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Csíki Magánjavak története (29.) 

 
 

Rajtunk is múlott? 
 

Hosszú évek óta motoszkál a fejemben, hogy azoknak, akik a Csíki Magánjavak 

visszaszerzése kapcsán döntési helyzetbe kerültek, ezekkel a döntésekkel 

kapcsolatban van-e felelősségük, illetve felelősségre vonhatók-e legalább 

erkölcsi vonatkozásban.  
 

Mostanig nem tűnt úgy, mintha ezeknek az embereknek lelkiismeret furdalásuk lenne, amiből 

két következtetést lehet levonni. Az egyik, hogy ilyen szempontból a közösségnek már 

nincsenek elvárásai, minden mindegy. A másik, hogy létezik egyfajta csendes túlélési 

stratégia, miszerint az efféle cselekedetek megbocsáthatók, mert jobb, ha a mieink (itt 

székelyföldi magyar emberekre gondolok) legyenek igazgatók, bírók, polgármesterek, 

bizottsági tagok stb., nem válnak gyanúsítás és esetleges zaklatás tárgyává, inkább vesszen a 

vagyon.  

 

Visszahúzó cselekedetek 

 

Végül olyan kompromisszumra jutottam, hogy név nélkül ugyan, de a Csíki Magánjavak 

ügyét visszamozdító cselekedeteket felsorolom. 

 

-2001-ben a Csíkszeredai Polgármesteri Hivatal 11 elutasító rendeletet adott ki válaszként a 

Csíki Magánjavak kérésére, 

- ezt a 11 rendeletet 2002 januárjában a polgármesteri hivatal visszavonta, de azóta sem 

szolgáltattak vissza egyetlen ingatlant sem, 

- 2002-ben egy 2800 hektáros, két fokon megnyert per marosvásárhelyi tárgyalásán a Csíki 

Magánjavak részéről nem jelent meg senki, 

- a megyei földosztó bizottság 2006-tól 2012-ig váratott egy elutasító döntés meghozatalával, 

- a kisebbségi és egyházi vagyont visszaszolgáltató hivatal alelnöki széke megalakulása óta a 

miénk, ennek ellenére még a törvény által előírt meghallgatási kötelességének sem tett eleget, 

és három hónappal a 15 elutasító döntés meghozatala után derült égből villámcsapásként 

tudtuk meg, hogy mi is történt, 

- 2013 óta folyó, erdőket célzó visszaadási kérésünk tárgyalásában egyik legádázabb 

ellenségünk a Hargita Megyei Pénzügyi Igazgatóság, akinek kifogását elfogadva kimondták a 

Csíki Magánjavak perképtelenségét, 

- a Hargita Megyei Törvényszék azt a döntést, amit 2015-ben keményen bírált, 

törvénytelennek, a törvény elvét megszegőnek minősített, 2017-ben egy az egyben elfogadott. 

 

Mi lett volna, ha mindez minden esetben fordítva történik? Gondolkozzunk el ezen, és ahogy 

az előző cikkben is javasoltam vonjuk le a magunknak a következtetéseket. 


