsékelten érdeklődtek a téma iránt. Éppen 
ezért jellemezhető szánalmasnak Iohannis legutóbbi 
nyilatkozata, amelyben a járványügyi korlátozások elleni 
tüntetéseken elszabadult indulatok kapcsán elítélte az 
idegengyűlölő, rasszista és antiszemita megnyilvánuláso-
kat. Holott éppen ő, illetve szeretett liberálisai, valamint 
a másik oldalról a szocdemek tehetnek arról, hogy par-
lamenti tényezővé válhatott az a szélsőséges Románok 
Egyesüléséért Szövetség (AUR), amely a vírustagadást a 
magyarellenességgel ötvözve szerezte meg a szavazópol-
gárok 9 százalékának voksait decemberben, és amely a 
mostani, magyar- és németellenes megnyilvánulásoktól 
sem mentes tüntetések mögött áll.

Hiszen hiába uszított a magyarok ellen tandemben a PNL 
és a PSD, a sovinizmusra fogékony román szavazók egyikü-
ket sem találták kellőképpen hitelesnek, elvégre ha kellett, 
mindegyikük koalícióra lépett a magyarokkal. Az új, még 
„makulátlan” AUR viszont annyira penetráns és primitív 
magyarellenességet hirdetett, hogy róla elhitték: soha sem 
kormányozna együtt magyar párttal. Persze Iohannis és a 
többi fősodratú párt még jól is jött ki az ügyből, hiszen mi-
után ha akaratlanul is, de besegítették a szélsőségeseket a 
parlamentbe, most legalább van, amihez képest mérsékelt-
nek és toleránsnak tüntethetik fel magukat.

Az Erdély-féltésre visszatérve: a két ország közötti bizal-
matlanság lebontása egy ideje elsősorban nem a magyar 
félen múlik. Hiszen éppen Bukarest utasítja el következe-
tesen a szorosabb regionális együttműködést, amelyre a 
magyar kormányfő tett javaslatot. Úgy látszik, képtelenek 
kilépni abból a rögeszméből, hogy a magyarok csakis egyet 
akarhatnak, bármit kezdeményeznek: Erdély megszerzését.

Na és persze az sem utolsó szempont, hogy ha a kormány 
pácban van, mert képtelen kezelni a gazdasági és szociális 
problémákat, mindig kényelmes, ha ott vannak az örök mu-
musként beállított magyarok, akik ellen jókat lehet hergelni 
az Erdély elszakításához hasonló álproblémákat kreálva, 
hogy az emberek a kabinet helyett rajtuk vezessék le az in-
dulataikat és a frusztrációikat.
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Belügyér intelme prefektusoknak
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Burkoltan megfenyegette Hargita és Kovászna megye prefektusát a beiktatási ceremónián Lucian Bode belügyminiszter

„Csúnya búcsúlevél” a leváltott kormánymegbízottól

Hivatalban töltött utolsó napján a közigazgatási bíróságon támadta 
meg Todor Iulian-Constantin, Kovászna megye leváltott prefektusa a 
Sepsiszentgyörgy önkormányzata, a Sapientia Alapítvány és a Kovászna 
Megyei Tanács közötti társulási szerződésről szóló tanácsi határozatokat. 
A három intézmény azért fogott össze, hogy a sepsiszentgyörgyi romos 
Bodok Szálló helyén megépítsék a multifunkcionális kulturális közpon-
tot. „Csúnya búcsúlevél volt, ezzel is jelezve, hogy a prefektúra próbálta 
akadályozni az önkormányzatok munkáját” – szögezte le Antal Árpád 
polgármester. Hozzátette, a prefektus felszólította az önkormányzatokat, 
hogy vonják vissza a két határozatot, ám nem várta ki a törvényes harminc 
napot, hogy válaszoljanak, máris a bírósághoz fordult, ezzel megszegve a 
törvényt. Közben egyetlen helytálló érve sincs, többek között az kifogásol-
ja, miért került be a határozatokba a Sapientia Erdélyi Magyar Tudomány-
egyetem, ha az alapítvánnyal társulnak, vagy hogy miért akarják lebontani 
a Kónya Ádám Művelődési Házat, holott erről szó sincs a határozatokban. 
„A volt prefektus nem várta meg, hogy az önkormányzatok válaszoljanak, 
rámutassanak, hogy a kifogásai tele vannak tárgyi hibákkal, idő előtt 
perelt, mert járt le a kinevezése” – foglalta össze Antal Árpád.




