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Hosszas „dilemmázás” után Ke-
lemen Hunor úgy döntött, hogy 
másodjára is újrázni készül az 
RMDSZ élén az alakulat jövő feb-
ruári tisztújító kongresszusán. 
A politikus egyelőre nem foglal 
állást az EP-mandátumokért 
beindult belső verseny kapcsán.

 » ROSTÁS SZABOLCS

K
elemen Hunor megpályázik egy 
újabb elnöki mandátumot az 
RMDSZ 2019 februárjában ren-

dezendő kongresszusán; ezt maga 
az alakulat vezetője jelentette be egy 
tegnapi kolozsvári sajtóbeszélgetésen. 
A szövetségi elnök bevallotta, ed-
dig nem volt egyértelmű, hogy indul 
a harmadik elnöki mandátumáért, 
viszont arra a következtetésre jutott 
– részben RMDSZ-es kollégáival foly-
tatott beszélgetései során –, hogy van 
benne elegendő erő, tudás és tapasz-
talat a folytatáshoz. „Nem vagyok az 
az ember, akinek nincsenek dilem-
mái, az is megfordult a fejemben, 
hogy váltani kellene, hogy ennyi idő 
elteltével talán elérkezett az idő a vál-
tozásra a szövetségen belül. Végül a 
folytatás mellett döntöttem, azt mérle-
geltem, hogy az érdekképviselet nyer-
jen. Világosak számomra az előttünk 
álló feladatok, új terveim is vannak, és 
végig szeretném vinni, amit közösen 
elkezdtünk” – jelentette ki a kincses 
városi magyar újságírókkal folytatott 
háttérbeszélgetésen Kelemen Hunor.

Kérdésre válaszolva a szövetségi el-
nök elmondta, ha rajta múlik, akkor 
Porcsalmi Bálint ügyvezető elnökkel 
közösen folytatja az alakulat irányítá-
sát. A háttérbeszélgetésen ugyancsak 
jelen lévő Porcsalmi erre úgy vála-
szolt: kíváncsian várja a február 22–
23-án rendezendő tisztújító kongresz-
szus munkálatait és eredményét. Az 
RMDSZ Kolozsváron, a BT Arénában 
szervezi következő tisztújító kongresz-
szusát, ahova ezernél több küldöttet, 
hazai és külföldi meghívottat vár. Az 
elnöki poszton Markó Bélát váltó Kele-
men Hunor 2011 februárja óta irányítja 

az RMDSZ-t, 2015-ben újabb négy évre 
választotta elnökké az alakulat. A szö-
vetségi elnöki tisztségre pályázóknak 
2019. január 8-áig kell iktatniuk a jelö-
lési dossziéjukat.

Lapunk arra volt kíváncsi, a jövőre 
rendezendő európai parlamenti vá-
lasztások kapcsán mi a véleménye 
Kelemennek arról, hogy az újrázni 
készülő Sógor Csaba és Winkler Gyula 
eurohonatyák mellett indulni készül 
a megmérettetésen Hegedüs Csilla 
ügyvezető alelnök és Vincze Loránt 
FUEN-elnök is. Az RMDSZ elmondta: 
nemrég mind a négy politikussal kö-
zölte, hogy ebben a kérdésben majd 
csak a februári kongresszus után 
kíván állást foglalni. Hozzátette, sze-
rinte a négy politikus közül bármelyik 
képes ellátni a feladatot. Kelemen sze-
rint az RMDSZ reálisan két EP-mandá-
tum megszerzésével számol, és abban 
érdekelt, hogy erős néppárti magyar 
frakció alakuljon a jövő évi választá-
sok után az uniós törvényhozásban. 
A politikus elmondta, vajdasági és 

kárpátaljai jelölt ezúttal is helyet kap 
a Fidesz EP-választási listáján befu-
tó helyen, arról azonban nincsenek 
információi, hogy – akárcsak koráb-
ban Tőkés László esetében – erdélyi 
jelöltet is indítana a magyarországi 
kormánypárt. A Krónika kérdésére Ke-
lemen Hunor elmondta azt is, eldőlni 
látszik, hogy jövő évre tervezett romá-
niai látogatása során Ferenc pápa Er-
délyt is felkeresi, a helyszín azonban 
ismeretlen. Hozzátette, a szövetség 
szerint Csíksomlyó megfelelő hely-
szín lenne egy pápalátogatás számá-
ra. A  romániai belpolitikát érintve 
a politikus úgy vélekedett, hogy a 
jobbközép ellenzéknek nincs meg 
a kormánybuktatáshoz szükséges 
többsége a bizalmatlansági indítvány 
csütörtökön esedékes szavazásán, sőt 
szerinte a jobbközép alakulatok nem 
is akarnak kormányra kerülni. Kele-
men meglátása szerint a következő 
időszakban tovább durvul a román 
balliberális kormánykoalíció és Klaus 
Johannis államfő közötti konfl iktus.
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Kampánypótcselekvők

Még el sem kezdődött a 2019-es választási év, de már-

is bizton kĳ elenthetjük: az európai parlamenti és köz-

társaságielnök-választással is „súlyosbított” eszten-

dő az érdemi gazdasági és szociális politika rovására 

menő masszív kampány jegyében telik majd.

Nem mintha azt akarnánk állítani, hogy a szoci-

álliberális koalíciót az elmúlt két évben akár csak 

egy percig is azzal lehetett volna „vádolni”, hogy fe-

lelős, megfontolt és előrelátó pénzügy-, befektetési, 

nyugdíj- vagy bérpolitikát folytat. A kormányoldal a 

statisztikák szerint dübörögve növekvő gazdaság 

eredményeit a nyugdíjak és a közalkalmazotti bérek 

emelésén keresztül „osztotta” meg a polgárokkal, ami 

nem sok vízióról tesz tanúbizonyságot. Főleg ha va-

lójában csupán mérsékelt gazdasági teljesítmény áll 

az emelések mögött, hiszen csak a fogyasztás, ezen 

keresztül pedig a külkereskedelmi mérleghiány és az 

infl áció nő. Viszont elvileg alkalmasak lehetnek arra, 

hogy eltereljék a fi gyelmet az érdemi elképzelések hi-

ányáról, valamint arról, hogy a kormányoldal számára 

a fő prioritás az igazságügyi törvények módosítása, 

amely nem csupán az ügyészi visszaélések felszámo-

lására alkalmas, hanem arra is, hogy elhárítsák a jogi 

felelősségre vonás rémét a korrupciós ügyekbe keve-

redett politikusok feje felől.

Nem mintha az ellenzék teljesítménye bármivel jobb 

lenne: ide-oda csapkodnak, mint hal a szatyorban, 

kritikátlanul, ájult rajongással szajkóznak minden, 

a kormánnyal szemben Brüsszelben vagy bármilyen 

más nyugati kancellárián megfogalmazott bírálatot – 

amelyek egy része az ő „feljelentéseik” nyomán szüle-

tett –, miközben ők sem állnak elő semmilyen kézzel 

fogható stratégiával. Ehelyett bizonyos időközönként 

minden tehetetlen bukaresti ellenzék utolsó mentsvá-

rához, a semmilyen sikerrel nem kecsegtető bizalmat-

lansági indítványhoz folyamodnak.

A leginkább szem előtt levő ellenzéki maga Klaus 

Johannis államfő, aki a viszonylag passzívan végiglé-

becolt négy év után a választási évre aktiválta magát, 

de neki sem telik többre, mint hogy egyes miniszteri 

kinevezések halogatásával, illetve a több büntetőjogi 

eljárásban is érintett PSD-elnök bűnözőnek titulálásá-

val törjön borsot a kormányoldal orra alá.

A következő tizenkét hónapban pedig ennek a 

mindkét oldal részéről enyhén szólva is halvány telje-

sítménynek a hatványozódására számíthatunk.

Az alaphangot az ellenzéki oldal adta meg. Egyrészt 

az újabb bizalmatlansági indítvánnyal, amelynek el-

fogadására semmilyen esély nem mutatkozik, mivel 

még az RMDSZ támogatásával sem kapná meg a kor-

mánybuktatáshoz szükséges számú szavazatot. De 

legalább úgy tűnik, mintha az ellenzék tenne valamit, 

és ezáltal bekerül a hírekbe. És a pótcselekvést még 

meg lehet spékelni minden pótcselekvések pótcselek-

vésével: a magyargyűlölet szításával, hiszen az amúgy 

is esélytelen indítvány kudarcát a magyar szervezet 

nyakába lehet varrni.

Másrészt Johannis sem állít ki magáról hízelgőbb 

bizonyítványt, amikor abban látja az államfői, állam-

férfi úi viselkedés nonpluszultráját, hogy miniszteri 

kinevezések elutasításával csinál bohócot a kormány-

ból – és magából.

Ehhez méltó reakció a kormányoldal részéről Liviu 

Dragnea legújabb felvetése, amely szerint a parla-

mentnek hazaárulás miatt vádemelést kell kezdemé-

nyeznie az államfő ellen, amiért az kétségbe vonta 

Románia alkalmasságát az EU soros elnökségének 

átvételére.

Maguk a kormánykoalíció politikusai is jól tudják, 

hogy a vádak egyrészt nevetségesek, másrészt az eljá-

rásra sincs sok esély, hiszen hiányzik a kétharmados 

parlamenti támogatás hozzá. De „bónuszként” addig 

is hazaárulónak lehet bélyegezni az államfő védelmé-

re kelő politikusokat és sajtót, miközben a baráti mé-

diában a hazafi  pózában tetszeleghetnek.

A felelős, a polgárok érdekeit, jólétét szolgáló politi-

zálásnak pedig már a látszata sincs meg. Nem mintha 

az érintettek – azaz a polgárok – nem igényelnék. Ha-

nem azért, mert akiknek a választópolgároktól kapott 

felhatalmazás nyomán ez lenne a feladatuk, egyszerű-

en képtelenek rá.

Kormányoldalon és ellenzékben egyaránt.
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 Kelemen Hunornak az is megfordult a fejében, hogy váltani kellene

 » KISS JUDIT

E lutasította a kolozsvári táblabíró-
ság a Váta Lóránd színművész által 

a Media Index Egyesület, a Media Net 
Kft . és Kulcsár Árpád, a Transindex 
portál egykori főszerkesztője ellen 
megfogalmazott panaszt – közölte 
tegnap délután a Kolozsvári Rádió. 
A  bíróság megalapozatlannak ítélte a 
keresetet, ugyanakkor Vátát 6555 le-
jes perköltség kifi zetésére kötelezte, 
a döntés ellen 30 napon belül lehet 
fellebbezni. „Megvárjuk az ügyvé-
demmel a bírói indoklást, hogy miért 
vesztettünk alapfokon, de határozot-
tan tudom, hogy fellebbezni fogunk 
az ítélet ellen, és továbbmegyünk ezen 
az úton” – nyilatkozta a Krónika meg-
keresésére Váta Lóránd, a Kolozsvári 
Állami Magyar Színház színművésze.

Mint ismeretes, Váta Lóránd rágal-
mazás és hitelrontás miatt perelte be 
az internetes oldalt. A Transindexen 
tavaly októberben az akkoriban vi-
lágszerte és Magyarországon is egyre 
nagyobb hullámokat keltő #MeToo 
mozgalom hevében jelent meg két 
cikk, amelyekben szexuális zaklató-
ként állították be Váta Lórándot úgy, 
hogy neki nem adtak lehetőséget a 
megszólalásra ugyanabban a formá-
ban. Váta már akkor cáfolta a cikk 
alá írt Facebook-hozzászólásban az 
ellene felhozott vádakat, amelyeket 
rágalomnak, személye nyilvános le-
járatásának, magánélete kiteregeté-
sének és a nyilvánosság előtti meg-
hurcolásnak tartott, és közölte, hogy 
jogi lépéseket fog tenni. A per má-
jusban kezdődött el: a színművész 
50 ezer eurós kártérítést követelt az 
elszenvedett erkölcsi veszteség mi-

att, ugyanis elmondása szerint foltot 
ejtettek a becsületén, súlyosan sé-
rült a jó hírneve és a magánélete.  Az 
ügyben a Magyar Újságírók Románi-
ai Egyesületének (MÚRE) becsület-
bírósága is állást foglalt: eszerint a 
Transindex.ro portál megsértette az 
újságírói etikát azokban a cikkeiben, 
amelyben azt állította, hogy Váta 
Lóránd színész szexuális zaklatást 
követett el. Kulcsár Árpád azóta el-
hagyta a Transindexet, egy magyar-
országi portálnál dolgozik.

A Maszol.ro hírportál korábbi be-
számolója szerint Váta Lóránd mellett 
a Kincses Kolozsvár Egyesület elnöke, 
Gergely Balázs, illetve Kántor Melinda 
színésznő tanúskodott. A Transindex 
azt a két fi atalembert idéztette be a tör-
vényszékre, akiket Váta állítólagosan 
zaklatott. Az utolsó tárgyalást novem-
berben tartották.

Váta fellebbez a Transindex elleni sajtóperben
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