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Kihívó nélkül pályázhat Kelemen 
Hunor újabb elnöki tisztségre 
az RMDSZ-ben, miután lapunk 
értesülései szerint a jelenlegi 
elnökön kívül senki nem mutat 
érdeklődést a poszt iránt.

 » KRÓNIKA

N agy valószínűséggel egyedül 
indul harmadik elnöki man-
dátumáért Kelemen Hunor az 

RMDSZ februárban rendezendő tiszt-
újító kongresszusán. Bár a jelölési 
határidő csak január 8-án, kedden 
jár le, tudomásunk szerint senki nem 
kíván szembeszállni a szövetséget 
2011 óta irányító politikussal a veze-
tői tisztségért. Porcsalmi Bálint ügy-
vezető elnök tegnap a Krónika meg-
keresésére elmondta, hétfő délutánig 
még senki nem nyújtotta be jelölési 
dossziéját a szövetség szabályzatfel-
ügyelő bizottságához, még Kelemen 
Hunor sem. Porcsalmi hozzátette: tu-
domása szerint a jelenlegi szövetségi 
elnök a mai nap folyamán teszi meg 
jelölését. Az ügyvezető elnöktől meg-
tudtuk, az esetleges további jelöltek 
a határidő egész napján megtehetik 
jelentkezésüket.

Az elmúlt hetekben az RMDSZ szá-
mos területi szervezete bejelentette, 
hogy támogatja a másodszor is újráz-
ni készülő Kelement. Míg korábban 
az alakulat háromszéki, csíki területi, 

továbbá Bihar, Szilágy és Hunyad me-
gyei szervezete tette le a garast a poli-
tikus mellett, tegnap a Maros megyei-
ek biztosították támogatásukról az 
elnököt. Ennek nyomán egyértelművé 
vált, hogy a lapunk értesülései szerint 
az elnöki tisztség megpályázásával 
„kacérkodó” Korodi Attila képviselő-
házi és Cseke Attila szenátusi frakció-
vezető (utóbbi az alakulat bihari szer-
vezetét irányítja) nem indul a vezetői 
posztért a februári kongresszuson. A 
csíkszeredai Korodi Attila tegnap meg 
is erősítette lapunknak, hogy nem 
kíván elindulni Kelemen Hunorral 
szemben. „A mostani feladatköreim 
bőven elégségesek, úgyhogy nem fon-
tolgatom az indulást” – mondta a Har-
gita megyei politikus a Krónikának. 
Azon kérdésünkre, van-e tudomása 
arról, más párttársa fontolgatja-e az 
indulást, kijelentette: ebben a témá-
ban csak a saját nevében tud beszélni.

Az is eldőlt, hogy senki nem pályáz-
za meg az RMDSZ elnöki tisztségét 
a szövetség nőszervezetének tagjai 
közül. Horváth Anna, a nőszervezet 
önkormányzatokért felelős alelnöke 
tegnap a Krónikának elmondta, sze-
rinte a szervezet ebben a pillanatban 
más fontos, jól meghatározott sze-
repet tölt be. „Úgy gondolom, hogy 
az RMDSZ elnöki tisztsége hatalmas 
tapasztalatot és nagyon sok olyan tu-
dást, rátermettséget, képességet igé-
nyel, amelyre hosszú idő alatt lehet 
szert tenni. Sok idő szükségeltetik ah-

hoz, hogy bárkinek a személyisége ga-
ranciát jelentsen egy egész szervezet, 
tagszervezetek képviselőinek a sze-
mében” – részletezte Kolozsvár volt 
alpolgármestere. Kifejtette, szerinte 
jelenleg Kelemen Hunor az, aki leg-
inkább megfelel mindezen elvárások-
nak, illetve olyan emberi és politikusi 
kvalitásokkal rendelkezik, amelyek 
egy ilyen szerep betöltéséhez, a mun-
kafeladat elvégzéséhez szükségesek. 
„Ez nem nő vagy férfi  paradigmában 
értelmezhető. Időre van szükség, illet-
ve számos olyan helyzet megtapasz-
talására és megoldására, amelynek 
köszönhetően bárki, nő vagy férfi  fel-
nőjön egy ilyen feladatkörhöz” – szö-
gezte le Horváth Anna. 

Mint arról beszámoltunk, Kelemen 
Hunor egy december 17-ei kolozsvári 
sajtóbeszélgetésen jelentette be, hogy 
megpályázik egy újabb elnöki man-
dátumot az RMDSZ idén februárban 
rendezendő kongresszusán. A szövet-
ségi elnök bevallotta, sokáig nem volt 
egyértelmű, hogy indul a harmadik 
elnöki mandátumáért, viszont arra 
a következtetésre jutott – részben az 
RMDSZ-es kollégáival folytatott be-
szélgetései során –, hogy van benne 
elegendő erő, tudás és tapasztalat a 
folytatáshoz. Mint ismeretes, 2011-ben 
Kelemen Eckstein-Kovács Pétert és 
Olosz Gergelyt maga mögé utasítva 
nyerte el az elnöki posztot, a 2015-ös 
tisztújító kongresszuson pedig nem 
akadt kihívója az elnöknek.

 » BÍRÓ BLANKA

Továbbra sem jártak sikerrel a 
nagyváradi rendőrök: tegnap 

délutánig nem sikerült azonosíta-
niuk azt a fi atal nőt, aki már több 
mint egy hete, december 30-ára vir-
radó éjszaka megpróbálta felgyúj-
tani a Bihar megyei RMDSZ-iroda 
bejárata fölé kihelyezett magyar 
zászlót. Alina Dinu, a Bihar megyei 
rendőr-főkapitányság szóvivője teg-
nap szűkszavúan annyit mondott a 
Krónikának, hogy az elkövetőt nem 
sikerült azonosítani. További fag-
gatózásunkra azt mondta, termé-

szetesen tovább nyomoznak az ügy-
ben, hiszen büntetőjogi eljárás van 
folyamatban. Megismételte, hogy 
december 30-án a nagyváradi ren-
dőrség hivatalból indított eljárást, 
amint a zászlóégetés-kísérletről ké-
szült felvétel felkerült a világhálóra. 
Rongálás gyanújával indították el a 
büntetőjogi eljárást ismeretlen elkö-
vető ellen. Alina Dinu elmondta, az 
ügyben négy feljelentés érkezett, ám 
ő csak a sértett RMDSZ szervezetet 
tudta megnevezni, a másik három 
feljelentőről nem közölt adatokat. 
Korábban az Erdélyi Magyar Néppárt 
vezetői is úgy nyilatkoztak, hogy ren-

dőrségi feljelentést tettek az ügyben. 
Amint arról beszámoltunk, az inci-
dens során megpróbálták felgyújtani 
az RMDSZ Bihar megyei székházára 
kitűzött magyar zászlót a nagyváradi 
Fekete Sas Palotában, ám egy fi atal-
ember időben megakadályozta, hogy 
a lobogó lángra kapjon. Az RMDSZ 
területi szervezete videófelvételt is 
közölt, amelyen látható, amint egy 
fi atal nő székre felállva egy öngyúj-
tó lángjával próbálja meggyújtani az 
épület falára kifüggesztett piros-fe-
hér-zöld zászlót. Az incidens után az 
RMDSZ ipari alpinista segítségével 
magasabbra tetette a zászlót.

EGYEDÜL PÁLYÁZHAT HARMADIK MANDÁTUMÁRA AZ RMDSZ SZÖVETSÉGI ELNÖKE

Nem akad kihívója Kelemennek

Erdélyi tudósítások 2019. január 8.
kedd

A sértett fél,
ha magyar

Egyértelmű és minden kétséget kizáró üzenete van 
annak, hogy a Bihar megyei rendőr-főkapitányság a 
történtek után több mint egy héttel sem tudja, akarja 
azonosítani a nagyváradi zászlóégetési kísérlet el-
követőjét. És hogy a valósághoz még közelebb rög-
zítsük a tényeket, pontosítsunk: a román rendőrség-
nek nyolc nap sem elegendő ahhoz, hogy feltárja a 
magyar zászló felgyújtására készülő, minden bizony-
nyal nem magyar nemzetiségű gyanúsított kilétét.

Ezek után talán mondani sem kell, hogy az üze-
net címzettje a nagyváradi/erdélyi magyar közös-
ség. A tárgya pedig az, hogy büntetlenül marad-
hatnak a közösség, annak tagjai, valamint jelképei 
elleni támadások.

Az állítás nem lenne több merő rágalmazásnál, 
a román nyomozó hatóságok befeketítésénél, ha 
egyedi esetről lenne szó. Csakhogy láttunk már ilyet. 
Se szeri, se száma azoknak az elmúlt években tör-
tént eseteknek, amelyek során magyar szimbólu-
mokat – műemlékeket, szobrokat, feliratokat, zász-
lókat, történetesen ugyancsak a magyar lobogót 
Nagyváradon – rongáltak, vagy tágabb értelemben 
magát a közösséget gyalázták Erdélyben, ám a tet-
tesek kilétét azóta is homály fedi, ebből kifolyólag 
pedig a felelősségre vonásuk is elmaradt. Például 
közel egy éve annak, hogy eltűnt a Musai–Muszáj 
akciócsoport által a kolozsvári polgármesteri hivatal 
udvarán található kerékpárparkolóban elhelyezett 
többnyelvű helységnévtábla. Persze február óta kis-
sé változott a világ, mert részben orvoslást nyert a 
szervezet tiltakozásának tárgya (négy többnyelvű 
tábla kikerült a kincses város bejáratánál a tizen-
hatból), az azonban mégis csak égbekiáltó, hogy a 
kolozsvári rendőrségnek tizenegy hónap sem ele-
gendő ahhoz, hogy térfi gyelő kamerák segítségé-
vel megállapítsa, ki lopott el egy táblát egy állami 
intézmény területéről. Hasonló a helyzet egyébként 
a nagyváradi incidens esetében: a Fekete Sas Palo-
tában székelő RMDSZ-székház körül több térfi gyelő 
kamera is működik, a legutóbbi gyújtogatási kísér-
letről telefonos videófelvétel is készült, jobb helye-
ken tehát nem nagy ördöngősség nyakon csípni a 
zászlógyalázókat.

És még csodálkozunk, hogy a romániai magyarok-
nak a román államba, annak intézményeibe vetett 
bizalma enyhén szólva sem magas? Hogy a magyar 
fi ataloknak egyáltalán nem akaródzik a román had-
sereg és a belügyminisztérium kötelékében szolgál-
ni? Hiszen a sok-sok felderítetlen incidens egytől 
egyig arról árulkodik, hogy Bukarest nem tekinti 
egyenrangú, nemzetalkotó közösségnek a magyart, 
hanem olyan kisebbségnek, amellyel szemben meg-
engedhetőek a sértő, gyalázkodó, támadó megnyil-
vánulások. És az is jelzésértékű, ahogy a nagyváradi 
incidens kapcsán a többségi nemzet tagjai elősze-
retettel küldik vissza Ázsiába (és helyenként az any-
jukba) az erdélyi magyarokat amiatt, hogy „idegen 
állam” zászlaját merik kitűzni, lobogtatni Romániá-
ban. Holott jól tudjuk: miközben Romániában civil 
szervezetek és állami intézmények hajtóvadászatot 
folytatnak a magyar és a székely zászló ellen, Ma-
gyarországon nemcsak az ottani román közösség 
intézményein, hanem polgármesteri hivatalokon is 
vígan és zavartalanul loboghat a román trikolór. Ar-
ról nem beszélve, hogy az RMDSZ erdőszentgyörgyi 
székházára kitűzött magyar és székely zászlók miatt 
kirótt prefektusi bírságot eltörlő jogerős törvényszé-
ki ítélet is arra utal: egy nemzeti kisebbség érdekvé-
delmét ellátó politikai szervezet igenis használhatja 
az illető közösség jelképeit, legyen szó zászlóról.

Az eset kapcsán fontos még leszögezni: szó sincs 
arról, hogy a fejét követelnénk (jelképesen persze) 
annak a fi atal lánynak, aki vélhetően egy előszilvesz-
teri buli alkoholgőzös mámorában megpróbálta fel-
gyújtani a magyar zászlót. Valószínűleg azóta maga 
is szégyelli a történteket. Azonosítása és felelősség-
re vonása azonban már csak azért sem maradhat 
el, hogy a romániai magyarság ne azt érezze: vele 
szemben mindent szabad, minden megengedhető.

Mert képzeljük csak el, mi lenne most, ha a szere-
pek felcserélődnének, és a zászló román lenne, az 
elkövető pedig magyar...
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Kelemen Hunor 2011-ben két ellenjelölttel szemben nyerte el az elnöki tisztséget, 2015-ben már nem akadt kihívója

Még mindig ismeretlen a magyarzászló-égető




