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Autonómia – az a fogalom, amire építették retorikáju-
kat az RMDSZ-ből kiszakadó csoportok, közülük immár 
kettő pártot is hozott létre. Követelték a Székelyföld autonó-
miáját, az EMNP egy szélesebb körű, nemcsak a Székely-
földet érintő autonómiarendszerről beszél. Ugyanakkor ki-
vívták a maguk autonómiáját az RMDSZ-hez képest is. A 
helyzet azonban azt mutatja, hogy – ami az MPP-t illeti 
legalábbis – az autonómiához egy jottányit sem vitt köze-
lebb. Az RMDSZ apró lépések politikájához képest ők ebben 
a kérdésben sajnos a mozdulatlanság politikáját folytatták. 
És ezt nem is lehet felróni nekik, mert ez nem egy egyszerű 
probléma, amit egy pár ezer embert mozgató nagygyűlésen 
vagy senki által el nem ismert népszavazáson lehet keresz-
tülvinni. Amint a hétvégén tartott, a dél-tiroli autonómiát 
bemutató konferencián elhangzott: az olasz állam hosszas 
tárgyalások után talált megoldást, amely mindkét félnek, az 
érintett területnek és magának az államnak is elfogadható-
nak bizonyult. Ezt megelőzően pedig el kellett jutni addig 
a pontig, amikor az állam elismerte, hogy jogos az autonó-
mia-követelés. 

Romániában ez a pillanat sajnos még nem érkezett el. 
És ennek felismeréséhez nem akadémikusnak, de még poli-
tikai elemzőnek sem kell lenni. Látszik, oldódott a viszony 
a románokkal, de még távolról sem vagyunk azon a ponton, 
hogy elfogadják a területi autonómiát. Ide elérni nem lesz 
könnyű, de nagyon fontos, hogy a különböző autonómiák 

elfogadása megtörténjen, hogy a fogalom egyáltalán beke-
rüljön a romániai közéletbe úgy, hogy egyáltalán nem ta-
kar negatív konnotációt. De ez, megismétlem, nem könnyű: 
mutatja a kisebbségi törvény parlamenti sorsa is. 

De ezt mutatja az is, hogy az EMNP nem merte egysze-
rűen beleírni programjába az autonómia szót. Valószínűleg 
attól féltek, hogy nem fogják őket bejegyezni, ők is tudják, 
hogy az autonómiavita lefolytatása nem lesz egyszerű dolog. 
Székelyföld autonómiájának kérdése nem lesz egyszerűen 
megvitatható dolog az erdélyi magyar közösségen belül sem, 
mert többek között ezt is csak a romániai magyarság közö-
sen tudja kivívni majd, egy nagyobb egyezmény keretében, 
ezért erről előzőleg közösen kell egyeztetni. Beszélni kell ar-
ról, hogy mit jelent ez majd a szórványközösségeknek, a nem 

hozzánk hasonló tömbben élőknek. Erről ki kell egyeznünk 
magunk között, mielőtt egyáltalán pontosan tudjuk majd, 
hogy mit takar a fogalom: autonómia. Mindenkinek tudni 
kell, miről van szó, ahhoz, hogy igazi támogatókat leljen. 
Egyes politikusok szemszögéből ez nem biztos, hogy jó, hi-
szen minél üresebb a fogalom, annál inkább lehet manipu-
lálni vele. Ez viszont felróható sok politikusnak, hogy nem 
törekszenek arra, hogy minél szűkebb meghatározást adja-
nak a fogalomnak. Hagyják, hogy legendává nője ki magát. 
Az, hogy az MPP nem vívott ki semmit ezen a téren, az 
nem róható fel nekik, esélyük sem volt. De az felróható, hogy 
üzérkedtek a fogalommal, számukra ez csak egy kommu-
nikációs játék volt. Attól tartok, hogy az EMNP számára 
sem lesz egyéb ez a fogalom, mint töltet, amivel sajtónyilat-
kozatokban lehet hangosan pufogtatni. Tudjuk, ha Tőkés 
autonómiáról beszél, akkor a román tévék Vadimot hívják 
meg kommentálni, a perpatvar garantált. De mi történik 
a hétköznapokban, amikor a kiábrándultságot nem szóla-
mokkal, hanem intézkedésekkel kell ellensúlyozni? Az új 
pártot bejegyzők meg fogják tanulni, amint megtanulta azt 
az RMDSZ és kisebb mértékben az MPP is: hivatalokat vi-
selni elképzelhetetlenül nehezebb, mint összevissza beszélni 
egy folyamatosra nyúzott választási kampányban.  

Hétköznapi
autonómia

 NézőpoNt n Isán István Csongor

KifüggesztettéK a távfűtésdrágításra vonatKozó határozattervezetet

Ötven százalékkal
többet fizethetünk

hargitanépe

Ötven százalékkal növelné Csík-
szereda önkormányzata a giga-
kalória árát október elsejétől, de-
rül ki egy tanácsi határozatterve-
zetből. a drágítást a kormányzati 
támogatás eltörlése indokolja. a 
döntés e hónap végére várható.

Forró-Erős Gyöngyi
forro-eros.gyongyi@hargitanepe.ro

A Csíkszeredai Polgármesteri 
Hivatal hirdetőfalán jelent 
meg az a tanácsi határozat-

tervezet, amely értelmében idén 
október elsejétől 344 lejre drágul 
Csíkszeredában a gigakalória (ez 
az ár az áfát is tartalmazza). A je-
lenlegi 229,24 lejes árhoz képest 
ez ötvenszázalékos drágítást jelent. 
„A kormányzati támogatás eltörlé-

se indokolja ezt a drágítást” – nyi-
latkozta megkeresésünkre Ráduly 
Róbert Kálmán polgármester.

Mivel egyelőre csak tervezetről 
van szó, amely várhatóan a szep-
tember végi tanácsülésen kerül a 
döntéshozó testület elé, a két frak-
ció – az RMDSZ, illetve az MPP 
– vezetőit kérdeztük, mi az állás-
pontjuk a kérdésben. Papp Előd, az 
MPP frakcióvezetője nem tudott 
nyilatkozni az ügyben, arra hivat-
kozva, hogy még nem ismeri a ter-
vezetet; Xantus Attila, az RMDSZ 
frakcióvezetője viszont témában 
volt. Azt mondta, nem tudja még, 
hogy a frakció miként szavaz majd 
e kérdésben, állásfoglalás egyelőre 
nincs. „Szívem szerint azt monda-
nám, egyszerre ne emeljünk ekko-

rát az áron, de egyelőre nem látom, 
miként, milyen pénzből tudnánk 
átvállalni az elvett állami támoga-
tást” – fogalmazott Xantus. 

„Biztos, hogy nagyon sok 
problémánk lesz a drágítás követ-
keztében” – mondta Fekete Ana, 
a távfűtést szolgáltató Goscom 
vezetője, aki a nyár folyamán 
többször is ígéretet tett, mindent 
megtesznek annak érdekében, 
hogy a fűtés ára ne változzon. „Az 
előállítási ár nem is változott” – 
mondta az igazgató, aki szerint 
hatalmas teher nehezedik most a 
helyi önkormányzat vállára. 

A tervezet vitája, illetve a 
drágítás mértékéről szóló döntés 
a szeptember végén esedékes ta-
nácsülésen várható.

LángLovagoK 90. szüLetésnapja

Tűzbe mennek az emberért
Megalakulásának 90 éves évfor-
dulóját ünnepelte tegnap a Szent-
egyházi tűzoltóság. 

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Díszegyenruhában, zászlók-
kal vonult fel az a harminc 
szentegyházi tűzoltó, akik 

meghívottjaikkal együtt fennállásuk 
kilencvenéves évfordulóját ünnepel-
te. Az eseményen tiszteletüket tették 
kül- és belföldi tűzoltótársaságok, 
valamint az Olt Sürgősségi Ese-
tek Felügyelőségének vezérkara 
is. Küldöttségek jelentek meg a 
németországi Müldorf városából, 
Szerbiából, Lengyelországból, va-
lamint Balatonboglárról, mellet-
tük pedig a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Tűzoltók Szövetsége és a 
Szolnok Megyei Tűzoltók Szövet-
ségének képviselői is tiszteletüket 
tették. Rajtuk kívül Hargita me-
gyei tűzoltó-alakulatok is együtt 
ünnepeltek a szentegyháziakkal – 
Székelykeresztúr, Parajd, Korond, 
Zetelaka, Bögöz és Kápolnás, vala-
mint a szomszédos települések kül-
döttségei jelentek meg a nagyszabá-
sú eseményen.

Szabó István önkéntes tűzoltó 
beszédében röviden összefoglalta a 
székelyföldi, ezen belül a szentegy-
házi önkéntes tűzoltóság megala-
kulását és tevékenységét, sajnálattal 
téve hozzá, hogy a régi tűzoltók neve 
mára már homályba vész. Beszámolt 
a jelenlegi helyzetről is: a 27 alapító 
tagból alakult tűzoltóság mára 32 
tagból tevődik össze, akik közül öt fi-
zetéses és 27 önkéntes tűzoltó. Emel-
lett pedig büszkén számoltak be a je-
lenlegi felszerelésükről is, amelynek 
egy részét a müldorfiaktól kapták. 
Az évek során azonban sikerült 
korszerű gépeket is beszerezniük, 
amelyek közül van már olyan tűzol-
tóautójuk, amely avartűzre, valamint 
gyors beavatkozásokra vethető be, 
emellett pedig technikai mentést is 
tudnak nyújtani. 

Az ünnepséget követően a kultúr-
otthonban külön-külön felszólaltak 
a küldöttségek vezetői, beszédük-
ben az összetartozást, a szakszerű és 
eddig sikeres munkát, az emberek 
védelmét, valamint a bajtársiasságot 
emelve ki. A helyi lánglovagokat a 
Szentegyházi Önkormányzat dísz-
oklevelekkel, valamint szolgálati ér-
demérmekkel tüntette ki. 

Fűtésmérő berendezés az egyik csíkszeredai kazánházban. Drága értékek  fotó: mihály lászló

Emlékező tűzoltók díszegyenruhában. A közösséget szolgálják  fotó: mihály lászló


