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Távol tartott PSD

Egy dologban tényleg hatékonyan működik a bu-
karesti kormánykoalíció: résmentesen összezár, 
amikor a hatalmi pozíció megőrzéséről van szó. 
Esélye sem volt a Szociáldemokrata Párt (PSD) 
által kezdeményezett bizalmatlansági indít-
ványnak a törvényhozásban. Aki csak ennyit lát 
a kabinetnek politikai hátteret adó három párt 
együttműködéséből, az elégedetten csettinthet, 
de az összkép egészen mást mutat. Florin Cîțu 
arrogáns hangvételű parlamenti felszólalásának 
egyik legfontosabb mozzanata az volt, amikor a 
Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöki posztjára is 
pályázó miniszterelnök közvetett módon üzent a 
riválisává vált Ludovic Orbannak. A PNL néhány 
erős embere által harcba kényszerített kormány-
fő azt mondta, senkinek se legyenek illúziói, ő 
ősszel is a kabinet élén folytatja, hiszen a pár-
ton belüli csata gyakorlatilag már eldőlt. Cîțu 
magabiztossága egyelőre inkább erőfi togtatás, 
mint valós helyzetkép, a szeptemberi pártkong-
resszusig kegyetlen összecsapás zajlik a román 
liberálisok berkeiben, Orban távol áll ugyanis a 
fegyverletételtől.

A PNL-n belüli egymásnak feszüléssel párhu-
zamosan javában zajlik a két fő kormányzó erő 
viszálykodása. Ennek egyik hangos epizódját kö-
vethettük az utóbbi napokban egy hírhedtté vált 
európai parlamenti határozat kapcsán. A férfi ak 
szülési jogairól is rendelkező jelentés mellett – 
egyetlen képviselőt kivéve – a Mentsétek meg 
Romániát Szövetség (USR–PLUS) teljes csapata 
felsorakozott, élen a mindenáron államfői pozí-
cióra vágyó Dacian Cioloşsal. Ezzel szemben a 
PNL-ből senki nem támogatta a nagy vitát ger-
jesztő dokumentumot. Az ultraliberális európai 
fősodor által valamiféle vízválasztó, alapvető 
fontosságú kérdéssé faragott, a különböző sze-
xuális irányultságokat kihangsúlyozó genderte-
matika mentén látványos különbség rajzolódik 
ki a koalíción belül. A PNL – akárcsak az RMDSZ 
– érzi, hogy ez egy olyan vörös vonal a szavazói 
körében, amelyet semmiféle brüsszeli hátba ve-
regetés érdekében sem lenne ildomos átlépni. 
Egy friss felmérés szerint a romániaiak többsége 
az Európai Unió keretein belül szívesen látná a 
hagyományos értékeken alapuló, így a vallást, a 
családot és a nemzeti érzelmeket előtérbe helye-
ző politikai képviseletet.

Az RMDSZ-szel sem zökkenőmentes a koalíci-
ón belüli viszony. Az USR a szélsőséges Romá-
nok Egyesüléséért Szövetséggel (AUR) is ösz-
szefogna a kétfordulós polgármester-választás 
érdekében, ami elfogadhatatlan az RMDSZ-nek. 
A nemzeti liberális Cîțu eközben húzza az időt 
a magyar párt által székelyföldi nyomásra köz-
ponti témává emelt medveprobléma megoldása 
ügyében, ami egyfajta zsarolást sejtet a minisz-
terelnök részéről.

Érthető, hogy a belső koalíciós csaták elken-
dőzése céljából a kormány igyekszik egyfajta 
sikerkommunikációt folytatni. A miniszterelnök 
büszkélkedik a jó gazdasági adatokkal, miköz-
ben azok a legkisebb mértékben sem jelennek 
meg az emberek életszínvonalában. A hatalmon 
lévők a tejben-vajban lubickoló Románia képét 
próbálják felvázolni az európai helyreállítási 
alapból érkező pénzek kapcsán, de azt elfelejtik 
megemlíteni, hogy Bukarest nemcsak támoga-
tást kap, hanem egy komoly feltételekhez kötött, 
tizenhat milliárd eurós kölcsönt is felvesz az Uni-
ótól. Megint özönlenek az ígéretek az autópályák 
építéséről, holott továbbra is akadozik a sztráda-
építés a csődöt jelentő fő- vagy alvállalkozók mi-
att. Még mindig távol áll az ország a fekete-ten-
geri gázkészlet kitermelésétől, pedig a féléves 
kormányzás legalább törvényhozási szinten se-
gíthette volna a befektetés elkezdését.

Eddig a bukaresti jobbközép kormánykoalíció 
egyetlen megvalósult ígérete a szociáldemok-
raták távol tartása a hatalomtól. Ez egy bizal-
matlansági indítvány megbuktatására elegendő 
muníció, a szavazók irányába történő bizalom-
építéshez azonban nagyon kevés.

Nem vették fi gyelembe a polgá-
rok érdekeit, amikor a Legfelsőbb 
Igazságszolgáltatási Tanács 
határozata értelmében Kovászna 
városát a Bodzafordulói Bíróság 
területi hatáskörébe utalták. A 
háromszéki Zágon hasonló hely-
zetben van, ezzel megnehezítet-
ték 15 ezer polgár hozzáférését az 
igazságszolgáltatáshoz – közölte 
Gyerő József, a fürdőváros pol-
gármestere.

 » BÍRÓ BLANKA

É rtetlenséggel, felháborodással 
vettük tudomásul, hogy a Legfel-
sőbb Igazságszolgáltatási Tanács 

(CSM) 102/2021.06.10 határozata ér-
telmében Kovászna városát a Bodza-
fordulói Bíróság területi hatáskörébe 
utalták – szögezte le Gyerő József, a 
fürdőváros polgármestere. Az elöljáró 
lapunknak elmondta, Zágon hasonló 
helyzetben van, így összesen mintegy 
15 ezer embert érint a döntés, amit egy 
tollvonással, a megkérdezésük nélkül 
hozott a Legfelsőbb Igazságszolgálta-
tási Tanács. A polgármester hangsú-
lyozta, ezzel egy jól bejáratott, több 
évtizedes állapotot szüntettek meg, 
gyakorlatilag megnehezítve 15 ezer 

polgár hozzáférését az igazságszolgál-
tatáshoz. A kézdivásárhelyi bíróság 
honlapján olvasható közleményben 
azzal indokolják a módosítást, hogy 
lerövidíti a pereskedés idejét. Gyerő 
József szerint ez nem helytálló, sőt 
több érv éppen a módosítás ellen 
szól. A kézdivásárhelyi bíróság tevé-
kenysége az utóbbi időben nem nőtt, 
éppen hogy csökkent, tehát ez sem 
lehet indok arra, hogy kiszakították 
a körzetéből a két települést. Viszont 
a kilencvenes években létrehozott 
bodzafordulói bíróság tevékenysége 
nem indokolja annak a fenntartását, 
valószínű ez áll a döntés hátterében 
– véli az elöljáró, aki felháborítónak 
tartja, hogy nem vették fi gyelembe 
a polgárok érdekeit. Kovászna és 
Kézdivásárhely között 19 kilométer 
a távolság, Bodzafordulóig pedig en-
nek a kétszerese, tehát az útiköltség 
és az időráfordítás is sokkal több, 
ha Bodzafordulón kell intézniük pe-
res ügyeiket. Ugyanakkor az anya-
nyelv-használat is csorbul, hiszen a 
kézdivásárhelyi bíróságon dolgoznak 
magyar nyelven beszélő alkalmazot-
tak, akik nem a hatáskörükből adó-
dóan, hanem emberségből segítették 
azokat, akik nem beszéltek olyan 
szinten románul, hogy az érdekei-
ket érvényesíteni tudják. Másrészt 
a magyar nemzetiségű kovásznaiak 
gyakran bíztak meg magyarul beszé-

lő ügyvédet Kézdivásárhelyről, ám 
ha a tárgyalás Bodzafordulón zajlik, 
ez megbonyolítja a helyzetet. Az ügy-
véd vagy nem vállalja, hogy leutazik 
Bodzafordulóra, vagy több honorá-
riumot kér, további nehezítés, hogy 
két bíróságon – Kézdivásárhelyen és 
Bodzafordulón – kell részt vegyen tár-
gyalásokon. Ha az idős kovásznaiak 
Bodzafordulón román ügyvédet kell 
fogadjanak, félő, hogy nem tudnak 

majd vele szót érteni, mutatott rá a 
polgármester. Gyerő József hangsú-
lyozta, néhány éve a körzetekről nem 
a kormány, az igazságügyi miniszté-
rium, hanem a Legfelsőbb Igazság-
szolgáltatási Tanács dönt, ezért a 
szaktestületnek a kovásznai polgárok 
nevében a korábbi állapotok visszaál-
lítását szorgalmazó átiratot küldött. A 
polgármester értesítette álláspontjá-
ról Florin Cîțu miniszterelnököt, Kele-
men Hunor miniszterelnök-helyettest, 
Ion Stelian igazságügy-miniszert, az 
RMDSZ-es politikusokat és a Kovászna 
megyei ügyvédi kamarát.

ÁTUTALTÁK KOVÁSZNÁT ÉS ZÁGONT A BODZAFORDULÓI BÍRÓSÁG HATÁSKÖRÉBE

Hátrányba került háromszékiek
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 » A magyar nemzetiségű 
kovásznaiak gyakran bíztak 
meg magyarul beszélő 
ügyvédet Kézdivásárhelyről, 
ám ha a tárgyalás Bodzafor-
dulón zajlik, ez elbonyolítja 
a helyzetet.

Vincze Loránt méltatlannak, diszkriminatívnak és rendkívül cinikusnak tartja
az Európai Bizottság eljárását

 » KRÓNIKA

Az Európai Nemzetiségek Föde-
ratív Uniójának (FUEN) elnöke 

méltatlannak, diszkriminatívnak 
és cinikusnak tartja, hogy az Euró-
pai Bizottság (EB) igent mond az 
állatok jogaira, de megtagadja a 
jogalkotást az őshonos nemzeti ki-
sebbségek ügyében. Vincze Loránt 
európai parlamenti (EP) képviselő, 
FUEN-elnök állásfoglalását tegnap 
közölte az RMDSZ hírlevele. A szö-
vetség jelöltjeként megválasztott 
EP-képviselő az európai polgári 
kezdeményezések jelentéstevője-
ként üdvözölte, hogy az EB végre 
kedvezően döntött egy polgárokról 
érkező javaslatról. Az EB ugyanis 
szerdán bejelentette, hogy 2023-ig 
jogszabályt javasol a tenyészálla-
tok ketrecben tartásának fokoza-
tos megszüntetéséről, majd betil-
tásáról. Az End the Cage Age című 
kezdeményezés, amelynek aláírás-
gyűjtése 2018 szeptemberében kez-
dődött, a hatodik sikeres polgári 
kezdeményezés volt, és az első, 
amelynek esetében az EB jogalko-
tást indít.

„Elkeserítőnek tartom ugyanak-
kor, hogy a bizottság jogalkotást in-
dít az állatok jogainak védelmében, 
de a Minority SafePack kezdemé-
nyezés esetében ezt megtagadta. A 
bizottság két döntését egymás mellé 
helyezve minden jó szándékú ember 
számára adott a következtetés: a bi-
zottság igent mond az állatok jogai-
ra, és nemet a kisebbségi jogokra. A 
bizottság mai döntése alapján az 
őshonos nemzeti közösségek ügyé-
ben született határozat nem csupán 

jogilag és szakmailag hibás, de mél-
tatlan, diszkriminatív és rendkívül 
cinikus is” – idézte Vincze Loránt 
állásfoglalását az RMDSZ hírlevele.

Az RMDSZ kezdeményezésére és 
a FUEN koordinálásával indított 
Minority SafePack kisebbségvé-
delmi polgári kezdeményezés öt-
venmillió, kisebbségben élő uniós 
polgár jogairól szól, de az EB azt 
nem tartotta eléggé fontos ügy-
nek. Vincze Loránt emlékeztetett: 
miután az Európai Bizottság idén 

januárban úgy döntött, hogy nem 
kezdeményez jogalkotást a Mino-
rity SafePack javaslatai alapján, a 
kezdeményezők az Európai Unió 
Törvényszékéhez fordultak, a bi-
zottsági döntés semmissé nyilvá-
nítását kérve. Az EB asztalára ha-
marosan újabb kisebbségi témájú 
kezdeményezés kerülhet, hiszen az 
aláírások hitelesítését követően a 
nemzeti régiók támogatásáért indí-
tott kezdeményezéssel is foglalkoz-
niuk kell.

Fontosabbak az állatok a kisebbségeknél?




