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Nem kell bírságot fi zetnie a 
magyar zászló 2018. október 6-ai 
kitűzése miatt a székelyudvar-
helyi polgármesternek. A döntés 
azonban még nem jogerős.

 » KRÓNIKA

A székelyudvarhelyi bíróság ér-
vénytelenítette azt a jegyző-
könyvet, amellyel Hargita me-

gye prefektusa megbírságolta Gálfi  
Árpádot, Székelyudvarhely polgár-
mesterét a 2018. október 23-ára kitű-
zött magyar nemzeti jelképek miatt. 
Három héttel korábban a 2020. már-
cius 15-ére kitűzött székelyudvarhelyi 
nemzeti jelképek miatt kirótt prefek-
tusi bírságot érvénytelenítette ugyan-
az a bíróság. A csütörtökön, valamint 

a május 13-án kimondott ítélet kivo-
natát a romániai bíróságok portálján 
tették közzé. Egyik ítélet sem jogerős, 
mindkettő ellen fellebbezést nyújt-
hat be a kormány megbízottja. A per 
során Székelyudvarhely polgármes-
tere többek között azzal érvelt, hogy 
a jegyzőkönyvet aláíró prefektus sze-
mélyesen nem járt a helyszínen, ezért 
törvénysértést sem állapíthatott meg.

Mint ismeretes, a román kormány 
megbízottjai 2018 óta kezdték büntet-
ni azokat a székelyföldi polgármes-
tereket, akik településüket magyar 
zászlókkal, szalagokkal, kokárdákkal 
díszítik ki március 15-re vagy október 
23-ra. Az elöljárók valamennyi bírság 
érvénytelenítését kérték a bíróságtól, 
ám eddig csak részsikereket értek el. 
A perek nagyobb része folyamatban 
van.  Az 1994/75-ös román zászlótör-

vény prefektusok által idézett cikke-
lye értelmében „más országok zász-
laját csak a román zászlóval együtt 
és csak hivatalos állami látogatások 
vagy nemzetközi összejövetelek al-
kalmával szabad kitűzni középüle-
tekre és közterekre Romániában”. A 
székelyföldi magyar elöljárók a tör-
vény végrehajtási utasításait rögzítő 
kormányhatározatra hivatkoztak a 
bíróságon, mely szerint „azok az et-
nikai kisebbségek, amelyek országos 
szervezettel rendelkeznek, rendez-
vényeiken használhatják a saját jel-
képeiket is”. A perek során a bírósá-
goknak azt is vizsgálniuk kell, hogy 
a zászlótörvény hatálya alá esnek-e 
a magyar nemzeti színű szalagok, 
kokárdák, szívek, amelyeket a pol-
gármesterek a városok ünnepi feldí-
szítésére használtak.

 Erdélyi tudósítások 2021. június 7.
hétfő

Ellenszélben
ballagó diákok

Egy év kihagyás után Erdély-szerte ismét elbúcsúz-
hattak a végzős diákok tanáraiktól és iskolájuktól: 
ha szűk körű közönséggel is, de mindenhol meg-
tartották a ballagási ünnepségeket. Lassan, de 
biztosan visszaköszön a normális élet, ami elen-
gedhetetlen ahhoz, hogy korábbi életünket éljük. A 
nehéz iskolai évet lezáró ballagás ennek egy fontos 
mozzanata.

A Gaudeamus igitur dallamára felvonuló, 12. 
osztályt végző diákok ünnepsége ismét egy nem-
zedéket bocsát útjára, amelynek felkészülését ne-
gatívan befolyásolta az immár másfél éve tomboló 
koronavírus-járvány. Ahogyan az idén a nyolcadik 
osztályt végzett diákokét is, akik szintén fontos 
mérföldkőhöz jutottak el az életükben. Ez utób-
bi korosztály ráadásul a nyolc évvel ezelőtt indult 
úgynevezett tanügyi reform áldozati nemzedéke, 
amelynek nem volt elegendő tankönyve, sőt vannak 
tantárgyak, amelyből egyáltalán nem volt tankönyv, 
mert a bukaresti tanügyminisztérium illetékesei vi-
lág életükben képtelenek voltak egy-két évre elő-
re tervezni. A magyar anyanyelvű diákok számára 
pluszátverést jelentett a román nyelv és irodalom 
oktatása, miután kiderült, hogy a „könnyített” tan-
rend sem nem könnyített, sem nem jobb, mint az 
előző nemzedéké, amelyek a román anyanyelvű 
tanulókkal megegyező románoktatásban részesül-
tek. A magyar anyanyelvű diákok szempontjából 
gyakorlatilag semmi nem változott jó irányba, azaz 
idén és a következő években is éppen annyian fog-
nak gyenge osztályzatot kapni román nyelvből és 
irodalomból, mint eddig. Ugyanez érvényes a most 
elballagott nemzedékre is, akik három hét múlva 
ülnek be érettségi vizsgára. Szerencséjükre őket 
még nem érte el a román „tanügyi reform”, amely-
nek első nyolc évéről kiderült, hogy csak papíron 
szép, a valóságban semmivel sem tette könnyebbé 
és tanulóbaráttá az oktatást.

Ezekre a rendszerszintű anomáliákra tevődött rá 
a tavaly berobbant pandémia, amely az egész tan-
ügyi rendszert bekényszerítette az ad hoc módon 
bevezetett online oktatásba. Amelyre a tanárok 
nem voltak felkészülve – az idő rövidsége miatt 
nem is lehetett –, viszont az már a tanügyminisz-
térium sara, hogy másfél évvel a járvány berobba-
nása után ugyanazok a hibái a távoktatásnak, mint 
induláskor. A rengeteg felesleges pótcselekvésre 
és az iskolák autonómiájának kiiktatására szakoso-
dott román tanügyminisztérium úgy gyűri maga alá 
az egész rendszert, hogy közben évről évre rontja a 
hatékonyságát és az oktatás színvonalát.

A „reformoktól” és a pandémiától megviselt 
rendszerben jutottak némi levegőhöz idén nyáron 
az iskolák, amikor a gyerekek ismét élőben talál-
kozhattak tanáraikkal és osztálytársaikkal, hogy 
végre megízleljék a másfél esztendeje elmaradt 
diákéletet. Nem vitás, hogy ők az áldozati nemze-
dék, amelynek következményeit később, az életük 
során fogják megérezni és megtapasztalni.

Az idén szakiskolát, gimnáziumot vagy egyete-
met végzettek számára nagy kihívásnak ígérkezik a 
munkába állás, hiszen az elmúlt egy esztendőben a 
munkaerőpiac felborult, és kényszerű átalakuláso-
kon ment át. Míg két évvel ezelőtt a munkaerőpia-
cot hatalmas emberhiány jellemezte – sok romániai 
cég távol-keleti országokból importált munkaerő-
ben gondolkodott –, mára a helyzet megváltozott. 
Több gazdasági terület súlyosan megsínylette a 
járványt, sok cég csődbe ment, ugyanakkor a hatal-
mas munkaerő-elszívó erőt jelentő nyugat-európai 
gazdaságok is nehéz helyzetben vannak. Nem ró-
zsás tehát a helyzet, ami jelentősen nehezíti a friss 
végződök elhelyezkedési lehetőségeit.

Persze sok múlik azon, hogy a fi atalok mennyire 
hisznek önmagukban és saját erejükben. Minket 
itt, Erdélyben nem kényeztetett el az élet a rend-
szerváltás óta eltelt bő három évtizedben. Mindig 
megvoltak a mostanihoz hasonló gondok, bajok, 
de ezekre valahogy kialakultak a megfelelő vála-
szok is. Rutinosan megszoktuk az élettapasztala-
tot, hogy ennél rosszabb már nem lehet. Még akkor 
is, ha ezt időnként az élet megcáfolja.
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ÚJABB SZÉKELYUDVARHELYI LOBOGÓBÍRSÁGOT ÉRVÉNYTELENÍTETT A BÍRÓSÁG

„Visszavert” zászlótámadás

Szerteágazó Marosvásárhely hulladékproblémája. Többször is előfordult, hogy nem vitték el a szemetet

 » SIMON VIRÁG

Zárolták pénteken a marosvásár-
helyi városháza számláit, miu-

tán nem fi zették be a szelektív hul-
ladékgyűjtés elmulasztása miatt a 
környezetvédelmi minisztérium által 
kirótt 4 millió lejes pénzbírságot. 
Soós Zoltán polgármester azt ígérte, 
kifi zetik a régi városvezetés által hát-
rahagyott összes büntetést, és ismét 
működésbe hozzák a hivatalt.

Európai uniós követelmény, hogy 
évről évre az össz-hulladékmennyiség-
ből mind többet és többet kell szelektí-
ven gyűjteni. Itt nemcsak a műanyag-, 
papír- és fémhulladék szétválasztásá-
ról van szó, hanem a komposztálha-
tó hulladék különgyűjtéséről is. Míg 
más erdélyi városokban viszonylag jól 
működik a szelektív hulladékgyűjtés, 
addig Marosvásárhely jócskán le van 
maradva, még tárolók sincsenek kihe-
lyezve erre a célra.

Azokat a polgármesteri hivatalo-
kat, amelyek nem teljesítik az uniós 
követelményeket, a szaktárca arra 

kényszeríti, hogy a szelektív hulla-
dék mennyiségétől függően bizonyos  
összegeket fi zessenek be a Környe-
zetvédelmi Alapba. Marosvásárhely 
– Soós Zoltán nyilatkozta szerint – az 
elmúlt négy évben nem törlesztette a 
kirótt büntetéseket, így azok évről 
évre nőttek, míg mostanra elérték a 
3 981 300 lejt. Ez az összeg a 2017–
2019 közötti időszakra vonatkozik (a 
2020-ra kiszabott bírság megközelí-
tőleg 2,5 millió lej).

„A büntetések törlesztésének elma-
radása miatt jelenleg a polgármesteri 
hivatal számláit zárolták. Egyelőre 
nem állíthatjuk teljes bizonyosság-
gal, hogy a helyzetet gondatlanság 
vagy rosszhiszeműség idézte elő. Az 
viszont súlyos gondot jelent, hogy 
mindaddig, amíg a polgármesteri hi-
vatal ezeket a bírságokat nem fi zeti 
ki, addig nem pályázhat semmilyen 
vissza nem térítendő európai uniós 
fi nanszírozásra” – nyilatkozta az elöl-
járó. Jelezte egyúttal, hogy kifi zetik a 
régi városvezetés által hátrahagyott 
összes büntetést, és ismét működésbe 

hozzák a hivatalt. „Ugyanakkor jogi 
lépéseket is teszünk mindazok ellen, 
akik az elmúlt években fi gyelmen kí-
vül hagyták a hulladékgazdálkodásra 
vonatkozó európai uniós kötelezett-
ségeket, illetve a büntetéseket sem 
fi zették ki időben, ami az intézmény 
számláinak zárolásához vezetett” – 
szögezte le városvezető, aki szerint 
Marosvásárhelyen a szelektív hul-
ladékgyűjtést már idén meg fogják 
oldani, mert az új szolgáltatóval így 
fogják megkötni a szerződést.

Az általunk megkérdezett városi 
tanácsosok azt nyilatkozták, hogy a 
költségvetési tárgyalások alkalmá-
val elhangzott, a Környezetvédelmi 
Alapba fi zetendő büntetés összege 
benne van az idei büdzsében, mert 
minden ismert tartozást és bünte-
tést belefoglaltak, hogy törleszteni 
tudjon a város. Péntek délután a vá-
rosháza részéről már nem kaptunk 
konkrét választ, hogy ez valóban így 
van-e, és ha igen, akkor miért nem 
fi zették ki, miért várták meg, hogy 
zárolják a számlákat.

Zárolták Marosvásárhely számláit




