
Szokatlanul erőtlenre sikerült az Amnesty 
International csíkszeredai demonstratív akciója, és ez a 
tény – figyelembe véve, hogy egy nemzetközi lobbiban 
otthonosan és eredményesen mozgó, „nehézsúlyú” jogvé-
dő szervezet cselekvéséről van szó – kérdéseket vet fel. Itt 
van mindjárt egy: ha arra létezik társadalmi konszenzus, 
hogy szemműtétet csak a meg felelő képesítéssel és gyakor-
lattal rendelkező személy hajthat végre, akkor miért nem 
lehet minimális standardokhoz kötni a súlyos szociális és 
etnikai kérdésekben megnyilvánulók szerepvállalását is? 
(Ne hozakodjanak elő a politikusokkal, hiszen a civil szféra 
képviselői éppen a velük szemközti térben határozzák meg 
önmagukat.) A Tavasz utcai romák helyzetének rendezését 
sürgető aktivisták tegnapi csíkszeredai fellépése – számomra 
érthetetlen okokból – gyakorlatilag végig nem gondolt lépések 
parádéja lett, s így azt egy eredményekhez vezető párbeszéd 
nyitánya helyett inkább lehetne emberjogi malpraxisnak 
nevezni. Kezdjük a részletekkel: Fotis Filippou, az Amnesty 
International romániai képviselője és két kollégája har-
minchatezer-ötszáz aláírt szándéknyilatkozatot hozott a 
városházára, ami önmagában látványos teljesítmény – fel-
tételezem, ezért is érkeztek az egyébként elektronikus úton 
is postázható ívek három nagy méretű ládában. Az már 
ront némileg a dolgon, hogy a több tízezer ember üzenete 
gyakorlatilag nem ért célba: az iratokat ugyanis végered-
ményben csak felmutatták, de nem kézbesítették. Legalább 
ekkora hibának tartom, hogy az akció szervezői szót sem ej-
tettek arról: hány romániai és hány csíkszeredai támogatót 
sikerült megnyerni az ügynek? Mert értékelhető, hogy Fran-

ciaországban, Új-Zélandon és az Egyesült Államokban 
ennyien törődnek a székelyföldi romák sorsával, csak az is 
valószínű, hogy az aláírók 99 százaléka még Csíkszeredát 
sem tudná behatárolni a térképen, nemhogy a Tavasz utcát, 
és a szervezet felhívására ugyanilyen lendülettel írt volna 
alá mondjuk az inuit eszkimók javára is. Az is furcsállandó, 
hogy bár az akciót úgy hirdették meg, mint amelyen részt 
vesznek a roma közösség vezetői is, a városháza előtt végül 
csak két roma fiatalember jelent meg, akiknek annyi szerep 
jutott, hogy segíthettek cipelni a ládákat. (Egyébként vélet-
lenül meg jelent egy cigányasszony is, aki fonott kosarakat 
próbált rásózni az aktivistákra – sikertelenül.) Azt nem tu-
dom, a roma vezetőknek milyen egyéb halaszthatatlan dol-
guk akadt – annyit viszont igen, hogy a tavaly januárban 
médiafigyelmet kapott ügyben Jóni Géza, a Hargita Me-
gyei Romák Szervezetének elnöke lapunknak akkor úgy nyi-
latkozott: a helyzet ismeretében nem ért egyet az Amnesty 
International állításaival. Tegnap a Hargita Népe riportere 
arra kérte a küldöttséget, a pontos helyzetismeret érdekében 
látogassanak el közösen a Tavasz utcai telepre. A kezdemé-

nyezésre nem kapott pozitív választ, az aktivisták azt fe-
lelték: nekik nem ez a dolguk, egyébként is a prefektussal 
kell találkozniuk.

Mielőtt azt mondanák, hogy egy nagy jelentőségű 
kérdésről lényegtelen részletek mentén beszélek: azt hiá-
nyoltam a leginkább az Amnesty International akciójá-
ból, hogy nem vállalta fel a párbeszéd kezdeményezését, 
sőt annak lehetőségét sem. Lehet külföldön aláírásgyűjtő 
kampányt folytatni, de az energiát talán jobb lenne helyi 

szinten arra fordítani, hogy tudatosuljon néhány alaptézis: 
például a hátrányos helyzetű romáknak nyújtott segítség nem 
jelenti automatikusan azt, hogy bizonyos forrásokból keve-
sebb jut a helyi közösségnek, vagy azt, hogy a mélyszegénység 
felszámolása nem karitatív cselekedet, hanem a közösség élet-
színvonalának emelkedéséhez, számos probléma forrásának 
megszűnéséhez is vezet. 

Ellenkező esetben a diskurzus megreked, mégpedig nehe-
zen megkérdőjelezhető kijelentések között: bárki felróhatja, 
hogy miért nem ő, a dolgozó, adót fizető polgár kap jutta-
tásokat – például szociális lakást – a várostól, vagy hogy az 
esetleg erre szánt összegeket miért nem más közhasznú kivite-
lezésekre költik. Illetve a roma integrációs stratégiák kapcsán 
tisztán kellene végre beszélni arról is: pont egy olyan többségi 
társadalmi csoporthoz akarják mindenáron felzárkóztatni 
őket, amely tag jainak – alanyi jogon – csak jogok és nem jut-
tatások járnak. 
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Bukarestbe helyezték át Csibi Barnát

Körkép
csík

hirdetés

Hoztak is, meg nem is
            NézőpoNt n burus János botond

Holnaptól Bukarestben kell 
dolgoznia Csibi Barnának, miután 
Sorin Blejnar, az országos adóható-
ság elnöke elrendelte kihelyezését a 
2. kerületi ANAF-fiókhoz. A jelen-
leg pihenőszabadságát töltő Csibi 
lapunknak nem kívánta kommen-
tálni felettese döntését.

Mihály László
mihaly.laszlo@hargitanepe.ro

A mai nappal jár le Csibi 
Barna pihenőszabadsága, 
amelyet a csíkszeredai fi-

atalember azt követően vett ki, 
hogy Sorin Blejnar, az Országos 
Adó- és Pénzügyi Hivatal (ANAF) 
elnöke március 21-től a Fehér me-
gyei Abrudbányára helyezte át. Az 
ANAF csíkszeredai kirendeltségé-

nél dolgozó Csibi március 14-én 
egy Avram Iancut ábrázoló bábut 
akasztott fel Csíkszereda központjá-
ban, majd az erről készült filmet fel-
töltötte a YouTube videomegosztó 
portálra. Több járókelő – köztük 
gyerekek – nézte végig, amint a 
Székely Gárda alapítója az erdélyi 
falvakban elkövetett magyarellenes 
mészárlások miatt népirtás vádjával 

„kötél általi halálra ítélte” a móc 
vezért, majd szimbolikusan végre 
is hajtotta az ítéletet. Tette miatt 
nemcsak a Hargita megyei ügyész-
ség indított vizsgálatot Csibi ellen, 
hanem országos felháborodást is 
kiváltott – ennek folyományaként 
helyezte át az ANAF-elnök a móc 
vidékre, az abrudbányai közpénz-
ügyi igazgatóval folytatott tárgya-
lás nyomán azonban Csibi egy hó-
napos szabadságot kért.

Holnaptól már Bukarest 2. ke-
rületének adóhivatalánál kellene 
kezdenie a napot, Sorin Blejnar 
ugyanis a 2011/1979-es rendele-
tével oda helyezte át szeptember 
20-ig. Arról azonban, hogy tiszte-
letben tartja-e felettese döntését, 
és elköltözik-e a román fővárosba, 

Csibi Barna lapunk megkeresésé-
re tegnap nem kívánt beszélni. 

Mint ismeretes, Csibi Barna, 
illetve a Székely Gárda Kulturá-
lis és Hagyományőrző Egyesü-
let két másik tagja, Szőcs Tibor 
és Puskás András Miklós ellen 

tavaly is eljárás indult, szintén 
diszkriminációra való felbujtás 
miatt. 2010. április elején ugyan-
is a csíkszeredai Kaufland előtt 
„Szégyelld magad, már megint 
zsidónál vásároltál!” feliratú pla-
kátot ragasztottak ki.

Folytatódó cégtábla-kommandó

Folytatja a tavaly júniusban elkezdett úgynevezett cégtábla-komman-
dóját Csibi Barna, aki ezzel azt szeretné elérni, hogy valamennyi, csak 
románul megjelenő felirat helyett kétnyelvű táblák kerüljenek ki a kü-
lönböző vállalatok, intézmények homlokzatára. Amint Csibi lapunk-
nak elmondta, közel egy év alatt 18 ilyen táblát sikerült kicseréltetnie 
úgy, hogy azokat lefotózta, a fényképeket pedig beadványban juttatta 
el Csíkszereda Polgármesteri Hivatalához, az pedig megtette a szük-
séges intézkedéseket.

Kutyákat és macskákat, fő-
ként kóbor állatokat ivarta-
lanítanak ingyenesen a né-

metországi Bruno Pet és a helyi Pro 
Animalia állatvédő szervezet munka-
társai. Az akció április 29-ig tart, addig 
bárki beszállíthat ivartalanítás céljából 
állatokat a város szépvízi kijáratánál ta-
lálható csíkszeredai kutyamenhelyre. 
Bár az ivartalanítás önmagában nem 
oldja meg a csíkszeredai kóborkutya-
problémát, a gazdátlan állatok további 
szaporodásának megakadályozásával 
hosszabb távon megmutatkoznak az 
eredmények. Az orvosi beavatkozást 

megelőzően az állatokat megvizsgál-
ják és elaltatják, a műtét után pedig a 
menhelyen megfelelő körülmények 
között lábadozhatnak. Ezt követően, 
ha gyártelepről, cégek udvaráról kerül-
tek be, visszaszállíthatják őket, ha pe-
dig kóbor állatok, akkor a menhelyen 
maradnak addig, amíg gazdát találnak 
számukra. „Ha az állatok befogására 
nem vállalkoznak a lakók, értesítsék az 
önkormányzat által megbízott céget, 
az AVE Hargita munkatársait, hogy 
a kóbor állatok a megfelelő helyre ke-
rüljenek” – fogalmazott Orendi Éva, a 
menhely működtetője. 

Ingyenes ivartalanítási akció
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