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Románia és a fekete-tengeri térség eddi-
gi legnagyobb hadgyakorlata zajlik az or-
szágban annak a katonai akciónak a kereté-
ben, amelynek során 25 ezer katonát és több 
ezer harci eszközt vonultatnak fel három NA-
TO-tagállam területén. Ezzel párhuzamosan 
fennállása legnagyobb és legköltségesebb 
fejlesztésébe fog a román hadsereg, amely 
a légvédelmi rendszertől kezdve a hadihajó-
kon át a páncélozott csapatszállítókig meg-
annyi harci eszközzel kívánja felújítani fel-
szerelését. A fenti két adalék egyértelmű je-
le annak, hogy Bukarest a „ha békét akarsz, 
készülj a háborúra” Julius Caesar-i intelem 
mentén alakítja katonapolitikáját. Az egész 
ott kezdődött, hogy Donald Trump felhívásá-
nak eleget téve Klaus Johannis államfő „ki-
követelte” a bukaresti kormánynál: az ország 
már idén összterméke két százalékát fordít-
sa védelemre. Az amúgy a NATO által meg-
szabott védelmi költségvetési minimum be-
tartása az amerikai elnök vesszőparipája, aki 
még megválasztása előtt azzal fenyegette az 
atlanti szövetség tagjait, hogy védelem nél-
kül maradnak, ha nem fizetnek. A tengeren-
túli stratégiai partner utasításának megfele-
lően Bukarest példa nélküli költekezésbe fo-
gott, a parlament által májusban elfogadott, 
közel tízmilliárd euróra rúgó haderőfejlesztési 
csomag értelmében a román hadsereg nem-
csak rakétavédelmi rendszerrel és új vadász-

gépflottával izmosodik, hanem nagybevásár-
lást terveznek páncélozott csapatszállítókból, 
katonai terepjárókból, hadihajókból is. Csak 
Patriot típusú rakétákra az ország GDP-je 
két százalékának megfelelő négymilliárd dol-
lárt költünk, holott a légvédelem elvileg már 
megoldódott a Deveseluban tavaly hadrend-
be állított amerikai rakétapajzs révén. Min-
denesetre ellentmondásos Románia részéről 
harcászati célokra fordítani ekkora összege-
ket, amikor közismert, hogy autópálya vagy 
kórház építésére sose futja a költségvetés-
ből, de még a védőoltással való zökkenőmen-
tes ellátásra sincs pénz. Nem azt mondjuk, 
hogy nem kell költeni a biztonságra, a mos-
tani fegyverkezési láz mögött azonban egy-
értelműen Bukarest feltétlen és egyoldalú 
Amerika-pártisága, valamint az orosz viszony 
terheltsége áll. Márpedig a Washington iránti 
elkötelezettségnek nemcsak az az ára, hogy 
Bukarest lezárja a kétoldalú párbeszéd esé-
lyét Moszkvával. Katonai védereje kiterjesz-
tése fejében az Egyesült Államok azt is meg-
szabja, hogy a megemelt védelmi kiadásokat 
Románia Amerikában költse el ott gyártott 
Patriotok, F-16-osok és más hadi eszközök 
megvásárlásával. Ami a tengerentúli nagyha-
talom szempontjából kiváló üzlet, a lepattant 
romániai közúti és egészségügyi infrastruk-
túra ismeretében azonban számunkra feles-
leges pénzkidobás.VE

ZÉ
RC

IKK

Duplán vásárolt biztonság

A Minta szerint székely zászlóval kellene fogadni Klaus Johannis államfőt holnapi székelyföldi látogatásán

Autonómia-párbeszédet sürget a néppárt

A székely zászlóval kellene 
várniuk a régió lakosainak 
a holnap Székelyföldre lá-

togató Klaus Johannis államfőt – 
javasolja a Minta, az Erdélyi Ma-
gyar Néppárt (EMNP) ifjúsági 
szervezete, miközben Szilágyi 
Zsolt EMNP-elnök az autonómi-
áról szóló párbeszédre való nyi-
tottságra kéri az államfőt. Szil-
ágyi tegnap szerkesztőségünk-
höz is eljuttatott, Johannisnak 
címzett nyílt levelében arra hív-
ja fel az államfő figyelmét, hogy 
az önrendelkezésért, illetve a fö-
derációs berendezkedésért foly-
tatott törekvések nem a többsé-
gi társadalom ellen irányulnak. 
A néppárt elnöke nyugat-euró-
pai példákkal érvel amellett, 
hogy „az autonómia stabilitást, 
jólétet, a különböző nemzeti kö-
zösségek, valamint a többség 
és kisebbség közti egyetértést 
eredményez”. Mint kifejtette: 
olyan modellekről van szó, ame-
lyek több száz éves hagyomány-
ra tekintenek vissza a térség-
ben. „Egy olyan nemzeti közös-
ség jövőjéről beszélünk, mely-
nek tagjai román állampolgár-
ok, akik Romániában dolgoznak, 
itt adóznak, betartják az ország 
törvényeit, és békében kívánnak 
élni román nemzetiségű szom-
szédjaikkal” – hangsúlyozza a 
nyílt levélben.

Szilágyi úgy fogalmaz: meg-
győződésük, hogy Johannisnak 
is szándékában áll megrefor-
málni a romániai hatalmi viszo-
nyokat, hogy az erdélyiek ne úgy 
gondoljanak Bukarestre, mint 
„korrupt, cselekvőképtelen ha-

talomra, mely nem tudja megfe-
lelő módon hasznosítani a ren-
delkezésére álló lehetősége-
ket és forrásokat”. Az EMNP ál-
láspontja szerint olyan reform-
ra lenne szükség, amely figye-
lembe veszi az évszázadok so-
rán kialakult történelmi régió-
kat, ebben a német föderációs 
modell lehet irányadó. Szilágyi 
leszögezte: a föderális Romá-
nia sokkal hatékonyabb lenne, 
mint a mostani központosított 
ország. A pártelnök főként azt 
fájlalja, hogy az őshonos nemze-
ti kisebbségek szerepéről, hely-
zetéről és jövőjéről még mindig 
nem indult el őszinte és szerve-
zett párbeszéd, ezért a kisebb-
ség tagjai továbbra is úgy érzik, 
hogy a mindennapokban má-
sodrangú polgárokként keze-
lik őket. Szilágyi Zsolt az állam-
fő székelyföldi látogatása alkal-
mából arra kéri Johannist, hogy 
kezdeményezzen diskurzust, 
és „mint a legmagasabb közjogi 
méltóság, alkotmányos kötele-
zettségének megfelelően legyen 
moderátora az autonómiáról 
folytatott román–magyar pár-
beszédnek”. „Az általunk felvá-
zolt problémákat a modern Eu-
rópában a párbeszéd, a közös 
megegyezés, a kompromisszu-
mok és a politikai-adminisztra-
tív megállapodások útján oldot-
ták meg, melyek modern intéz-
ményes megoldást eredményez-
tek minden esetben” – hangsú-
lyozza az EMNP elnöke.

A néppárt ifjúsági szer-
vezete eközben arra kéri a 
székelyföldieket, hogy az államfő 

holnapi látogatásán tűzzék ki há-
zaikra a székely zászlót. A Min-
tának az MTI-hez eljuttatott fel-
hívása szerint ezzel a gesztus-
sal egyfelől a székely vendég-
szeretetről üzenhetnének az ál-
lamfőnek, másfelől azt mutathat-
nák meg, hogy Székelyföld igen-
is létezik, a székelyek autonóm 
közösségként a szülőföldjükön 
akarnak jövőt építeni maguknak. 
A felhívás német nyelven üze-
ni az erdélyi szász Johannisnak, 
hogy „Isten hozta Székelyföld-
re”. „A székely zászló nemcsak 
a nemzeti szimbólumunk, ha-
nem ebben testesül meg az au-
tonómia gondolata: az, hogy mi 
itthon akarunk maradni, és itt 
akarjuk megteremteni magunk-
nak azt a környezetet, amelyben 
kiteljesedni, fejlődni tudunk” – 
nyilatkozta az MTI-nek Tőke Er-
vin, a Minta elnöke. Hozzátette: 

sok román politikus úgy gondol-
ja, az autonómia jelszava csak 
arra szolgál, hogy a magyar ve-
zetők szavazatokat szerezzenek 
Székelyföldön, de nincsen erre 
igazi társadalmi igény. „A zász-
ló kitűzésével azt jelezhetnénk, 
hogy a lakosság is akarja az au-
tonómiát” – vélte a csíkszeredai 
önkormányzati képviselőként is 
tevékenykedő politikus. Tőke Er-
vin megjegyezte: felhívásukban 
azért írták német nyelven az „Is-
ten hozta Székelyföldre!” köszön-
tést, hogy emlékeztessék Klaus 
Johannist német, kisebbségi vol-
tára. Magyarázatként hozzátette: 
Johannis több esetben magyar-
ellenes megnyilvánulásokkal kí-
vánta bizonyítani, hogy „ő milyen 
jó román”.

Johannis székelyföldi látoga-
tását egyébként megkésettnek 
tartja Kelemen Hunor RMDSZ-

elnök, aki a margittai Szabad-
ság Feszten pénteken tartott 
előadásában úgy fogalmazott: 
szerinte az államelnök kör-
útjával annak látszatát kelti, 
hogy a 2019-es államfőválasz-
tásra készül. Kelemen emlé-
keztetett, 2015-ben azt javasol-
ta Johannisnak, hogy Románia 
valamennyi politikai szereplő-
je írjon alá egy többség-kisebb-
ségi együttműködési paktu-
mot, amelynek szerepe kivon-
ni a kisebbségi kérdést a hatal-
mi harcokból. Az RMDSZ-elnök 
szerint az államfő a kérést az-
óta is tanulmányozza. Kelemen 
ugyanakkor ismételten bírálta 
Johannist amiatt, hogy berlini 
látogatása során modellértékű-
nek nevezte Romániát a kisebb-
ségi kérdés tekintetében. 
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Hatékonyság a nagyobb bérért
Már tárgyalnak az új közalkal-
mazotti bértörvény gyakorlati al-
kalmazásáról a sepsiszentgyör-
gyi városházán. Antal Árpád pol-
gármester rámutatott: a szak-
szervezetet arról próbálja meg-
győzni, hogy a bérrács kidolgo-
zásakor abból induljanak ki, hogy 
az egyetemet végzett pályakez-
dő legkevesebb 3000 lejt keres-
sen az önkormányzatnál, ezzel 
tennék vonzóvá a közalkalmazot-
ti munkát. „Megpróbáljuk tömörí-
teni a bérrácsot: jelenleg a legki-
sebb és a legnagyobb fizetés egy 
a hathoz arányban viszonyul egy-
máshoz, szeretnénk ezt legalább 
egy a háromhoz arányra csök-
kenteni” – magyarázta az elöljá-
ró. A béremeléssel párhuzamo-
san ugyanakkor a városvezető na-
gyobb hatékonyságot és több em-
pátiát vár el munkatársaitól. Úgy 
vélte: azoknak az alkalmazottak-
nak, akik rendszeresen közvet-
len kapcsolatba kerülnek a polgá-
rokkal, több empátiát kell tanúsí-
taniuk a problémák iránt, azok-
nak pedig, akik nem a lakosok-
kal érintkeznek, hatékonyabban 
kell dolgozniuk. „Jelentős szem-

léletváltásra számítok, és ebben 
a szakszervezet segítségét is kér-
tem” – szögezte le Antal Árpád.

A polgármester felhívta a fi-
gyelmet arra, hogy a közalkal-
mazotti bérezésre vonatkozó 
törvénytervezet parlamenti vitá-
ja során a szakszervezetek fél-
retájékoztatták a közvéleményt, 
ugyanis a polgármester nem 
egyénileg szabja meg az alkal-
mazottak fizetését, tehát a szub-
jektív megítélés kizárt. „Az ön-
kormányzati vezetők arról dönt-
hetnek, hogy az azonos képesí-
téssel, ugyanabban a beosztás-
ban dolgozók bére mekkora le-
het. Ugyanakkor a béralap öt szá-
zaléka felett rendelkezünk, azt ki 
lehet osztani prémiumként azok-
nak, akik többet, jobban dolgoz-
nak” – magyarázta. A polgár-
mester a versenyszférában alkal-
mazott módszerek bevezetését 
tervezi, így például az alkalma-
zottaknak hetente tevékenységi 
beszámolót kell írniuk, az iroda-
vezetőknek pedig félévente jelen-
tést kell készíteniük. 

BÍRÓ BLANKA

Az autonómiáról folytatott őszinte párbeszéd kezde-

ményezésére és moderálására kéri Klaus Johannis 

államfőt Szilágyi Zsolt EMNP-elnök. A néppárt ifjú-

sági szervezete eközben a székely zászló kitűzésére 

szólít Johannis holnapi székelyföldi látogatásakor.

Szívélyes fogadtatás. Az ifjúsági szervezet a zászlók kitűzését kéri a székelyföldiektől
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