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AZ OMBODI ISKOLA ÁTKERESZTELÉSE BEILLESZKEDIK A LIBERÁLIS POLGÁRMESTER ETNIKAI KONFLIKTUST SZÍTÓ INTÉZKEDÉSEI KÖZÉ

Magyarellenes húzások sora Szatmárpálfalván
Szatmárpálfalva község relatív több-
ségben lévő magyarsága tehetetlenül 
nézi, amint Zenoviu Bontea liberális 
polgármester sorra hozza meg etni-
kailag megosztó intézkedéseit an-
nak ellenére, hogy a magyarellenes 
lépések már a parlament plénuma elé 
is eljutottak. Az elöljáró legutóbb a 
Soltész János egykori helyi református 
lelkészről elnevezett ombodi általános 
iskolát Ion Barbu matematikus nevére 
keresztelte át, bár utóbbinak sem-
mi köze a javarészt magyarok lakta 
településhez. Szilágyi Levente helyi 
RMDSZ-vezető szerint még a kommu-
nizmusban sem zajlott olyan erősza-
kos elrománosítás, mint most, Bontea 
„a katonai hírszerzéssel a háta mö-
gött” nem könnyű ellenfél.

 » PÁVA ADORJÁN, ZOLTÁN ILDIKÓ

E rőltetett elrománosítással, etnikai 
konfl iktus szándékos gerjesztésével 
vádolja a helyi magyarság  Zenoviu 

Bonteát, Szatmárpálfalva polgármesterét. 
Ugyanis a liberális elöljáró kezdeményezé-
sére átkeresztelik a Soltész János egykori 
helyi református lelkészről elnevezett ombo-
di általános iskolát Ion Barbu matematikus 
nevére, akinek viszont semmi köze nincs a 
településhez, a megyéhez. Mindezt olyan 
körülmények között, hogy nemcsak a helyi, 
de a megyei RMDSZ is tiltakozását fejezte ki, 
sőt Magyar Lóránd képviselő nemrég a bu-
karesti parlamentben is felszólalt: politikai 
nyilatkozatában etnikai konfl iktus generálá-
sával vádolta a – magyar érdekképviselethez 
hasonlóan szintén kormányon lévő – Nem-
zeti Liberális Párt (PNL) színeiben megvá-
lasztott polgármestert.

Kisebbségben is tarolt 
a polgármester
A második mandátumát taposó Zenoviu 
Bontea annak ellenére véghez vitte et-
nikailag megosztó tervét, hogy a román-
ság kisebbségben van a Szatmár megyei 
közigazgatási egységben: a 2011-es nép-
számlálási adatok szerint a mintegy 5000 
lakossal rendelkező községet 48 száza-
lékban magyarok, 41 százalékban romá-
nok, 11 százalékban pedig romák lakják. 
Csakhogy a magyarság számára kedvező 
etnikai megoszlás ellenére az RMDSZ-nek 
egy ideje nem sikerül polgármestert állíta-
nia: Bontea 2016-ban 38 százalékkal nyer-
te meg a polgármester-választást, tavaly 
pedig már 50 százalék feletti eredményt 
ért el a Szatmárnémetivel szinte összenőtt 
községben. Szilágyi Levente, az RMDSZ 
helyi szervezetének elnöke 2020-ban csu-
pán 31,5 százalékot kapott a helyhatósági 
választáson, miközben a cél Pálfalva visz-
szahódítása volt. Hasonló eredményt ért el 
az RMDSZ listája is, ami öt önkormányzati 
képviselőt eredményezett a 15 fős helyi ta-
nácsban, és mivel a PNL-nek sikerült nyolc 
tanácsost bejuttatnia, egyedül is többséget 
alkot a még két szociáldemokrata (PSD) 
politikussal kiegészülő testületben.

Kizárólag román nevek
„Ereje teljében” Zenoviu Bontea az év ele-
jén határozattervezetet terjesztett elő a 
község oktatási intézményeinek átkeresz-
teléséről. A tanácsosok többsége pedig ter-

mészetesen támogatta az ötletet, miszerint 
a listán szereplő ombodi Soltész János Ál-
talános Iskola Ion Barbu néven működjön 
tovább. A mintegy ezer lelkes, hetven szá-
zalékban magyarok lakta Ombodon 2009-
ben ünnepélyes keretek között nevezték el 
az iskolát a falu neves szülöttéről, Soltész 
Jánosról (1838–1908), a helyi református 
egyházközség egykori lelkészéről, a nagy-
bányai református egyházmegye akkori 
espereséről, aki 36 éves lelkipásztori tevé-
kenysége során parókiát és iskolát építte-
tett, és megírta a nagybányai református 
egyházmegye történetét. Az iskolának 
azonban Ion Barbu néven kell működnie 
tovább, annak a román matematikusnak a 
nevén, aki 1895-ben született Câmpulung 
Muscelen, és 1961-ben halt meg Bukarest-
ben, tehát semmiféle kötődése nem volt 
nemhogy Ombodhoz, Pálfalvához, de még 
a megyéhez sem.

Egyébként a Szatmári Friss Újság koráb-
bi beszámolója szerint a határozatterve-
zetben az ombodi iskola névváltoztatásán 
kívül a község más intézményei is átesnek 
a keresztelőn, és mind-mind román nevet 
kapnak: a szatmárpálfalvai Liviu Rebre-
anu Általános Iskola, az amaci Nicolae 
Labiș Általános Iskola, a hiripi Anton 
Pann Általános Iskola, az ombodi magyar 

tannyelvű Emil Gârleanu-óvoda, a hiripi 
Petre Ispirescu-óvoda, a pettyéni magyar 
tannyelvű George Toperceanu-óvoda, va-
lamint az amaci Ştefan Petrescu-sportte-
rem és a Donca Vasiliu-múzeum.

Hiába minden tiltakozás
A magyarságot felháborító ombodi átne-
vezés kapcsán a lakosok semmilyen ma-
gyarázatot nem kaptak a kezdeményezés 
okáról, viszont sokan arra gyanakodnak, 
ez többek között azért történhetett, arra le-
het „válasz” vagy „bosszú”, hogy 2019-ben 
a szatmárnémeti 10-es számú tanintézetet 
átkeresztelték II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskolának. Szilágyi Levente, Szatmárpál-
falva község RMDSZ-elnöke a Krónikának 
elmondta, tiltakozásképpen panaszleve-
let írtak a polgármesteri hivatalnak és a 
prefektúrának is. Utóbbitól az a válasz 

érkezett, hogy amit Zenoviu Bontea tett, 
teljesen legális, ugyanakkor közigazgatá-
si bíróságon megtámadhatják a döntést, 
vagy polgári pert indíthatnak ellene. Szil-
ágyi Levente szerint amíg a polgármester 
nem kap minden szinten törvényességi 
visszaigazolást, bárki megtámadhatja az 

átkeresztelést. „Mi mindenképp fontolgat-
juk, és az ombodiak is támogatnak ebben” 
– fogalmazott a politikus.

Elmondása szerint már több éve meg-
romlott a viszonyuk a polgármesterrel, 
aki mandátuma első évében megszüntet-
te az ombodi magyar iskola önálló jogi 
státusát, és „hozzácsatolta” Szatmár-
pálfalvához. „Sikerült úgy mozgatnia a 
szálakat, hogy a magyarok kisebbségben 
legyenek, és a szavazásnál ne a mi olda-
lunkra billenjen a mérleg nyelve. Mind-
ezt a törvényesség határán belül. Azzal is 
tisztában van, meddig lehet ezt kitolni, 

napirenden van az adminisztrációval. 
Bármit megtesz, hogy érvényesítse aka-
ratát” – panaszolta a pálfalvai RMDSZ 
elnöke. Aki egy régebbi visszaélésről 
is beszámolt lapunknak, amikor is a 
polgármesteri hivatal „bekebelezte” az 
ombodi egyház birtokát. Az akkori állás 
szerint szüksége volt az RMDSZ jóváha-
gyására is, viszont ők nem támogatták. 
Ezek után Zenoviu Bontea azzal vádolta 
a magyarokat, hogy akadályozzák a te-
lepülés fejlődését. Hat hónap elteltével 
sikerült érvényteleníteni a tanácsi hatá-
rozatot, és visszaszolgáltatni a területet 
az egyháznak.

Nem látszanak a „föld alatti” 
magyar fejlesztések
„2010-ben háromszáz pere futott egyszer-
re, amiből negyven-ötvenet a családja 

ellen indított. Ezzel a módszerrel félem-
lítette meg az embereket, ezért nem mer 
senki sem tanúskodni ellene. Ő régi PDL-
es, még a Vasile Blaga-érából való, illetve 
a katonai hírszerzéssel a háta mögött nem 
könnyű ellenfél, ezért is tartott évekig az 
összeférhetetlenségi ügye. Szatmárpálfal-
ván jelenleg nagyobb mértékben folyik az 
elrománosítás, mint a kommunizmus ide-
jén. Ő egy céllal volt idetéve” – állapította 
meg a Krónikának Szilágyi Levente. Fel-
idézte, 1992–2016 között Szatmárpálfal-
vának Nagy József volt a polgármestere, 
aki függetlenként indult, és 2000-ben az 
RMDSZ színeiben folytatta munkáját. El-
mondása szerint a „régi éra” polgármes-
terei nem látványos dolgokat valósítottak 
meg, viszont annál fontosabbakat. Me-
gyei szinten a község ötödik-hatodik he-
lyen állt ivóvíz- és gázellátás szempont-
jából. Az ingadozó áramellátást is meg 
kellett oldani.

„Az emberek ezeket elfelejtik, mert 
ezek nem olyan dolgok, amik látszanak, 
mert mind a föld alatt történnek. Ezután 
jön valaki új, és meglovagolja az Európai 
Unió által adott támogatásokat, az Orszá-
gos Vidékfejlesztési Programot (PNDL), a 
Vidéki Beruházásokat Kifi zető Ügynöksé-
get (AFIR). Illetve a legfontosabb, hogy a 

határőrség berkein belül dolgozott, ott is a 
»jobbik részen«” – tért át ismét a jelenlegi 
polgármester bemutatására az RMDSZ he-
lyi vezetője.

„Jóval kevesebben vagyunk, 
és jönnek a vasány románok”
Szilágyi úgy véli, az emberek nem akar-
nak világmegváltó akciókat, bő húszéves 
RMDSZ-es vezetés után valami mást akar-
tak kipróbálni. Esélyt adtak a jelenlegi 
polgármesternek, „amivel nincs baj”, mert 
fejlesztette a vidéket, viszont Szilágyi sze-
rint az itt élő magyarokkal nem foglalko-
zik. „Ombod túlnyomó többségben ma-
gyarok lakta terület, de a Berek utcában 
aszfalt nincs, az udvarokon áll a víz, mikor 
esik az eső. Ám a cigánysoron a romáknál 
le van aszfaltozva. A romáknak biztosítja 
a szociális segélyt, amivel kézben tartja 

 » „Ereje teljében” Zenoviu 
Bontea az év elején határozatter-
vezetet terjesztett elő a község 
oktatási intézményeinek átke-
reszteléséről.
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A Szatmárpálfalvát alkotó községben 48 százalékban élnek magyarok, 41 százalékban románok, 11 százalékban pedig romák




