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Az RMDSZ-kongresszus margójára
Amint az európai főügyész-jelölt 

Laura Codruța Kövesi meghallgatá-
sának vitáját követtem a televíziós 
közvetítésben, kellemesen meg-
lepődtem, amikor egy süketnéma 
jelbeszéddel értekező képviselő vé-
leményt mondott-politizált! Azonnal 
feltettem magamnak a kérdést: miért 
hallgat a több százezres románi-
ai magyar választópolgár, noha 
rendelkezik az írott és elektronikus 
sajtó széles skálájával? Az RMDSZ 
jövőképformáló kongresszusát nem 
szabad egy két-háromsoros meg-
jegyzéssel elintézni.

Az RMDSZ elmúlt harmincévnyi 
politizálását a hatalmon lévő politikai 
pártok támogatása jellemezte. Kele-
men Hunor inkább úgy kellett volna 
fogalmazzon, hogy az RMDSZ ideológi-
ája a pragmatikus transzszilvanizmus 
szellemében, a mindig hatalmon lévő 
pártok csatlósaként, a saját közös-
sége sorsának javítása. Ez a politikai 
magatartás nem elítélendő, hisz az el-
lenzékiekhez való csatlakozás semmit 
sem hozott volna a konyhára.

 A jelenlegi és főleg jövőbeli politi-
kai helyzet alaposabb meggondolásra 
kell hogy ösztönözze a romániai ma-
gyarság politikai magatartását. Min-
den jel arra mutat, hogy a PSD-ALDE 
kormányzó pártszövetség alapjaiban 
mellőzi a szociáldemokrácia politikai 
és gazdasági ideológiáját. A társadal-
mi igazságosság elősegítése helyett 
minden jóérzésű ember felháborodá-
sát kiváltó, magánérdekeket előnybe 
helyező törvényeket kezdeményez, 

és kivitelez-mostanáig az RMDSZ 
támogatásával. Ha azt képzelik a mai 
politika hatalmasai, annyira buta ez a 
nép, hogy nem veszi észre, hogy egy 
speciális nyugdíjas havi járandósága 
nagyobb, mint egy hétköznapi nyug-
díjas négy évre juttatott alamizsnája, 
nagyot tévednek. Az is felháborító, 
hogy a társadalmi igazságosságot 
vezénylő Tudorel Toader miniszter havi 
jövedelme 57 000 lej, ami szinte öt 
évre járó átlagnyugdíj! 

A gazdaságpolitikáról csak annyit, 
hogy ilyen nem létezik. Gazdasá-
gilag megalapozatlan költségve-
tések elfogadásával egyre növelik 
a kiadásokat, főleg a béreket. Az 
infláció azonnal mindent megsemmi-
sít. A költségvetési deficiteket banki 
hitelekkel foldozzák, az országot 
eladósítják. A külföldi pénzügyi-ban-
ki szakemberek közelgő államcsődöt 
jósolnak. Jelenleg keményen formáló-
dik a román ellenzéki pártok összefo-
gása. Minden jel arra mutat, hogy az 
elkövetkező parlamenti választáso-
kon képesek lesznek a többségi sza-
vazatok megszerzésére, a kormány-
zás átvételére. Véleményem szerint 
most az RMDSZ láthatóan félre kell 
álljon a PSD-ALDE támogatásától. 
A jövő évi parlamenti választásokig 
tisztára moshatja magát úgy a román, 
mint a magyar választópolgárok 
szemében. A pragmatikus transzszil-
vanizmus szellemében! 

Iszlai József közgazdász
Székelyudvarhely 

H I R D E T É S

e-mail-ben: uzenet@szekelyhon.rosms-ben: 0726–720418
Véleményét elküldheti: 

A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a beküldött leveleket rövidítve, szerkesztve, illetve 
illusztrálva közölje. A közölt levelek tartalmával nem feltétlenül értünk egyet.

Az utóbbi időben sok egyházi és 
világi vezető nyilatkozott a sajtónak 
Ferenc pápa látogatásával kap-
csolatban, és többek között azt is 
elmondták, hogy már tavaly tudtak a 
látogatásról, csak nem lehetett nyil-
vánosságra hozni biztonsági okok-
ból. Ez teljesen érthető, az azonban 
kevésbé, hogy miért most a ,,hegy 
alatt” ugrándoznak jobbról balra a 
szervezők, hiszen volt rá egy évük, 
hogy kigondolják a részleteket. Bor-
boly Csaba azt írta, hogy konstruktív 
javaslatokat vár, íme egy pár: 

– A részvételi szándékot lehessen 
május 15-ig bejelenteni a megnyíló 

weboldalukon, hiszen nem mindenki 
tudja két hónappal előre elkötelezni 
magát, és a túl korai listazárás nagy-
mértékben csökkentheti a zarándo-
kok számát. 

– A várost ne zárják le péntek 
reggel az autós forgalom előtt, mert 
sok búcsújáró zarándok visszajáró 
vendég a városba, akiknek évek óta 
megvan a szállásuk és a parkolási 
lehetőségük. 

– A város határában sok parlagon 
álló méretes telek van, működjenek 
együtt a tulajdonosokkal, és létesít-
senek ideiglenes parkolókat.

– Csíksomlyón a Kalász negyedből a 
nyereg felé tartó mellékutcákat aszfal-
tozzák le, hogy eső esetén a zarándo-
kok ne legyenek térdig sárosak.

– További intézkedéseik feleljenek 
meg a következő egyszerű elvnek: a 
város lakói és a vendégek úgy érez-
zék, hogy nem elszenvedői, hanem 
élvezői a pápalátogatásnak.

Ismeretlen

Javaslatok a pápalátogatásra

Regisztrálni kell a Szentatya 
látogatásán való részvételhez
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Kelemen Hunort újraválasztották 
a kolozsvári kongresszuson
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