
Nemcsak mellőzi, hanem egye-
nesen megveti a Hargita megyei 
román nemzetiségű polgármes-
tereket Borboly Csaba megyeita-
nács-elnök – állítja Stelu Platon, 
Maroshévíz polgármestere. Sze-
rinte az elöljárók magyar nyelvű 
meghívókat kapnak székelyföldi 
rendezvényekre, miközben azt 
sem tudják, mi az a Székelyföld. 

HN-összeállítás

„Mindeddig nagyon 
kedves voltam, és 
azt mondtam, hogy 

minket, a nyolc román polgármes-
tert mellőz. Mától nyilvánosan 
kijelentem, hogy megvet” – jelen-
tette ki Borboly Csabáról Stelu 
Platon maroshévízi polgármester 
az Agerpres szerint. Platon – aki 

egyben a Nemzeti Liberális Párt 
Hargita megyei szervezetének is az 
elnöke – pénteken azt mondta egy 
sajtótájékoztatón, hogy különböző 
– sokszor magyar nyelvű – meghí-
vókat kap a Székelyföld fejlesztési 
programját, turizmusát bemutató 
rendezvényeire, „anélkül, hogy tud-
nánk, mit jelent a Székelyföld” – 
hangsúlyozta Platon. Szerinte a há-
rom év alatt, amióta ő Maroshévíz 
polgármestere, Borboly Csaba egy-
szer sem hívta fel őt telefonon, a ro-
mán polgármesterekkel folytatott 
találkozókat pedig csupán formali-
tásból tartja. Platon azt is nehezmé-
nyezte, hogy a megye északi részén 
fekvő települések közül egy sem 
szerepel egy-egy fejlesztési projekt-
ben, és hogy az ottani elöljáróknak 
a megyei önkormányzat megkerü-

lésével egyenesen Bukaresthez kell 
fordulniuk, hogy ne veszítsék el a 
támogatást. A polgármester szerint 
ugyanakkor Borboly soha nem vesz 
részt a maroshévízi vagy az északi 
rész román és magyar közösségei-
nek a rendezvényein. „Ha már most 
így kezelnek minket, csak állok és 
azon tűnődöm, hogyan fognak ke-
zelni minket a Székelyföldön, de 
ilyesmire nem is merek gondolni, 
remélem, nem lesz ilyen helyzet” – 
mondta Platon.

Mircea Dușa parlamenti kép-
viselő, megyei szociáldemokrata 
elnök – aki szintén jelen volt a saj-
tótájékoztatón – is megerősítette a 
polgármester szavait, azt állítva, az 
északi térség egyáltalán nem, vagy 
csak nagyon kevés pénzt kap pro-
jektjeire, amelyekkel emiatt a ro-
mán fővárosban kell kilincselnie.

Borboly Csaba nem sokkal ko-
rábban tett kijelentésére, miszerint 
a megye északi részén is eszközölt 
fejlesztéseket az RMDSZ-es po-
litikusok közbenjárásával sikerült 
finanszírozni, a PSD-s honatya 
úgy reagált, Borboly saját magának 
mond ellent, hiszen másfél évvel 
ezelőtt éppen ő nyilatkozta, hogy 
Dușa csak a román településeknek 
hoz pénzt.

Dușa ugyanakkor úgy véli, a 
megyeitanács-elnök közvitára vo-
natkozó terve (lásd Székelyföldi 
régió: nem etnikai kérdés című ke-
retes írásunkat) vagy alkotmány-
sértő, vagy választási érdeket rejt. 
„Arra gondolok, hogy Borboly úr 
nem tartja tiszteletben Románia 
Alkotmányát, ha mind területi 
autonómiáról és Székelyföldről 
beszél. Vagy pedig úgy gondolja, 
hogy már csak egy év van a válasz-
tásokig, és talán szükséges lenne 
párbeszédet kezdeményezni a ro-
mán közösséggel, hogy a megye 
északi részén élők is támogassák” 
– vélte a szociáldemokrata párti 
honatya.

Lapunk megkeresésére Bor-
boly Csaba úgy reagált Dușa 
vádaskodására, hogy inkább ez 
kezdett el érdeklődni közössége 
problémáival. „Nagyon örvendek 
annak, hogy az országos politikai 
viták arra ösztönzik Dușa kép-
viselő urat, hogy végre a megyei 
fejlesztések kérdéseivel is foglal-
kozzon. Noha gyanítom, hogy a 
választások közeledte miatt nö-
vekedett meg aktivitása, hisz ed-
dig nem jeleskedett abban, hogy 
Hargita megye román ajkú közös-
ségeinek problémáira valós vála-
szokat adjon (a magyarságról meg 
végképp szót sem ejthetünk!). De 
Hargita Megye Tanácsa addig is 
foglalkozott a román közösségek 
helyzetével, fejlesztésével, amíg 
Dușa úr a bukaresti pártpolitika 
bugyraival ismerkedett. Hargi-
ta Megye Tanácsa akkor is tett a 
román közösségek felemeléséért, 
amikor Dușa úrnak még nem 
voltak fontosak a fejlesztések” – 
szögezte le lapunknak a megyei 
önkormányzat elnöke.
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BorBoly közvitára kéSzül, Duşa éS PlatoN PaNaSzkoDik

„Megvetett” románok az ismeretlen Székelyföldön

utcára vonulhat a székelyföldi lakosság

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a 
Hargita és Kovászna megyei lakosság az utcára vonuljon, és békésen tilta-
kozzon a területi-közigazgatási átszervezés ellen, szerinte a tiltakozás a véle-
mény-nyilvánítás demokratikus eszköze. Kelemen tegnap a Mediafaxnak 
elmondta, az RMDSZ szándéka, hogy leállítsa a Demokrata-Liberális Párt 
(PD-L) által kezdeményezett átszervezést, és ehhez minden demokratikus, 
kormányzati vagy parlamenti eszközt felhasznál. „Amennyiben mégis eről-
tetnék a közigazgatási reformot, érzésem és információim szerint – márpedig 
politikai vezetőként tudnom kell, mit mondanak az emberek – nem zárha-
tó ki annak lehetősége, hogy utcára vonulnak az emberek, amint tették azt 
1968-ban, amikor Ceauşescu próbálkozott egy közigazgatási reformmal, és 
végül létrejött a két megye. Az utcára vonulás a véleménynyilvánítás demok-
ratikus eszköze, amelyet világszerte alkalmaznak: ha valaki tiltakozni akar, 
utcára vonul, elmondja, mit gondol, mit szeretne” – fejtette ki Kelemen. Az 
RMDSZ elnöke szerint ez a Kovászna és Hargita megyei közhangulat, poli-
tikai vezetőként pedig ő nem tekinthet el ettől. „Demokratikus eszközökről 
beszélünk. A békés tiltakozás a véleménynyilvánítás demokratikus eszköze. 
Az a szándékunk, hogy az átszervezési témát mielőbb vegyük le napirendről, 
ha nincs konszenzus a koalícióban, és inkább hagyjuk az egészet, majd vissza-
térünk rá egy év múlva, fél év múlva” – magyarázta Kelemen.

Fejlesztési régió: nem etnikai kérdés

Az RMDSZ-nek a fejlesztési régiók újraszervezésére vonatkozó tervét 
fejlesztéspolitikai, nem pedig etnikai szempontból kell vizsgálni – jelen-
tette ki Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke csíkszeredai 
sajtótájékoztatóján. A megyei elöljáró úgy látja, hogy a Demokrata-
Liberális Párt (PD-L) és az ellenzéki Szociál-Liberális Unió (USL) el-
képzelése az ország közigazgatási újrafelosztását illetően egyaránt a la-
tin-amerikai modellt követi, mely szerint csak a nagyvárosok fejlődnek, 
a kistelepülések pedig elszegényednek. „A PD-L a jelenlegi megyék bi-
zonyos hatásköreit a megyei jogú városokra ruházná át, ami nonszensz, 
hiszen egy polgármester elsősorban a saját települése érdekeit nézi, nem 
a környező falvakét, ráadásul elegendő kapacitása sem lenne a kistérség 
adminisztrálására, fejlesztésére” – fejtette ki Borboly Csaba. Ugyanak-
kor az utóbbi idők politikai nyilatkozataira reagálva kijelentette: egyik 
román párt sem nyújt reális megoldást a székelyföldi térség román lako-
sai számára, nem is ismerik azok problémáit.

„Bukarestből senki nem kérdezte meg a helyieket, mik a gondjaik, 
elvárásaik – jelentette ki a megyei elöljáró. – Amikor az RMDSZ volt 
kormányon, 2009 előtt és után, sokkal több pénzt hoztunk a megyé-
be, mint a PSD–PD-L koalíció idején. Kijelenthetem, hogy csakis az 
RMDSZ-es kormányzatisok munkája mentén fejlődik a térség, csak 
a szövetség politikusai dolgoznak a megye lakói érdekében, azok etni-
kai hovatartozásától függetlenül. Mások csak nyilatkoznak két-három 
hete folyamatosan, ám nem a valós problémáról beszélnek, etnikai 
konfliktust próbálnak gerjeszteni, amitől nem lesz jobb életük sem a 
Gyergyóhollón, sem a Vaslábon élőknek.

Borboly számos gazdasági, idegenforgalmi, fejlesztéspolitikai példát 
mondott arra, miért jobb az RMDSZ régiófelosztásra vonatkozó javaslata, 
mint a nagyobbik kormánypárté és az ellenzéké. Mint kifejtette, Székely-
föld sajátos kultúrája, természeti értékei, élő öröksége kuriózum a román és a 
magyar turisták számára is, egyaránt jönnek román és magyar turisták, ami 
a megye román vendéglátóinak is előny, ezért reméli, a Székelyföld brand – 
amelyet folyamatosan építenek, számos projekt révén – rövid időn belül az 
ország egyik legfontosabb turisztikai terméke lesz. Ugyanakkor a fejlesztési 
projekteknek, beruházásoknak nincs nemzetiségük, ezek a helyben élők 
életminőségét javítják, etnikai hovatartozásuktól függetlenül. A megyei ta-
nács elnöke azt is elmondta, hogy a térség gazdaságában, illetve turisztikai 
fejlesztésében előnyt jelent az, hogy a megye, illetve térség lakói általában 
mindkét nyelvet, a magyart és a románt is beszélik.

Borboly Csaba szerint a kulturális sokszínűség alapvető európai érték, 
Székelyföldön pedig mindig is hagyománya volt a harmonikus egymás 
mellett élésnek. Amikor konfliktus volt, azt kívülről, hatalmi érdekekből 
generálták – szögezte le.

A tanácselnök bejelentette, felmérést végeznek a megye román 
ajkú lakói körében: hogyan vélekednek, mik a percepcióik, előítélete-
ik, félelmeik a Székelyfölddel kapcsolatban. Ennek kapcsán nyilvános 
vitát rendeznek július folyamán, amelyre meghívják a térség román 
civil szervezeteit, egyházi képviselőit, valamint azokat a politikuso-
kat, akik az elmúlt hetekben az ellen foglaltak állást, hogy Hargita, 
Kovászna és Maros megye egy régiót alkosson, hogy „legalább egyszer 
az életükben helyben szembesüljenek az itt élők problémáival”.    

Stelu Platon Hargita megyei PNL-elnök. Nem tudja, mit jelent Székelyföld  fotók: mihály lászló

Mircea Duşa szociáldemokrata párti képviselő. A fejlesztésekért aggódik  

Borboly Csaba megyeitanács-elnök. Közvitát kezdeményez a románokkal  


