
Annak ellenére, hogy külön prog-
rampont biztosítását ígérték nekik, 
a Kolozsvári Magyar Napok szerve-
zői „megalázóan” viselkedtek azzal 
a negyven, többnyire Székelyföldről 
érkezett huszárral, akik odaérkez-
tek, állítják a huszárok. „Nem volt 
megfelelő szállás a lovainknak sem, 
nekünk sem, a rendezvényen nem 
fogadott a polgármesteri hivatal ré-
széről senki, a kolozsvári közönsé-
get pedig nem tájékoztatták arról, 
hogy mi is ott leszünk” – mondta 
el a Hargita Népének a csíki hu-
szárok kapitánya, Petres Kálmán. 
A rendezvény szervezői ezzel szem-
ben azt mondják, hogy volt néhány 
félreértés ugyan, de ők szeretettel 
fogadták a hagyományőrzőket.

Isán István Csongor 
isan.istvan.csongor@hargitanepe.ro

„A szervezők egyszerűen 
megaláztak” – ezzel a 
címmel adtak ki köz-

leményt a Kolozsvári Magyar Na-
pokon részt vevő huszáregyesüle-
tek vezetői, azután, hogy állításuk 
szerint „a szervezők gyalázatosan 
viselkedtek” velük. 

„Az egész úgy kezdődött, hogy 
Csontos Ferenc debreceni huszár-
őrnagy Bem-túrát indított, ami au-
gusztus huszadikán indult volna el 
Kolozsról, két hét múlva pedig Sepsi-
szentgyörgyön ér véget – ezután jött 
az ötlet, hogy a Magyar Napokon 
tarthatnánk egy nagyobb huszárfel-
vonulást” – mondta el lapunknak 
Petres Kálmán, a Csíkszéki Mátyás 
Huszáregyesület kapitánya. A hagyo-
mányőrző szervezetek felvették a kap-
csolatot a Kolozsvári Polgármesteri 
Hivatallal, illetve a Magyar Napok 
szervezőivel. Ezek biztosították őket, 
hogy minden rendben lesz. „Nagy 
lelkesedéssel kezdtük el szervezni az 
eseményt, negyven huszár döntött 

úgy, hogy részt vesz a felvonuláson” 
– írta le a készülődést Petres Kál-
mán. Azonban az odaérkezésükkor 
a huszárok nem olyan fogadtatásban 
részesültek, mint amire számítottak. 
Amint a közleményükben leírják: „A 
kisbácsi ifjúsági központnál minő-
síthetetlen szavakkal »tessékeltek« 
asztalhoz. Az egész annyira sértő volt, 
hogy úgy döntöttünk, nem fogadjuk 
el a »meghívást«. (...) Mint kiderült, 
lovainkat beterelték a Falumúzeum 
kertjébe. A kapunál a portások két 
kaszát nyomtak a kezünkbe, hogy az 
éjszaka leple alatt vágjunk füvet lova-
inknak. Egy vékony csövön csordo-
gált a víz, onnan kellett megitassunk 
negyven lovat. Ezeknek a lovaknak 
az elszállásolására és ellátására a 
legalapvetőbb feltételeket sem tel-
jesítették – ménlovakról lévén szó, 
különös figyelemmel kell kikötni 
őket, hogy ne álljon fenn a sérülés-
veszély. A helyzet arra kényszerített 

többünket, hogy a szabad ég alatt, a 
lovakkal töltsük az éjszakát.”

„Nem fogadott senki 
a rendezvényen”
Annak ellenére, hogy minden 

előre le volt egyeztetve, a program-
füzetben a rendezvény nem volt fel-
tüntetve – mondják a huszárok, akik 
szerint amikor végre sor került arra, 
hogy felálljanak a Mátyás-szobor 
előtt, akkor senki sem üdvözölte őket 
a polgármesteri hivatal részéről. Mivel 
a rendezvény sem a programfüzetben 
nem szerepelt, illetve a helyszínen sem 
mondta el senki, hogy miről van szó, 
a közönség nem is értette, hogy mi 
történik – „ami egy felemelő momen-
tum kellett volna legyen, az átalakult 
fényképezkedéssé, úgy éreztük magun-
kat, mint valami bohócok”, mesélte el 
a csíki huszárok vezetője. A huszárok 
úgy döntöttek, mégsem mennek el 
úgy Kolozsvárról, hogy ne adják át az 

üzenetüket, ezért négy órakor újra fel-
álltak a téren, és mindegyik egyesület 
vezetője mondott egy kis köszöntőt 
azoknak, akik ott voltak a téren. 

Este újra szállásgondok voltak, a 
kisbácsi cigányok megdobálták a fa-
luba visszatérő huszárokat, az ottani 
ifjúsági központba nem akarták been-
gedni őket annak ellenére, hogy Lász-
ló Attila alpolgármester erre ígéretet 
tett, áll a közleményben. A huszárok 
azt is leírják, hogy a Kolozsvári Ifjúsági 
Fórum vezetője, ifj. Deák Ferenc azzal 
fenyegette meg őket, hogy ha nem 
hagyják el a központ udvarát, akkor 
hívja a rendőrséget. Végül azok, akik 
nem tudtak elutazni aznap, a szabad 
ég alatt aludtak.

Félreértések voltak, de mi 
nagy szeretettel fogadtuk őket
László Attila, Kolozsvár alpol-

gármestere lapunk megkeresésére, a 
huszárok közleményére úgy reagált, 

hogy „sajnálja, ha nem volt minden 
rendben”. A huszárok nem közölték, 
csak az utolsó pillanatban derült ki, 
hogy nem 15 személy és a lovaik ér-
keznek, hanem negyven huszárt és 
lovaikat kell elszállásolni, mondta. 
Az alpolgármester szerint ennek el-
lenére mindegyik huszárnak és a ki-
egészítő személyzetnek is kerítettek 
szállást a teológián, azonban a lovak-
nak más helyet, mint a Falumúzeum 
kertje, nem találtak. A huszárok nem 
kellett a szabad ég alatt aludjanak, 
csak arra kértük őket, hogy egy vagy 
két fő vigyázzon éjszaka a lovakra – 
nyilatkozta László Attila. Ugyanígy 
azt sem tudták a szervezők, hogy 
augusztus huszadikán este is kell biz-
tosítsák a szállást 17 főnek, mivel az 
előzetes egyezség szerint a huszárok 
este Kolozson kellett volna legye-
nek. „Berúgott a gépkocsivezetőjük, 
ezért nem tudtak elmenni, de ezt is 
megoldottuk, Kisbácson végül kap-
tak szállást az ifjúsági központban” 
– állítja az alpolgármester, szemben a 
huszárokkal, akik azt mondják, hogy 
a szabad ég alatt aludtak a központ 
udvarán. Ami a felvonulást illeti, az 
alpolgármester azt mondja, hogy ő 
személyesen fogadta a huszárokat, az 
eseményt pedig mediatizálták már 
csütörtök óta. A programfüzetbe 
azért nem került be, mert nem tudtak 
biztos információkat szerezni a ren-
dezvényről – állítja Gergely Balázs, a 
KMN főszervezője, akit a huszárok 
külön elmarasztalnak a történtekért. 
Szerinte a huszárokat ők meg sem 
hívták a Magyar Napokra.

Ifj. Deák Ferenc megkeresésünkre 
tagadta, hogy rendőrséggel fenyeget-
te meg a hagyományőrzőket. Állítása 
szerint az történt, hogy a huszárok be-
mentek az ifjúsági központ udvarára, 
és a szomszédok hívták a rendőrséget, 
ő csak elmondta a rendőröknek, hogy 
minden rendben van.  
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Sok-e, illetve túl sok-e a közszférában dolgozók száma? Ez a 
kérdés jó ideje foglalkoztatja a kormányt. Jobbára erre próbált vá-
laszt adni a közszférai intézményrendszer megreformálását célzó 
2009/329-es törvény is. Ez a jogszabály nem bizonyult eléggé ered-
ményesnek. Utólag ugyanis számos olyan jogszabály jelent meg, 
amelyek gyakorlatba ültetése eredményeként ugyancsak lefaragtak 
a közszférai személyzeti állományból. És ez a folyamat nem ért 
véget, mert mostanság is hallani arról, hogy további karcsúsítások 
szükségeltetnek.

Ezt hangoztatta nemrégiben többek között Traian Băsescu 
államelnök, valamint Sebastian Lăzăroiu munkaügyi minisz-
ter. Emil Boc kományfő sokkal visszafogottabban nyilatkozott a 
minap, amikor azt állította, hogy a jövőre nézve továbbra is 
érvényes marad az az előírás, miszerint hét megüresedett köz-
szférai állás esetében egyre lehet kiírni versenyvizsgát. Ebből 
egyesek azt következtették ki, hogy a továbbiakban nem lesz 
szükséges leépítés.

De lássuk a tényeket: augusztus 7-én Emil Boc kományfő ki-
jelentette, hogy a 2009. január és 2011. június közötti időszak-
ban a közigazgatásban az alkalmazottak száma 165 473 fővel 
csökkent, s jelenleg számuk 1 233 284. Ezek a számadatok vi-
szont nem lelhetők fel az Országos Statisztikai Intézet hivatalos 
közleményében. A statisztikai adatok szerint a közigazgatásban 
(beleértve az egészségügyet és a tanügyet is) a 2008-as esztendő 

végén 989 900 alkalmazottat tartottak nyilván, 2011 máju-
sa végén pedig 922 200-at. Azaz 67 700 fővel kevesebbet. Igaz 
viszont, hogy a statisztikai intézet nem tartja nyilván az úgy-
nevezett különleges rendszerekben (honvédelem, közbiztonság, 
titkosszolgálatok stb.) foglalkoztatottak számát. Egyes becslé-
sek szerint 260 000 főről van szó. De ha már itt tartunk, arra 
is utalni kell, hogy a belügyminisztériumnál folyamatban lévő 
átszervezések nyomán 10 000 alkalmazott leépítésével számol-
tak. Abból egyelőre nem sok valósult meg. Hasonlóképpen tör-
tént a pénzügyminisztériumnál is, ahol június–július folyamán 
került sor átszervezésre, de mindmáig nem hozták nyilvános-
ságra, hogy ennek milyen hozadéka is volt a létszám alakulása 
szempontjából. Megjegyzendő az is, hogy a sokat hangoztatott 
létszámcsökkenést eredményező átszervezésekkel párhuzamosan 
ilyen-olyan kiskapuk nyílnak a létszámgyarapításra is. Így pél-
dául az állami költségvetés-kiigazítására vonatkozó 2011/10-es 

kormányrendeletben találni egy olyan szakaszt is, amely értel-
mében kivételes módon jóváhagyták a Román Hírszerző Szol-
gálat (SRI) számára 120 eddig befagyasztott állás betöltését, az 
augusztus 19-én megjelent 2011/822-es kormányhatározattal 
pedig 50 állással emelték meg a Vidékfejlesztés és Halászati Kifi-
zetési Ügynökség létszámkeretét stb.

Minden jel arra mutat, hogy a leépítés hulláma hovatovább 
öncélúvá kezd válni, pontosabban azért „túl sok” a köztisztviselők 
és közalkalmazottak száma, mert „kevés” a pénz, mármint a sze-
mélyzeti kiadásokra fordítandó költségkeret. Márpedig a logikus 
az lenne, hogy az elvégzendő feladatokat, teendőket próbálják 
meg pontosan betájolni, s annak függvényében megállapítani a 
létszámszükségleteket. A mérvadó a nemzetközi gyakorlatban a 
lakosság száma és a közszférai alkalmazottak száma közti arány. 
Nos, Románia nem áll rosszul a 10 000 lakosra jutó közalkalma-
zottak száma tekintetében.

Végezetül két dolgot említenénk meg: a minap a kormányfő 
azt állította, hogy elsődleges követelmény a kormány számára a 
munkahelyteremtés, ez viszont nincs összhangban azzal, hogy az 
átszervezések nyomán munkahelyek szűnnek meg. A munkaügyi 
miniszter a szociális segélyek kapcsán kijelentette, hogy minden 
esetben szükséges lesz az ellenőrzés a jelenlegi szúrópróbás ellen-
őrzési gyakorlattal szemben, ez viszont egy olyan pluszfeladatot 
jelent, aminek ellátása feltételezi a nagyobb létszámot...

Azért sok, mert... kevés
       NézőpoNt n Hecser Zoltán

A közönség szeretettel fogadta a huszárokat, akik szívesen vesznek részt hasonló rendezvényeken, ha „megfelelő a szervezés”  fotó: rohonyi d. iván

HusZárKAlANd A KoloZsvári MAgyAr NAPoKoN 

„A szervezők egyszerűen megaláztak” 


