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Körkép
csík

A tolvajok osztályozásánál újabb kategóriát fedez-
hetünk fel Hargita megyében. Itt nemcsak zsebtolvajok, 
fémtolvajok, terménytolvajok és más ismert kategóriába 
tartozó törvényszegők vannak, hanem műanyagtolvajok 
is. Ezt elolvasva, lehet, hogy az olvasó a hatalmas zsákok-
ba begyömöszölt műanyag palackokat vonszoló cigányok-
ra gondolt. Megnyugtatom, nem követtek el semmit roma 
honfitársaink, itt egy nagyon kifinomult érzékkel rendelke-
ző „tolvajrend” ütötte fel a fejét. Csak egy bizonyos helyről 
származó, feltétlenül magyar feliratot tartalmazó, lehetőleg 
magas közjogi méltóság által elhelyezett műanyag plakettet 
lopnak el. 

Mivel a műanyag plakett előtt fémplakettet vittek el 
ugyanonnan, gyanítható, hogy a rajta lévő felirat jelent ne-
kik nagyon sokat. Sólyom László volt magyar államfő sza-
vai megbabonázhatták ezt a társaságot, mert éber szemekkel 
figyelik, mikor kerül újabb tábla a nyergestetői kopjafára, 
hogy ellophassák. A rendőrség pedig keresi a tolvajokat, nem 
a rongálókat, a tolvajokat. Következőkor esetleg, ha majd fel-
bátorodnak a provokatőrök, akik most éppen a Nyergesen ga-
rázdálkodnak, és egy darabot az emlékműből fognak kitörni, 

akkor is arra koncentrálnak majd, hogy itt valaki jogtalanul 
elsajátított egy darab követ? 

Feltételezhetjük azt, hogy valaki csak poénból szedi le a táblá-
kat, és mint egyik volt egyetemista társam a közlekedési táblákat, 
ő is kiakasztja szobája falára a plaketteket? Szerintem nem.

Feltételezhetjük, hogy a mostanában az ott átvezető utat 
választó egyre több galaci és brăilai viszi el a plakettet? Sze-
rintem nem, ők azt sem tudják, hogy mi az, ki állíttatta, és 
általában nem érdekli a dolog.

A helyi magyarok lennének azok? Olyan egyének, akik 
például az onnan nem messze lévő Sóskútfürdőt szokták meg-
rongálni? Azt sem hiszem, amire kiérnének a tetőre, kimenne 
belőlük a pálinkagőz. De neki sem vágnának egy ekkora út-
nak, hogy levegyenek csak egy plakettet, akkor már kitörnék 
a kopjafát is. 

Helyi román honfitársaink között kell keresni a tettest, 
erre fogadni mernék nagy összegben is. Ez a fajta szórako-
zás fel-felüti a fejét mindegyre. Táblát kell festeni, koszo-
rút ellopni, esetleg levizelni a Gábor Áron-emlékművet, 
és a készült videót feltenni az internetre? Mindig van egy 
tettrekész csapat. 

Csak arra lennék kíváncsi, hogy a háttérmunkát ki végzi. 
Ki azonosítja be a célpontokat, ki határozza meg, hogy mi-
kor hol kell lecsapni? Kinél számolják el a benzinköltséget a 
nyergestetői kirándulás után? 

Tolvajok 
a Csíki-havasokban

 NézőpoNt n Isán István Csongor

El kEll kErülnI az EgyénI választókErülEtEs rEndszErt

Az őszi időszak tétje: a választási törvény módosítása
Elkezdődik mával az őszi parlamen-
ti ülésszak. Az ebben meghozott 
legfontosabb törvény lehet az új 
választási törvény. A változtatások 
két irányba hatnának: egyrészt 
az időpontra vonatkoznának, va-
gyis a helyhatósági választásokat 
ugyanakkor rendeznék meg, mint 
a parlamenti választásokat. Ugyan-
akkor a nagyobbik kormánypárt, a 
Demokrata-Liberális Párt magát 
a választási rendszert is szeret-
né megváltoztatni. Nyilatkozatok 
szintjén egy „tiszta” egyéni válasz-
tókerületes rendszert szeretnének. 
A tárgyalások nyomán kiderült, 
hogy beleegyeznének egy „vegyes” 
rendszerbe is. A Hargita megyei 
parlamenti politikusok egyetérte-
nek abban, hogy az egyéni válasz-
tókerületes rendszer bevezetését 
meg kell akadályozni, mert az gyen-
gíti a magyarság képviseleti erejét. 

HN-összefoglaló

A parlamenti pártok egyetér-
teni látszanak abban, hogy 
olyan rendszert dolgozzanak 

ki, amelyik a helyhatósági választá-
sokon minél több polgármestert tart 
majd körön belül, és megakadályozza 
a más pártokhoz való csatlakozást. 

Múlt héten a kormánykoalíció 
létrehozott egy bizottságot, amelyik a 
választási törvény megváltoztatásáról 
tárgyal. Annak ellenére, hogy a PD-L 
hivatalosan az egyéni választókörze-
tes rendszert támogatja, a megbeszé-
léseken a felek egyetérteni látszottak 
abban, hogy egy vegyes rendszert, 
egyéni választókerületekkel, de párt-
listával is, vezessenek be. 

A magyar közösség szempontjá-
ból mindenképpen fontos egy olyan 
rendszer bevezetése, ahol a szavaza-
tok nem vesznek el. A tiszta egyéni 
választókerületes rendszer ezt nem 
biztosítja. Ott, ahol a magyarság nem 
képvisel akkora arányt, hogy bejuttas-
son egy saját jelöltet, ott a szavazatai 
nem számítanak semmit, mivel aki 

nyer, az bejut, a vesztes szavazatokat 
nem veszik figyelembe. 

Ezért a Hargita megyei parlamenti 
politikusok határozottan ellenzik egy 
ilyen rendszer bevezetését. Antal Ist-
ván udvarhelyszéki parlamenti képvi-
selő egy olyan vegyes választási rend-
szert szeretne Romániában, melyben 
egyéni körzetek és lista is lenne, ily 
módon ugyanis az arányosságot is 
be tudnák tartani, vagyis egyetlen 
szavazat sem veszne el. „Amiről most 
beszélnek, annak az a hátránya, hogy 
akik nem győznek, azoknak elvesz-
nek a szavazatai. Demokráciában 
viszont olyan választási rendszert 
kell érvényesíteni, hogy minden vá-
lasztópolgár szavazatát figyelembe 
tudják venni, erre jó a visszaosztásos 
megoldás. Ugyanakkor, ha egy olyan 
törvény születik, mely csak a többség-
nek kedvez, az már nem demokrácia, 
ahogy az sem, hogy egy-egy csoport, 
mely a hatalmat megszerezte, többsé-

gét kihasználva azon munkálkodik, 
hogy ellenfeleit nehéz helyezetbe 
hozza, ellehetetlenítse” – vélekedik 
Antal István, aki azt is tudatta, hogy 
tegnap ült össze az a fővárosi bizott-
ság, mely a témát igyekszik első fokon 
rendezni. „Mi azt az elvet támogat-
juk, hogy arányosság legyen, egyéni 
vagy vegyes körzetekkel” – emelte ki 
újból a képviselő, majd arra is kitért, 
hogy az októberi népszámlálás is so-
kat dönt majd a történetben, hiszen 
azt követően derül ki, hányan is va-
gyunk. „Úgy néz ki, természetes úton 
csökken a szenátus és a képviselőház 
létszáma is” – vetítette előre Antal. 

Verestóy Attila is Antal István-
hoz hasonlóan gondolkodik. Az 
udvarhelyszéki szenátor is azt sze-
retné, ha minden szavazat hozzájá-
rulna a mandátumokhoz. „Az lenne 
az egész RMDSZ és az erdélyi ma-
gyarság érdeke, hogy a fennmaradó 
töredékszavazatokat is érvényesíteni 

lehessen. „Együttes szavazatainkkal 
ugyanis olyan súlyt tudnánk adni az 
RMDSZ-nek, mely parlamenti kép-
viseletet és kormányzati jelenlétet 
jelentene. Most az összefogás sokkal 
fontosabb, mint a széthúzás. Nem a 
megosztás, nem a több párt, hanem 
az összefogás ideje érkezett el, és meg 
kell érteni, hogy az RMDSZ nem 
párt, hanem érdekképviselet” – üzen-
te a szenátor. 

Korodi Attila képviselő szerint a 
magyarságnak ideális a listás rendszer 
– ebben az esetben „ér” a legtöbbet a 
magyar szavazok voksa. A képviselő 
szerint elfogadható egy körzetes és 
kompenzációs rendszer is, de a tisz-
ta egyéni választókerületes rendszer 
semmiképpen sem jó. „Ez a kisebb-
ségi szervezeteknek és pártoknak 
egyáltalán nem jó” – mondta el kér-
désünkre Korodi. 

Pál Árpád gyergyói képviselő 
szerint a legtöbb, amit el lehet várni 

az új rendszertől, hogy „ennél rosz-
szabb helyzetbe ne kerüljünk. Ne 
legyen semmiféle olyan módosítás, 
mely a romániai magyarság pozí-
cióját gyengítené”. Ez azt jelenti, 
hogy maradjon meg legalább a ve-
gyes rendszer a parlamenti válasz-
tásokra. Érdekes változás lehet még 
a képviselők és szenátorok számá-
nak csökkentése a jelenlegi 471-ről 
háromszázra. A kormánykoalíció 
hajlandónak mutatkozna egy ilyen 
változtatást támogatni, annak elle-
nére, hogy azt az ellenzék javasolta 
(egy vonatkozó törvénytervezetet is 
benyújtottak a parlamentbe). 

Hátrányos a kisebbségi szervezeteknek. A székelyföldi politikusok ellenzik az egyéni választókerületes szavazórendszert fotó: domján levente

Hirdetések


