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TŐKÉS LÁSZLÓ EP-KÉPVISELŐKÉNT IS LÁTOGATÁST TETT A CSÍKSZEREDAI BÖRTÖNBEN

VEZÉRCIKK

Politikai harc Bekéékért

Tőkés László ezúttal az Európai
Parlament külügyi bizottsága
elnökének ajánlásával, EP-képviselőként látogatta meg a csíkszeredai börtönben a székelyföldi
terrorperben elítélt Beke Istvánt
és Szőcs Zoltánt.
» KRÓNIKA

T

őkés László európai parlamenti
képviselői minőségében is meglátogatta pénteken a csíkszeredai börtönben Beke Istvánt és Szőcs
Zoltánt, a Hatvannégy Vármegye
Ifj úsági Mozgalom (HVIM) két volt
erdélyi vezetőjét, akiket terrorizmus
vádja miatt ítéltek tavaly börtönbüntetésre. A csíkszeredai börtönben
tett látogatásról Tőkés László – aki
az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
(EMNT) elnöke is – pénteken számolt
be egy sajtótájékoztatón. Az MTI szerint emlékeztetett, hogy korábban
magánemberként látogatta meg a két
bebörtönzöttet, most viszont az EP
külügyi bizottsága elnökének ajánlásával vett részt a látogatáson, s ebből
az alkalomból lehetősége nyílt megtekinteni a csíkszeredai börtönben
uralkodó viszonyokat is. Megállapí-

totta, viszonylag jó körülmények között vannak Bekéék, akik nehezményezik, hogy nem engedik őket külső
munkavégzésre.
Tőkés bírálta a román államot,
amelynek szerinte mindig is szüksége volt magyar politikai foglyokra,
hogy megfélemlítse a romániai magyarságot. Az EP-képviselő szerint
Bekéék is csak bűnbakok, akik révén
a román állam az egész romániai magyarságot akarja megfélemlíteni. Szerinte a „székelyföldi terrorizmusügy”
mögött ugyanaz a hagyományos
kamarilla áll, amely száz esztende-
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államot, amelynek szerinte
mindig is szüksége volt magyar politikai foglyokra, hogy
megfélemlítse a romániai
magyarságot.

je törekszik a romániai magyarság
elűzésére, tönkretételére. Kiemelte,
folytatni kell a két elítélt kiszabadításáért a jogi és a politikai küzdelmet.
Úgy vélte, jogi téren elég szűkösek
a lehetőségek, ezért fontos, hogy az
RMDSZ politikai úton is felvállalja az
ügyet, és akárcsak az egyházi ingatla-

nok vagy a magyar iskolák esetében,
ugyanolyan súllyal képviselje ezt az
ügyet is a román kormánykoalícióval
folytatott tárgyalásokon.
Az EMNT elnöke szerint ki kell
használni a pápa Romániába tervezett látogatását, valamint Románia
soros EU-elnökségét is, hogy ezt a
kérdést minél alaposabban megismertessék a nemzetközi közvéleménnyel és döntéshozókkal. Szerinte
Románia EU-elnöksége érzékenyebbé teheti a külföldieket a két volt erdélyi HVIM-vezető ügye iránt.
A sajtótájékoztatón jelen volt Sándor Krisztina, az EMNT ügyvezető
elnöke is, aki bejelentette, hogy 2019ben az EMNT több évfordulós programot szervez az 1989-es kommunistaellenes temesvári felkelés 30 éves
évfordulójára.
Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt 2018
júliusában öt-öt éves börtönbüntetésre ítélte terrorizmusért a román legfelsőbb bíróság. Azért állították őket
bíróság elé, mert lehallgatott beszélgetéseikből és az előbbi lakásán talált
petárdákból a román hatóságok arra
következtettek, hogy házi készítésű
bombát akartak robbantani Kézdivásárhely főterén 2015-ben a december
elsejei román nemzeti ünnepre szervezett katonai parádén.

Arányaiban kevés a kolozsvári magyar baba
» P. A.

A

tavalyi évben 462 magyar gyerek
született Kolozsváron, ebből 241
lány és 221 fiú – tájékoztatta szerkesztőségünket Oláh Emese, a kincses város alpolgármesterének sajtóirodája.
A legnépszerűbb nevek a lányoknál
az Emma (16), a Nóra (13), az Eszter
(13), az Anna (13), a Zsófi a (11) és a
Hanna (7). A fi únevek körében az
Ádám (12), az Erik (9), a Dominik és
az Ákos (8-8) lett dobogós, de a Dániel és a Levente (7-7) is népszerű névnek számított 2018-ban.
Tavaly összesen 6667 gyereket
anyakönyveztek Kolozsváron, 3290

lányt és 3377 fi út. Így a magyar újszülöttek aránya csupán fele akkora,
mint amekkora a kolozsvári magyarság részaránya: a tavalyi újszülöttek
körében hét százalék a magyar gyermekek aránya, míg a legutóbbi, 2011es népszámlálás szerint a kincses város 325 ezer lakosa közül csaknem 50
ezer vallotta magát magyarnak, ami
több mint 15 százalékot jelent.
A legnépszerűbb fiúnevek egyébként az Andrei (359), az Alexandru
(266), a Matei (265), a David (228), a
Ștefan (188), a Tudor (152), a Mihai
(140), a Cristian (99), a Victor (94), a
Gabriel (87), a Ioan (84), a Vlad (83),
a Luca (80), az Eduard (76), a Dani-

el (69), a Filip (69), a Răzvan (68).
A leggyakoribb lánynevek pedig a
Maria (709), Sofia (215), a Ioana (137),
az Ana (135), az Antonia (117), az Elena (105), a Ștefania (87), az Alexandra (86), a Daria (83), az Anastasia
(74), az Ilinca (73), az Irina (71), a Natalia (70) és a Sara (70).
„2018-ban 2504 házasságot kötöttek, 4959 személy hunyt el, és 68 válást mondtak ki az anyakönyvvezető
előtt. Az önkormányzat vezetősége
kitüntetésben részesítette azt a 497
párt, amely az 50. házassági évfordulóját ünnepelte, és azt a 3 kolozsvári
lakost, aki tavaly 100 évet töltött” –
tájékoztatott Oláh Emese.
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Politikai váltógazdaság
román módra

Az utóbbi hetekben több román ember is megkérdezte tőlem, hogy erdélyi magyarként miért szeretjük a PSD-t, az RMDSZ pedig miért „ezeket a bűnözőket” támogatja? Ezekből a véleményekből vált
számomra egyértelművé, hogy sok erdélyi román azt
hiszi, ha az RMDSZ akarná, akkor a szociáldemokrata kormányt simán le lehetne váltani. A románságot foglalkoztató kérdést néhányan azért szegezték
nekem, mert úgy gondolták, magyar újságíróként
tudom, hogy „pártunk” miért nem akarja eltakarítani az útból a PSD-t, hozzájárulva a liberális ellenzék
által – élén Klaus Johannis államfővel – ígért, tejjel-mézzel folyó Kánaán kezdetéhez.
Először meghökkentem, de amikor ismeretségi
körömből már az ötödik román ember is ezekkel az
aggályokkal hozakodott elő, elkezdtem töprengeni,
hogy netán az ünnepek táján lemaradtam valami fontos belpolitikai eseményről, és e mioritikus ország
szépreményű jövője az én lelkemen is szárad. Hamar
kiderült azonban, hogy egyes tévéadók által a nagy
ellenzéki reményként eladott bizalmatlansági indítvány sikertelenségét próbálják szokás szerint a magyarság nyakába varrni.
Időbe tellett, amíg román ismerőseimnek elmagyaráztam, hogy egyrészt nem minden erdélyi magyar
RMDSZ-pártfogó, másrészt nem az erdélyi magyar
politikán múlik, hogy mi történik Romániában. A matematika nagy úr: bárhogy is csűrik-csavarják, a mai
kormányzó pártoknak többségük van a törvényhozásban, a szociáldemokrata kormány pedig köszöni
szépen, jól van. A nép tudná leváltani, ha akarná.
Másrészt nekem nagyjából mindegy, hogy melyik
jelenlegi román párt van hatalmon. Erdélyi magyarként bennünket egyik sem kedvel, elvárásainkat
egyik sem teljesíti, sőt azoknak a románoknak az igényeit sem, akik Erdély számára pénzügyi autonómiát
kérnek. Innentől fogva egyiknek sem drukkolok, mert
egyikben sem bízom.
Még frissen él emlékezetemben Kolozsvár polgármesterének, Emil Bocnak a beszéde a négy erdélyi
liberális polgármester által a Nyugati Szövetség néven összehozott együttműködés temesvári bemutatkozásáról, ahol nyugat-európai önkormányzati
vezetőkhöz hasonló hévvel szállt síkra a nagyvárosok pénzügyi autonómiája mellett. Újabban az az
Emil Boc követel pénzügyi önrendelkezést, akinek
jó pár évvel korábbi kormányzása idején tapodtat
sem haladt előre a decentralizáció, és aki szintén
semmit nem tett a magyarok által három évtizeden
át kitartóan követelt helyi autonómia megvalósulásáért. Akkori főnöke, Traian Băsescu államfő úgy
fogalmazott, annyi autonómiája lesz Udvarhelynek,
mint Caracalnak. De még annyi sem lett.
Nos ha már ezt az ellenzéki társaságot is kipróbálta
kormányon az ország, nagy kérdés számomra, hogy
ugyanazok az emberek milyen újdonsággal tudnának
előhozakodni? Kiegészülve persze az egykori magyarországi Szabad Demokraták Szövetségének (SZDSZ)
„romániai inkarnációjával”, a Mentsétek meg Romániát Szövetséggel, amelynek egyház- és családellenes szólamain kívül nem találkoztam semmiféle épületes elképzeléssel az ország jövőjéről.
Számomra tehát rejtély, miért gondolják úgy a románok, hogy nekünk, erdélyi magyaroknak kell a
tűzből kikaparnunk gesztenyéjüket? Miért a mi felelősségünk az, ha az ország rossz irányba megy? Miért
vagyunk hibásak azért, ha politikai ideológiáktól függetlenül az elmúlt harminc esztendő román kormányai tönkreverték az országot, a román politikai elit
pedig a közvagyon nagyobb részét ellopva gazdagodott meg. Csodálkozom a román választókon, hogy
nem veszik észre: a két politikai tábor – amelyek közül választani akarnak –, nagyjából egy tőről fakad, a
pártokban csupán névcsere történt. Amíg az erdélyi
románság nem eszmél rá, hogy gazdasági fejlődés és
jólét csak regionális pártok révén képzelhető el, amelyek politikusai Erdély valódi problémáit és kihívásait
vállalják fel, addig különösebb jelentősége nem lesz,
kit „szavaznak be” a bukaresti parlamentbe.
A népi bölcsesség tökéletesen ráillik a mai román
politikára: ha elrepül egy légy, jön helyette másik, de
az rendszerint sokkal jobban csíp.

