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A valós regionalizáció jelentheti 
a kiutat a jelenlegi romániai 
állapotokból Szilágyi Zsolt, az 
Erdélyi Magyar Néppárt elnöke 
szerint, aki egyúttal magyar–ma-
gyar összefogást is szorgalmaz.

 »  BÁLINT ESZTER

Románia látszólag a sikerei csú-
csán áll, de soha nem volt eny-
nyire megosztott – vont mérle-

get csütörtöki évértékelő nagyváradi 
sajtótájékoztatóján Szilágyi Zsolt, az 
Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) el-
nöke, aki szerint az egyetlen kiutat a 
jelenlegi helyzetből a párbeszéd és a 
Nyugati szövetséghez hasonló regio-
nális törekvések jelenthetik. Beszélt 
egyúttal a magyar–magyar párbeszéd 
és összefogás fontosságáról is, főként 
olyan körülmények között, hogy az 
elkövetkező két év során négy válasz-
tás is lesz, nagyjából félévente fognak 
urnákhoz járulni a választópolgárok.

Strukturális átalakítás szükséges
Szilágyi kiemelte, a bukaresti Otope-
ni repülőtéren külföldi munkavál-
lalás céljából gépre szálló román 
állampolgárok számában mérhető, 
mennyien veszítették el reményüket, 
hogy Romániában is sikeresek lehet-
nek, távozásukkal pedig véleményt 
mondanak az elmúlt 29 évről, a leg-
többen pedig nem is kívánnak ha-
zatérni. Meglátása szerint az ország 
strukturális átalakítása rendezhetné 

egyszer s mindenkorra a helyzetet, 
azáltal ugyanis a pénzek közelebb 
kerülnének a helyi közösségekhez, 
és maguk dönthetnének a felhasz-
nálásukról. Példaként említette: ab-
ból is látszik Erdély hátrányos meg-
különböztetése Bukarest részéről, 
hogy ennyi év alatt sem épült meg 
az észak-erdélyi autópálya. Pedig ha 
jól utánaszámolunk, akkor már a Ko-
lozsvárt elkerülő szakaszra kifi zették 
a Borstól Brassóig terjedő hossz teljes 
árát, hiszen míg jobb helyeken 4–5 
millió euróból épül meg egy kilomé-
ternyi autópálya, addig nálunk 28 
millió eurós kilométerenkénti árról 
beszélünk – irányította rá a fi gyelmet 
a politikus. Hozzátette: ez a sztráda 
ugyanakkor nemcsak Erdély érdeke, 
hiszen a szintén rég várt Marosvásár-
hely–Jászvásár autópálya megépíté-
sével egyetemben Moldvát is össze-
kapcsolná Nyugat-Európával.

Az EMNP elnöke szerint a román–
magyar szolidaritás jelenthet kiutat, 
hiszen mindenki jobban akar élni. 
„A román politika nem hajlandó 
befogadni a regionális érdeket, de 
remélem, hogy ez változni fog” – fo-
galmazott Szilágyi, utalva a Nyugati 
szövetségre és az annak nyomán ki-
alakuló új struktúrákra.

Magyar–magyar összefogás
A román–magyar párbeszéd mellett 
magyar–magyar párbeszédet is sür-
getett a politikus. Emlékeztett, már 
sikerült tárgyalóasztalhoz ülni a Ma-
gyar Polgári Párt (MPP) újonnan meg-

választott elnökével, Mezei Jánossal, 
és Kelemen Hunor RMDSZ-elnöknek 
is felajánlotta: gondolkodjanak „kon-
vergens stratégiában”. Mint magya-
rázta, ez az erdélyi magyar szavazatok 
maximálását jelentené azáltal, hogy 
összefogna a három alakulat a vá-
lasztásokon, hiszen ezáltal nemcsak 
a hűséges pártszavazók, hanem a csa-
tározás miatt távolmaradó polgárok 
voksait is meg tudnák szerezni. Szil-
ágyi szerint önkormányzati választá-
sokkor a tömbmagyar vidékeken to-
vábbra is létezhetne verseny, de ahol a 
szükség úgy diktálja, közös jelöltekre 
van szükség.

„Ezt az évet közös autonómianyi-
latkozattal kezdtük, a jövő évet is 
kezdhetnénk tárgyalással. Rögzítsük 
az elveket, találjuk meg a választá-
si stratégiát, több magyar, erősebb 
képviselet” – fogalmazott a néppárt 
elnöke, aki szerint az arányos kép-
viselet elvét kellene elfogadtatniuk 
a magyar alakulatoknak a román 
többséggel, hogy ne az 5 százalékos 
küszöb meglépésétől függjön a romá-
niai magyarok parlamenti képvise-
lete. Ez kellene hogy legyen szerinte 
az összefogás első lépése, a  második 
pedig egy kampánykódex, ami maxi-
málisan mobilizálja a választópolgá-
rokat. A néppárt elnöke abbéli remé-
nyének adott hangot, hogy az RMDSZ 
is az ügy mellé áll, amennyiben nem, 
úgy kigondolják, hogy milyen más 
stratégia jöhet szóba.

Szilágyi ugyanakkor ismételten kér-
te az RMDSZ-től, hogy közölje, mit 
nyer a romániai magyar közösség 
azáltal, hogy a szövetség ezúttal is 
kiállt a szociálliberális kormánykoalí-
ció mellett, amikor nem szavazta meg 
csütörtökön a bizalmatlansági in-
dítványt. Szerinte ugyanis amellett, 
hogy „az országot rázza a korrupció”, 
itt az év vége, és még nincs 2019-es 
költségvetés, arról sem szabad meg-
feledkezni, hogy egy magyarellenes 
kormányzásról beszélünk, példaként 
Mihai Tudose exkormányfő akasztá-
sos nyilatkozatát, a MOGYE ügyét, 
az egyházaktól elkobzott ingatlanok 
visszaszolgáltatásának megtagadá-
sát, valamint a visszaállamosításokat 
említette.

ÖSSZEFOGÁST, ARÁNYOS PARLAMENTI KÉPVISELETET SZORGALMAZ AZ EMNP

Maximálnák a magyar voksokat
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Maradnak az elfuserált 
Robin Hoodok

Idén is szomorúan kuporoghatnak a karácsonyfa mel-
lett a román ellenzék politikusai, miután ezúttal sem 
hozott nekik karácsonyra kormányváltást a Jézuska. 
Amúgy nagyjából meggyőződésünk, hogy ők csodál-
koztak volna a legjobban, ha a parlament megszavaz-
za a legújabb bizalmatlansági indítványt, hiszen az 
erőviszonyok még úgy sem billentek a javukra, hogy 
a kormány fő erejét adó Szociáldemokrata Párt (PSD)
több honatyája is átállt hozzájuk. Egyrészt mert két ho-
natya aztán vissza is tért, másrészt pedig azért, mert a 
nemzeti kisebbségek frakciója amúgy is mindig a kor-
mányoldallal tart. És ami a legfontosabb: az RMDSZ is 
bejelentette már előre, hogy ezúttal sem szavaz sem 
pró, sem kontra. 

Pedig a kormány meglehetősen sokat tett annak 
érdekében, hogy időszerűvé váljon a távozása. Per-
sze tudjuk, hogy az ellenzék legalább annyira eluta-
sítja a magyar jogköveteléseket, sőt a liberálisok és 
a Băsescu-párt egyenesen fő doktrínájává avatta a 
magyarellenességet. Emellett – bár magyar voksokra 
ácsingózik – nem fogékony a magyar igényekre az USR 
sem. De hát ez így szokott lenni, ellenzékben meg a 
szociáldemokraták pattannak fel a sovinizmusrollerre. 

Ugyanakkor az ellenzék maga sem tudja pontosan, 
hogy a kormány azonnali menesztésén kívül mit akar. 
Ráadásul még az RMDSZ voksai sem lettek volna ele-
gendőek a kormánybuktatáshoz. Mindazonáltal a 
pénzügyminiszter által meglepetésszerűen bejelen-
tett, a bankokra és a távközlési, illetve energetikai 
cégekre kiróni szándékozott extraadók akár még in-
dokolttá is tehették volna, hogy a kormány megbuk-
jon.  Az új adók tényén túl ugyanis már a bejelentésük 
forgatókönyve is felháborító volt. Liviu Dragnea, a PSD 
elnöke vasárnap nekiment a polgárokat és az országo-
kat „kiszipolyozó” csúnya külföldi multiknak, megala-
pozva ezzel kommunikációs szempontból az ennek el-
lentételezésére szolgáló kormányzati intézkedéseket. 
Eugen Teodorovici pénzügyminiszter pedig kedden 
este – mintegy a tegnapi bizalmi szavazásra időzítve, 
biztosítandó a multik „igáját nyögő” plebs szimpátiá-
ját – már elő is állt a „kapzsisági” adó tervével.

Előrebocsátanánk: nem hiszünk az olyan apoka-
liptikus jóslatoknak, amelyek az ellenzéki sajtóban 
láttak napvilágot, és amelyek hangvétele alapján arra 
következtethetnénk, hogy a szerkesztőségek tagjai 
egytől egyig a bankok és az energetikai, illetve táv-
közlési cégek főrészvényesei. Amikor Magyarorszá-
gon kivetették a bankadót és a telekomadót, akkor 
is sokan mantrázták, hogy ezzel elüldözik a multikat. 
Aztán mégsem lett belőle semmi. A külföldi multiknak 
ugyanis még úgy is kiváló közeg a közép- és kelet-eu-
rópai piac, ha a profi tjuk egy részéről le kell monda-
niuk – elvégre a bérköltségek még mindig igencsak 
alacsonyak. Más kérdés – és ezt már sokadszor ismé-
teljük –, hogy a magyar kormány egy, az előző kormá-
nyok és a gazdasági válság által előidézett, pénzügyi 
összeomlással fenyegető gazdasági helyzetben folya-
modott a drasztikus lépésekhez. A román kormány 
viszont saját maga idézte elő a hiányt. Azzal, hogy 
minden áron meg akarja valósítani a választási kam-
pányban tett nyugdíj- és béremelési ígéreteit. Mivel 
pedig ezekre nincs pénz, a multikkal akarja megfi zet-
tetni az emeléseket a mindenféle előzetes egyeztetés 
nélkül kivetett sarc révén. Ebben a formában pedig ez 
simán kommunista típusú rablópolitika, hiszen már az 
eddigi bér- és nyugdíjemelések mögött sem állt valós 
gazdasági teljesítmény, a kormány csak a fogyasztást 
pörgette föl velük. Amely ezzel infl ációt gerjesztett, 
ami miatt a jegybank alapkamatot emelt – és töb-
bek között éppen emiatt emelkedett az ingatlanhite-
lesek életét megkeserítő bankközi hitelkamatláb is, 
amelynek a növekedésével most a kormány próbálja 
igazolni az igazolhatatlan „kapzsiadót”. Vagyis a leg-
kapzsibb itt maga az egyre népszerűtlenebb kormány, 
amely elfuserált Robin Hoodként azért venne el a „gaz-
dagoktól”, hogy az így szerzett pénzen vásárolja meg 
a „szegények” szavazatait. Márpedig egyáltalán nem 
biztos, hogy jót tesz az országnak, ha ilyen, igazából 
saját zsebre dolgozó Robin Hoodok vezethetik tovább. 

A gond csak az, hogy jelen állás szerint az sem biz-
tos, hogy jobb lenne, ha az ellenzéki pártok vennék át 
a helyüket.
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Párbeszédet kezdeményez. Szilágyi Zsolt szerint jó lenne magyar–magyar egyeztetéssel kezdeni a 2019-es évet

Antal Árpád: a régióké az esély

Az idei év pozitívumai a regionális szerveződések, a nagyvárosok polgármes-
tereinek kezdeményezései, ezek leépíthetik a Bukarest-központú, túlcent-
ralizált államot. Mindez az egész országnak, és nekünk, magyaroknak is jó 
– értékelte a 2018-as esztendőt Antal Árpád. Sepsiszentgyörgy polgármestere 
csütörtökön elmondta, a következő, kampánydús években esély sincs arra, 
hogy a román pártok előrukkoljanak egy országprojekttel, így egyetlen esély, 
ha a regionális identitástudatot, energiákat kiaknázva lép tovább az ország. 
Szerinte ez a folyamat elindult, még ha nem is fogalmazták meg ország-
projektként, és ez a románoknak és  magyaroknak egyaránt jó. Kiemelte 
ugyanakkor, hogy a várakozásokkal ellentétben csendes év volt a 2018-as, 
„bár túlfűtött nacionalizmusra, magyarellenességre számítottunk, inkább 
egymással voltak elfoglalva a különböző hatalmi ágak”. (Bíró Blanka)
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