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Ha az embernek lehetősége van, 
lokálpatriotizmusát tettekben is 
megmutatja – nyilatkozta Ma-
rosvásárhelyen csütörtökön az 
RMDSZ színeiben induló Vincze 
Loránt, aki úgy fogalmazott, a 
Székelyföld képviselője szeret-
ne lenni az európai parlamenti 
választásokon.

 » SZUCHER ERVIN

N emcsak elméletben, gyakor-
latilag is a Székelyföld kép-
viselője szeretne lenni az eu-

rópai parlamenti választásokon az 
RMDSZ színeiben a második, befu-
tónak számító helyről induló Vincze 
Loránt. Vincze 2014 óta az RMDSZ 
külügyi titkára és Kelemen Hunor 
szövetségi elnök brüsszeli megbí-
zottja. 2016-ban az Európai Nemze-
tiségek Föderatív Uniójának (FUEN) 
elnökévé választották a lengyelor-

szági Boroszlóban, ezt megelőzően, 
2013 és 2016 között a FUEN alelnöke 
volt. Szakterülete az európai kisebb-
ségvédelem: az RMDSZ javaslatára a 
FUEN ernyője alatt létrejött kisebb-
ségi európai polgári kezdeményezés 
koordinátora. Az RMDSZ Maros me-
gyei elnöke, Péter Ferenc a csütör-
töki sajtótájékoztatón lokálpatrióta-
ként mutatta be az egykori székely 
főváros szülöttjét; a felmérések alap-
ján Vinczét azonban kevesen ismerik 
Marosvásárhelyen. Kérésünkre, hogy 
taglalja, miben nyilvánult meg eddi-
gi lokálpatriotizmusa, a Sógor Csaba 
helyére sorolt Vincze kifejtette, a lo-
kálpatriotizmus egy érzés, amelyet 
amikor az embernek lehetősége adó-
dik, tettekben is megmutat. A fi atal 
politikus néhány projektjét sorolta; 
mint mondta, neki köszönhető, hogy 
az ENSZ különmegbízottja romániai 
útja során Marosvásárhelyt is érin-
tette, ugyanakkor több tájékoztató 
jellegű konferenciát szervezett a 
térségben az uniós pénzalapok ha-

tékony lehívása érdekében. Szerinte 
az a munka sem mellékes, amit hosz-
szú évek óta az Unió összes őshonos 
kisebbsége érdekében végez. Vincze 
szerint a Minority SafePack témája 
annyira lefoglalta, hogy ideje zömét 
Brüsszelben meg egyik európai or-
szágból a másikba utazva töltötte el.

Abban az esetben viszont, ha 
bejut a brüsszeli törvényhozási tes-
tületbe, bár a teljes erdélyi magyar-
ságot képviseli, Marosvásárhelyen 
is „megtelepszik”, itt szándékozik 
képviselői irodát nyitni. Vincze azt 
szeretné, ha a Németország után a 
Kárpát-medencei magyarság ren-
delkezne a legnépesebb képviselet-
tel az Európai Néppártban (EPP). 
Ennek azonban az a feltétele, hogy 
a választások előtt az EPP ne zár-
ja ki soraiból a Fideszt. Vincze 
Loránt szerint nagy tévedés lenne 
megbontani a néppárt egységét, és 
gyengíteni az erejét, ezzel mintegy 
a politikai ellenfelek malmára haj-
tani a vizet.
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Milyen értékek fontosak 
az Európai Néppártnak?

Romániában az elvileg az európai konzervatív és ke-
reszténydemokrata pártokat tömörítő Európai Néppárt 
(EPP) egyik tagja, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke, 
Ludovic Orban éppen most jelentette be, hogy nagyon 
nem szeretne egy másik EPP-tagpárttal, az RMDSZ-szel 
közösen kormányozni. Egyúttal ismét kirohant a ma-
gyar kisebbség ellen: elfogadhatatlannak mondta a 
magyar közösség nemzeti jelképeinek használatát, és 
„provokációnak” nevezte a magyar jogköveteléseket.
Ehhez képest az EPP legnagyobb gondját a jelek sze-
rint éppen az jelenti, hogy kizárja-e soraiból a Fideszt, 
büntetendő a magyar kormány kampányát, amelyben 
Soros György és Jean-Claude Juncker arcképével illuszt-
rált plakátokon bírálja Brüsszelt és a bevándorlás bá-
torítását. A magyarországi kampányok már korábban 
is számos bírálatot váltottak ki. Hogy éppen a mostani 
kapcsán érzik úgy egyesek az EPP vezetői közül, hogy 
betelt a pohár, vélhetően annak tudható be, miszerint 
Budapest az EU vezetőit kritizálja, különös tekintettel 
Jean-Claude Junckerre, aki ráadásul az EPP színeiben 
politizál. Másrészt meg az EP-választási kampánynak, 
amelyben inkább a külső bírálóknak akarnak megfelel-
ni, jelezve: a kampány nem a Néppárt hivatalos állás-
pontját képviseli. A helyzet meglehetősen sajátságos. 
Tény, hogy a néha túlzásokba eső magyarországi kam-
pány meglehetősen egyszerű (mondhatnánk azt is: 
egybites) üzenetekkel operál, és a belpolitikai ügyek 
helyett nemzetközi témákra fókuszál, ugyanakkor en-
nek az egyik legfőbb oka, hogy otthon igazi ellenfele 
jelenleg sincs a kormánynak. Ilyen körülmények között 
a tábor nehezen lenne egyben tartható az ellenzék 
démonizálásával, hiszen annak pártjai folyamatosan 
megteszik azt a szívességet, hogy önmagukat járatják 
le. Ezért nyúltak a kormányoldal kampánygurui ismét 
az eddig sikeresnek bizonyult bevándorlási kampány-
hoz. Meg azért is, mert az is tény, hogy az Európai Bi-
zottság Junckerrel az élen 2015 óta sem volt képes iga-
zán életképes megoldással előállni a hol enyhülő, hol 
fokozódó migrációs nyomásnak.  A másik fontos ok az, 
hogy a magyar kormányfő a migráció ügyében képvi-
selt markáns álláspontjával európai politikai tényező 
lett, és ezt is igyekeznek kiaknázni. Elvégre a saját és 
az EU-s határok védelme fontos európai ügy, akárhogy 
is igyekeznek ezt egyesek tagadni.

Az EPP-ben egyesek számára a jelek szerint a brüsz-
szeli kapkodásnak és tökéletlenségnek az azért fele-
lős illetékesek orra alá dörgölése (még ha az valóban 
meglehetősen karcos hangnemben és túlzásoktól sem 
mentesen történik is) jóval nagyobb bűn, mint az uszí-
tás egy őshonos kisebbség ellen, az, hogy a Néppárt 
egyik tagja tűzzel-vassal küzd a kisebbségi jogok ki-
terjesztése, egyáltalán szavatolása ellen. A román PNL 
ugyanis már hosszú ideje pontosan ezt teszi. A magyar 
származását és unitárius vallását a román nagyközön-
ség szemében mindenképpen „ellentételezni” szán-
dékozó Ludovic Orban vezérletével a párt a legdur-
vább sovinizmus zászlóvivőjévé vált, és politikájának 
egyik fő irányvonalává tette a magyarellenességet. Az 
élen haladt minden olyan kezdeményezésben, amely 
a magyar közösség nyelvi és kulturális jogainak meg-
torpedózását célozta, és ezzel Orban pártelnök fű-fa 
előtt még dicsekedett is. Ehhez képest egyelőre nem 
tudunk arról, hogy a PNL ellen bármilyen fegyelmi el-
járás zajlana uszítás miatt.  Persze tudjuk, hogy a Nép-
párt ma már távolról sem csupán valóban konzervatív 
és valóban kereszténydemokrata pártokat tömörít, tá-
mogatottságának növelése érdekében főleg Észak-Eu-
rópából számos olyan, kisebb pártot fogadott soraiba, 
amely a mi fogalmaink szerint inkább liberális vagy 
balliberális elveket vall. Ennek a következménye, hogy 
a néppárti vezetőknek most lavírozniuk kell.  Ugyanak-
kor amennyiben a magyar kormánypártot valamilyen 
formában elmarasztalják – vagy egyenesen kizárják, 
ami az önpusztító ostobaság mintapéldája lenne –, 
a román nemzeti liberálisoknak pedig egyetlen hajuk 
szála sem görbül, és még csak pellengérre sem állítják 
őket amiatt, hogy saját országuk polgárait, egy ősho-
nos nemzeti közösség ellen hergelik, és annak ellehe-
tetlenítésén ügyködnek, akkor igencsak kérdésessé 
válik, hogy valójában milyen értékeket vall magáénak a 
„konzervatív és kereszténydemokrata” tömörülés.
Vagy inkább nagyon is egyértelművé.
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Választás. Csíkszeredához hasonlóan Kolozsváron is színes szeméttárolókba dobható el a szelektíven gyűjtött hulladék

 » KRÓNIKA 

Az uniós rendelkezéseknek meg-
felelő, új hulladékkezelési sza-

bályzatot fogadott el a kolozsvári 
önkormányzat. A dokumentum értel-
mében ezentúl már nemcsak kétféle 
– háztartási és száraz – hulladékot 
gyűjtenek a szemétszállító vállala-
tok, hanem a lebomló hulladékokon 
kívül szelektíven gyűjtik be a papír-, 
karton-, műanyag-, üveg- és fémhul-
ladékot is. A lakónegyedekben szí-
nes vagy jelzéssel (felirattal) ellátott 
szeméttárolókba dobható el a szelek-
tíven gyűjtött hulladék, a háznegye-
dekben, belvárosban élők számára 
színes, áttetsző zsákokat biztosít a 
hulladékelszállító vállalat. Mindenik 
hulladéktípushoz külön szín társul, 
a karton- és papírhulladékot kék 
színű, a műanyagot és fémet sárga 
színű, az üveget zöld színű, illetve a 

lebomló, háztartási hulladékot feke-
te színű műanyagzsákba vagy kuká-
ba kell gyűjteni.

Az építkezési törmelékek, bontásból 
fennmaradó építőanyagok esetében is 
változik a hulladékkezelési szabályzat: 
2020 végéig országos szinten az építke-
zési hulladéknak legalább a 70%-át 
kell újrahasznosítani, a begyűjtést, 
elszállítást, megsemmisítést csak erre 
vonatkozó engedéllyel rendelkező cé-
gek, vállalatok végezhetik el. „Magán-
emberekként is tehetünk azért, hogy 
egy tisztább, erőforrásainkkal jobban 
gazdálkodó világban, városban él-
jünk. Kolozsváron elképesztő mennyi-
ségű hulladék kerül a szeméttelepre, 
pedig ennek jelentős mennyisége új-
rahasznosítható lenne. Ezen a pazarló 
magatartáson változtatnunk kell, eh-
hez kérem a kolozsvári emberek hoz-
zájárulását – nyilatkozta Oláh Emese, 
Kolozsvár alpolgármestere.

A kincses városi önkormányzat 
ugyanakkor napelemek beszerzé-
sére és felszerelésére pályázik a tu-
lajdonában levő épületek, közintéz-
mények zöldenergiával való ellátása 
érdekében. A pályázás a kolozsvári 
Műszaki Egyetemmel partnerség-
ben történik, a 15%-os önrészt sa-
ját költségvetéséből fi nanszírozza 
az önkormányzat. A tervek szerint 
napelemmel szerelnék fel az Ale-
xandru Borza-főgimnáziumot, az 
informatikai líceumot, a pedagógiai 
líceumot, a sportlíceumot, a Donát 
negyedi piac épületét, az IRA piac 
épületét, és a Györgyfalvi negyedi 
sportbázist.

A városvezetés egy norvég fi -
nanszírozású, Romániában zajló 
energiaprogramban lehívható tá-
mogatásra pályázik, a beruházás 
összérték áfával együtt 6,1 millió lej 
(1,3 millió euró).

Négyosztatú hulladékgyűjtés Kolozsváron
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