
hargitanépe2011. június 22., szerda | 3. oldal 

Körkép
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Az ország új adminisztratív felosztása kapcsán 
dúló nyilatkozatháborút figyelmen kívül hagyni 
egyszerűen képtelenség. Próbáltam úgy hozzáállni, 
hogy ismét itt van egy felfújt lufi, ami jó romániai 
módra két nap alatt úgyis kipukkan, és ismét teljes 
erőbedobással figyelhetünk nyomorunk mélységére, 
ám ezúttal ez nem jött be. Alkalmazhattam volna 
a módszert, miszerint ami három nap alatt nem 
múlik el magától, azzal nem érdemes foglalkozni, 
ám távirányítógomb-nyomkodó tevékenységem közepette igen 
gyakran hajmeresztő és bicskanyitogató kijelentések hallatán 
belefeledkeztem egy-egy beszélgetésbe. Különböző talkshow-
műsorokba meghívott észosztogató okosok igen gyakran olyan 
képtelen, buta és sértő kijelentéseket engedtek meg maguknak 
az erdélyi magyarságról, székelységről szólva, hogy míg őket 
hallgattam, szorongva pislogtam az ablak felé, hogy nem 
gyülekezik-e a tömeg furkósbotokkal odakint, hogy a székely 
virtus szellemében egyszer s mindenkorra rendet rakjon. A 
tömeg nem gyülekezett, de Bukarestben és a tévéstúdiókban a 
helyzet fokozódott, már a magyarság képviselői is egyre gyak-
rabban kezdtek a polgári engedetlenségen túl az utcára vonu-
lásról is beszélni, én pedig azon kaptam magam, hogy napról 
napra feszültebben figyelem a fejleményeket. 

A tét ugyanis nem kicsi. Ha a hajóskapitány a legénységével 
véghezviszi, amit eltervezett, fuccs annak, hogy valahol ebben 
az országban mi, erdélyi magyarok, székelyek többségben le-
gyünk. Sőt arányunk még azt a 20 százalékot sem fog ja elér-
ni a tervezett központi szupermegyében, ami bár egy rozsdás 
magyar nyelvű helységnévtáblához elég. Az RMDSZ nincs 

irigylésre méltó helyzetben, mert bár halkan, és többnyire a 
választási kampányokba tömörítve, de ígért valamiféle auto-
nómiát a választóinak. Ha az ország nyolcas felosztása bekö-
vetkezne, igencsak nehéz volna elmagyarázni a polgároknak, 
hogy miért is volt jó az a mérsékelt, békülékeny és simulékony 
politizálás, amelyet az elmúlt évtizedekben folytatott a szö-
vetség, szemben mondjuk a radikálisabb politizálást követelő 
hangokkal. Ne is beszéljünk a helyi RMDSZ-es vezetőkről, 
akiknek az elmúlt években nagy előszeretettel emlegetett Szé-
kelyföld-álma most szappanbuborék módjára elszállhat. Hát 
persze, hogy nem engednek a 48-ból, persze, hogy az utcára 
vonulást is kilátásba helyezik. És persze, hogy esetleges hívó 
szavukra utcára is vonul a magyarság.

A barikád túlsó oldalán pedig ott van a románság, az a 
románság, amelyiket „békeidőben” is riogatni lehet a magya-
rok autonómiájával, a Székelyfölddel, mert valahogy zsige-
reikben hordozzák a frászt, hogy a magyarok lovuk nyerge 
alatt átlopják Erdély földjét a határon. Nem kétséges hát, 
hogy a magyarok esetleges utcára vonulását nem paplanjuk 
alól, tévéközvetítésben fog ják követni. 

Nem kicsi a tétje tehát a húrfeszítésnek. Nagy 
a felelőssége mind politikusnak, mind észosztoga-
tónak, aki nyilvános fórumokon, tévéműsorokban 
mond véleményt a témában, ugyanis mérlegelni 
kell, hogy mi mit ér meg, mivel meddig lehet elmen-
ni, mielőtt egymásnak ugrasztjuk az embereket. Va-
lószínűnek tartom, hogy egyes országos tévécsator-
nák vezetői is rádöbbentek, hogy futnak el a lovak, 
mert hétfő este már több stúdióban is igen mérsékelt 

hangvételben, a témát a magyarok szemszögéből is láttatni 
próbáló módon szóltak hozzá a témához közismert román 
politikai és értelmiségi személyiségek, a szólamokat szajkózó 
csepcselőket hamar leintették. 

Egy dolgot viszont furcsálltam egy cseppet. Azt, hogy 
egyeseknél kiverte a biztosítékot a Demokrata-Liberális 
Párt Kovászna megyei szervezete elnökének, Dan 
Manolăchescunak a nyilatkozata. Az illető állítólag ugyanis 
azt mondta, hogy „vagy mind fegyvert fogunk, vagy elme-
gyünk a világ más, nyugodtabb tájaira”. 

Ő, feltételezem, a románokra gondolt. De szerintem nem-
csak rájuk nézve helytálló a kijelentés, sok magyar is hasonló-
an látja a helyzetet. A tisztességes pedig az volna, ha időben 
szólnának, akik megelégelték, hogy itt a magunk csendessé-
gében eléldegélünk, hogy idejében pakolhasson, aki nem a 
fegyverfogást választja, mert kellemetlen lehet süvítő golyók 
között menekülni. Románnak is, magyarnak is. 

Megyék, észosztók, fegyverek
                   NézőpoNt n Forró-Erős Gyöngyi

Nem származik gond Hargita megyé-
ben abból, hogy az Európai Bizottság 
felfüggesztette a regionális és helyi 
közlekedési infrastruktúra fejleszté-
sét célzó projektek finanszírozását, 
állítja a megyei önkormányzat elnö-
ke. Mivel hivatalos értesítést nem 
kaptak, a városok polgármesterei 
is csak reménykedni tudnak, hogy 
folytathatják a beruházásokat.

Mihály László
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Saját tartalék pénzkeretéből fi-
nanszírozza a megyei önkor-
mányzat a regionális és helyi 

közlekedési infrastruktúra fejlesztését 
célzó munkálatokat az elkövetkező 
két hónap alatt, amíg tart az Európai 
Bizottság (EB) által elrendelt vizsgálat 

Romániában. A Regionális Fejleszté-
si és Turisztikai Minisztérium hétfői 
közleménye szerint a Bizottság arról 
értesítette a szaktárcát, hogy az uniós 
ellenőrző bizottság által a munká-
latokra megkötött szerződésekben 
tapasztalt rendellenességek miatt két 
hónapra felfüggeszti a kifizetéseket, és 
a román hatóságoknak azt javasolják, 
vizsgálják át a 124, a Regionális Ope-
ratív Program 2-es tengelye (ROP 2) 
keretében érintett szerződést. 

A 2-es tengely keretében Hargita 
megyében két megyei utat újítanak fel: 
a Szentegyháza–Oklánd–megyehatár 
közti 132-es jelzésűt és a Tusnádot 
Csíkszentkirállyal összekötő 123A-t, 
de mind a székelyudvarhelyi, mind a 
gyergyószentmiklósi városházán úgy 
tudják, városukban több felújításra 

váró utca is az említett tengely kereté-
ben kapna finanszírozást.

Borboly Csaba megyeitanács-el-
nök szerint az auditbizottság két alka-
lommal is megvizsgálta a két Hargita 
megyei út felújítására kötött szerződé-
seket, és nem talált rendellenességet. 
„Rendelkezésünkre állnak tartalék 
összegek, így át tudjuk vészelni a két 
hónapot” – közölte a tanácselnök, 
hozzátéve, hogy ez a két hónap azok-
nak jelenthet gondot más megyékben, 
akik nem jól végzik a feladatukat. 
A megyei önkormányzat vezetője 
hozzátette, Hargita megye hívta le a 
legtöbb pénzt a Központi Fejlesztési 
Régión belül, és felelősséggel kezeli 
ezeket az összegeket. „Persze akadnak 
problémák, és most is azon dolgozik a 
megyei tanács csapata, hogy a 132-es 
úton folytatni lehessen a munkát, de 
az csakis minden előírásnak megfelel-
ve folytatható. Rengeteget vesződünk 
a papírmunkával, kollégáimnak, akik 
150 eurónyi fizetésért gyakran mun-
kaidejükön túl is ezzel foglalkoznak, 
nehéz kezelniük azt a rengeteg pénzt, 
hiszen óriási a felelősség, a procedú-
ra pedig nagy odafigyelést igényel. 
Mindez késéseket eredményezhet, 
ám inkább csúszunk időben, de akkor 
sem követünk el törvénytelenségeket” 
– fogalmazott az elöljáró.

Hivatalos értesítés a minisztérium 
részéről azonban tegnapig nem érke-
zett, ezért is reménykedik többek kö-
zött Székelyudvarhely polgármestere, 
hogy a városban zajló beruházásokat 
nem érinti az EB szankciója. „A Cse-
re, Kuvar, Domb, Farcádi és Éltetőkút 
utcák renoválására pályáztunk, azt 
azonban már nem tudom, a miniszté-
rium melyik programba építette be a 

pályázatunkat” – fogalmazott megke-
resésünkre Bunta Levente. Szőke Do-
mokos, Csíkszereda alpolgármestere 
viszont azt mondta, Csíkszeredát nem 
érinti az intézkedés.

Annál jobban viszont Gyergyó-
szentmiklóst. Amint ugyanis Bardócz 
Ferenc, a polgármesteri hivatal tech-
nikai igazgatója lapunknak elmond-
ta, a város 17-18 utcáját ennek a 
tengelynek a keretében újítják fel, ha 
pedig leáll a finanszírozás, úgy nincs 
lehetőségük azt pótolni. „Három 
pályázatot nyújtottunk be, és nagy 
reményt fűztünk ahhoz, hogy végül 
sikerül megvalósítani, főleg hogy a 
korábban egy integrált pályázat ré-

szeként benyújtott projektet végül 
különválasztottuk” – fogalmazott 
Bardócz. 

A Romániának szánt pénzek azon-
ban „nincsenek elveszve”, amint azt 
Ton Van Lierop EB-szóvivő elmond-
ta. „Az Európai Bizottság két hónapot 
adott Romániának, hogy beszámoljon 
az alapokról és ezek felhasználásáról. A 
határidő lejártakor a bizottság levonja 
a következtetést a román fél által adott 
válaszokból, és ennek alapján dönt a 
továbbiakról. A pénz tehát jelen pil-
lanatban nem veszett el. A kifizetések 
ideiglenes felfüggesztéséről van szó, 
amíg a bizottság megkapja a kért vála-
szokat” – közölte a szóvivő.
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