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F E L H Í V Á S

„Olteán Csongort ma hajnalban ittas 
vezetésen érték tetten. Az ifj úsági 
államtitkár beadta a lemondását, 
amit elfogadtam, és továbbküldtem 
a miniszterelnöknek. Olteán Cson-
gor tette elfogadhatatlan, ezért ő 
vállalta a következményeket” – írta 
Kelemen Hunor. Jelezte egyúttal: az 
esetet a továbbiakban nem kommen-
tálják. „Ma hajnalban ittas vezeté-
sen értek tetten Sepsiszentgyörgyön. 
Nincs mentségem a tettemre, amiért 
vállalom a következményeket. Az 
ittas vezetés semmilyen körülmé-

nyek között nem elfogadható, az 
esetemben kiváltképp nem, hiszen 
összeegyeztethetetlen közszereplői 
minőségemmel is. Nem szeretnék 
rossz üzenetet továbbítani a fi atalok 
felé, éppen ezért az első dolgom az 
volt, hogy beadtam a lemondásomat 
az államtitkári tisztségemről” – írta 
Facebook-oldalán Olteán Csongor.

Ittas vezetésen érték, lemondott
• Ittas vezetésen érték péntek hajnalban Olteán 
Csongor ifjúsági államtitkárt. A hírt Kelemen Hunor, az 
RMDSZ elnöke jelentette be Facebook-oldalán.

Rövidre sikeredett Olteán 
Csongor államtitkári 
megbízatása

▾  F O R R Á S :  S Z É K E L Y H O N

Székelyudvarhely, a székely anyaváros?
• F Ó R U M  

e-mailben: uzenet@szekelyhon.rosms-ben: 0726–720418
A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a beküldött leveleket rövidítve, szerkesztve, 
illetve illusztrálva közölje. A közölt levelek tartalmával nem feltétlenül értünk egyet.

Véleményét elküldheti: 

Jelenleg a mostohábbik, hogy 
rögtön az elején tegyük helyére 
a dolgot. De hova és mivé lett 

az egykori méltán híres iskola- és 
anyaváros, amelyről szemet elpá-
rásító módon vallott nemzetünk 
megannyi jeles személyisége, akik 
itt születtek vagy éppen itt járták 
iskoláikat? Sokan és egyre többen 
látjuk tisztán, hogy finoman fogal-
mazva sem éli fénykorát a város. 
Mit fénykorát, olyan mélyre süly-
lyedt, hogy már-már létében van 
veszélyeztetve, és vergődése jó-
solhatóan még eltart egy darabig. 
S nem az önsorsrontásra is képes 
magyar pesszimizmus bujkál a bil-
lentyűzetem zegzugaiban, de még 
az éppen regnáló adminisztráció 
lesajnálása sem célom, noha ez 
utóbbi könnyű préda lenne, s igény 
is mutatkozna rá. Mi több, nem is 
a rendre elmaradó fejlesztések, 
aszfalt-, gáz- és vízcsőkilométe-
rek, netán villanykábel-fektetés 
okán fogalmazom meg gondolata-
imat, bár ezen a területen is szinte 
behozhatatlan a lemaradás. 

A morális és szellemi romlás, 
bénultság foglalkoztat, ami miatt 
a város képtelen értéket teremte-
ni. Elvesztettük identitásunkat, 
teremtő erőnket, és képtelenek 
vagyunk ezeket újrafogalmaz-
ni, meghatározni – s ezáltal új 
lendületet találni a talpra álláshoz. 
Jogos a kérdés, hogy reális elvá-
rás-e mindez a jelenlegi polgár-
mestertől, vagy az általa teremtett 
miliőben létrejöhet-e, azonban 
egyértelműen felmenteni nem le-
het ebben a kérdésben, egyszerű-
en elmarasztalni pedig túl könnyű. 
Annak viszont eljött az ideje, hogy 
kijelentsük, a Gálfi fémjelezte je-
lenség nem ok, hanem egy súlyos 
következmény. Még ha fájdalmas 
is az odavezető út, amíg a múlttal 
s annak következményeivel nem 

nézünk őszintén szembe, azt nem 
zárjuk le, addig hiába várjuk, 
áhítjuk a talpra állást, a szellem 
ébredését, a friss teremtő erőt. 

Székelyudvarhely ’90 utáni 
30 éve a hűbéri feudalizmushoz 
hasonlítható – mindent a két föl-
desúrhoz való viszony határozott 
meg, és sikerült teljesen felszá-
molni a független, önálló szellemi 
életet, a szabad gondolkodást, a 
gondolkodás utáni szabad közbe-
szédet. Idi Amin Dada afrikai ka-
tonai diktátor példáján keresztül: 
garantált volt a szólásszabadság, 
de nem a szólás utáni szabadság 
– még ha csak átvitt értelemben is 
igaz mindez. A végtelenségig pola-
rizált székelyudvarhelyi társada-
lom leszokott minden egészséges 
önvédelmi reflexéről, a közélet-
ben és a politikában eltűrte az 
erőteljes kontraszelekciót. Hiszen 
a hű táskahordozók kaptak fontos 
pozíciókat vagy váltak jelöltekké. 
A sehova sem besorolók pedig 
megcsappantak: vagy elviselték 
a rájuk mért sorsot, hogy nem 
teremhet babér számukra, vagy 
az időközben kiábrándultakkal 
együtt továbbálltak oda, ahol 
többet remélhettek az élettől. 

Szisztematikus szellemi le-
épülés lett ennek az eredménye, 
ami kényelmes volt a földesurak-
nak hatalmuk fenntartásában, 
azonban a levegő lassú fogyását 
eredményezte körülöttük. A rövid 
távú nyereség hosszú távú vesz-
teséget hozott. A város jelenleg 
is ennek csapdájában vergődik: a 
nagyközségi szintet alulról súrolja 

a település – ugyan egyre nehe-
zebben, de még sikerül tartani a 
látszatot (csak azt), hogy ez a vá-
roslakóknak jó. Merjünk ugyebár 
kicsik lenni. 

Ennek a hosszú távú veszte-
ségnek, az elfogyott levegőnek 
a terméke a város jelenlegi első 
embere, aki minden erőfeszítése 
ellenére sem tud kinőni abból 
a politikai örökségből, amiben 
szocializálódott. Szóban ugyan 
megtagadja politikai gyökereit, 
de viselkedésében, gondolko-
dásmódjában lépten-nyomon 
visszaköszönnek a régi reflexek. 
Mi, székelyudvarhelyiek nem 
mentesülhetünk a történelmi 
felelősség alól, ha engedjük fel-
nőni az újabb Idi Amin Dadánkat. 
Abban van tehát feladata mindany-
nyiunknak, hogy olyan közéletet 
teremtsünk, amely lehetőséget 
biztosít az értékteremtéshez, 
kiveti magából a kontraszelekciót, 
képes megszülni az új udvarhelyi 
identitást, s ezáltal víziót kínál, 
egyben utat mutat mindannyiunk-
nak. Az első pozitív elmozdulás 
megtörtént, új, értelmes emberek 
jelentkeztek közfeladatra, de az út 
még nagyon hosszú. Meg tudjuk-e 
szüntetni a polarizációt, egyetlen 
tábort alkotva mindazokkal, akik 
le akarják végre zárni a múltat, s 
jövőt is képesek teremteni? Ez a 
kérdés, válasszatok.

Komoróczy Zsolt

Székelyudvarhely sok tekintetben 
lemaradt a nagyobb székelyföldi 
városoktól

▴  F O T Ó :  B A R A B Á S  Á K O S

Gyorsan kimerült a keret
Rekordgyorsan kimerült a háztartási gépek roncsprogramjának második 
szakaszára kiutalt 30 millió lejes keret, 35 perccel a péntek 10 órai rajt 
után már hiába próbálkoztak voucher generálásával a regisztrált felhasz-
nálók. „A televíziók, laptopok és táblagépek megvásárlására szentelt 
második szakasz megnyitása után 35 perc alatt kimerült a keret” – tájé-
koztatott péntek déli közleményében a Környezetvédelmi Alap. Közölték 
egyúttal, hogy a pénteken generált vásárlási utalványokat ma aktiválják. 
A támogatás akkor jár, ha az új gépet vásárlók leadnak egy régi eszközt. 
Azok, akik televíziót kívánnak vásárolni, beadhatnak egy régi készülé-
ket, laptopok és táblagépek vásárlása esetén pedig vagy régi személyi 
számítógépet kell leadni, vagy a programban szereplő más háztartási 
gépet, régi laptopon és táblagépen kívül. A legalább E energiahatékony-
sági osztályba tartozó televíziók vásárlását 400 lejjel, a laptopok beszer-
zését 500 lejjel, táblagépek vásárlását 300 lejjel támogatják.

• RÖVIDEN 




