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Dacian Cioloş, a PLUS elnöke 
csütörtöki székelyföldi látogatá-
sán úgy fogalmazott, attól nem 
fog javulni az emberek életszín-
vonala, hogy folyamatosan az 
autonómia témája kerül előtérbe.

 » KRÓNIKA

Amíg az emberek szegények, 
hiábavaló a Székelyföld auto-
nómiájáról beszélni – jelen-

tette ki csütörtökön Dacian Cioloş 
volt miniszterelnök Csíkszeredában. 
Az Igazság, Egység és Szolidaritás 
Pártjának (PLUS) elnöke az alakulat 
Hargita és Kovászna megyei szimpa-
tizánsaival találkozott csütörtökön. 
A csíkszeredai találkozón a volt mi-
niszterelnök az Agerpres hírügy-
nökség szerint azt mondta, szerinte 
hiábavaló a Székelyföld autonómi-
ájáról beszélni mindaddig, amíg az 
emberek szegények, és nincsenek 
fejlődési lehetőségeik. Cioloş szerint 
attól nem fog javulni az emberek 
életszínvonala, hogy „folyamatosan 
ez a téma kerül előtérbe”. Úgy véli, a 
befektetések ösztönzése, a gazdasági 
fejlődés, a román és magyar lakosok 
közös problémáinak orvoslása jelen-
tené a megoldást a térség számára. 
„Úgy gondolom, hogy az identitással, 
kultúrával kapcsolatos tényezőket 
valahogy össze kellene kötni a gaz-
daságfejlesztési projektekkel. A sze-
génység, a beruházások és a mun-
kahelyek hiánya jelentette probléma 
nem oldható meg, ha csak az etnikai 
vonatkozású tényezőkkel foglalko-
zunk, főleg, ha ezeket egyoldalúan 
kezeljük” – fogalmazott. Dacian Cio-
loş példaként rámutatott, a Marosvá-
sárhely és Brassó közötti autópálya 
sok befektetőt vonzana, ugyanakkor 
kiemelte, a román államnak „felelős-
sége és érdeke” elősegíteni a magán- 
és közberuházásokat, idevonzani a 
külföldi befektetőket, hogy munka-
helyek létesüljenek a térségben.

Mint mondta, olyan faluból szár-
mazik (Szilágyperecsenből), amelyet 

jelenleg 60 százalékban magyar, 40 
százalékban román nemzetiségűek 
laknak, és meggyőződése, hogy ha 
jólét van, illetve a jólét elérésére tö-
rekednek az emberek, megoldást ta-
lálnak minden más természetű prob-
lémára is.

Cioloş jelezte, azért látogat Hargita 
és Kovászna megyébe, mert szerinte 
a két megye hasonló specifi kus prob-
lémákkal küzd. Ezekre pedig „saj-
nos” csak a kampányidőszakokban 
fi gyelnek oda, és azzal is tisztában 
van, hogy emiatt a lakosság nagy ré-
sze már nem bízik abban, hogy a ro-
mán állam valóban odafi gyel a térség 
problémáira. Ezen szeretne változ-
tatni, látogatásai révén meg szeretné 
ismerni a két megye gondjait, és ha a 
jövő évi parlamenti választások után 

sikerül kormányra kerülniük, meg 
tudják mutatni, hogy a térség prob-
lémáinak megoldása valóban érdekli 
őket, nem csak beszélnek róla.

Arra a kérdésre, hogy mi a véle-
ménye az alkotmány Romániát nem-
zetállamként meghatározó 1-es cik-
kelyének esetleges módosításáról, a 
PLUS elnöke azt mondta, alakulata 
rendjén valónak találja a cikkelyt, 
nem tartja szükségesnek a módosí-
tását. „Nem az alkotmánymódosí-
tás a megoldás a bizonyos jogokkal, 
nyelvi jogokkal kapcsolatos problé-
mákra. Az alaptörvény e tekintetben 
szerintem teljesen demokratikus és 
európai” – hangoztatta Cioloş, aki 
ugyanakkor jókívánságait fejezte ki a 
romániai magyaroknak március 15-e 
alkalmából.
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Băsescu és más
ünneprontók

Szépen megalapozták a hangulatot nemzeti ünne-
pünkre a magyar közösség romániai jelenlétét tovább-
ra is rossz szemmel néző román pártok és illetékesek. 
A legkevésbé még a soviniszta Új Jobboldal Párt nevű 
zsebalakulat számít, amely közleményben követelte az 
Aradon kivégzett 13 vértanú tábornoknak emléket állí-
tó Szabadság-szobor lebontását és megsemmisítését, 
esetleg Magyarországra szállítását. Persze akármilyen 
jelentéktelen is a szélsőséges zugpárt, a magyar–ro-
mán viszony további mérgezésére azért alkalmas lehet 
a provokációja. Ennél sokkal súlyosabb a Hargita és a 
Kovászna megyei prefektusok közleménye, amelyben 
ismét fontosnak tartották fi gyelmeztetni a megye közin-
tézményeit a román zászló és az „idegen államok” lo-
bogóinak kihelyezését szabályozó törvény előírásaira. 
Természetesen ők is a magyar nemzeti ünnep kapcsán 
érezték szükségét a zászlótörvényről való „megemléke-
zésnek”, hiszen ilyenkor – ahogy az természetes is – 
az ünneplők saját nemzeti jelképeiket szokták kitűzni, 
illetve magukkal vinni az ünnepi rendezvényekre. A két 
prefektus viszont ezzel a közleménnyel alattomos mó-
don már jó előre megpróbálta elbizonytalanítani a ma-
gyarokat, az „idegen állam” zászlajára vonatkozó meg-
jegyzés és a bírsággal való fenyegetés pedig különösen 
ordenáré. Úgyhogy nem árt sokadszor is jelezni minden 
érdekelt román illetékesnek: amikor a piros-fehér-zöld 
zászlót tűzzük ki, nem egy idegen állam lobogóját hasz-
náljuk, hanem a saját nemzeti jelképeinket. Márpedig 
az ilyesmit csak utolsó, fasisztoid diktatúrákban szo-
kás tiltani és büntetni.

Ugyan nem közvetlenül a március 15-i ünnephez kap-
csolódik, de a körülmények miatt erre időzítették a Tra ian 
Băsescu volt államfő által fémjelzett törpepárt, a Népi 
Mozgalom Párt (PMP) döntését is, miszerint támogatni 
fogják a Fidesz kizárását az Európai Néppártból, mivel 
szerintük Orbán Viktor magyar kormányfő olyan nacio-
nalista politikát folytat, amely az EU széthullásához ve-
zethet. Persze ha már alkalma adódott rá, akkor Băsescu 
igyekezett még egy lapáttal rátenni, és belerondítani a 
magyar ünnepbe: gazemberségnek nevezte, hogy a ma-
gyar kormány támogatja a Székelyföld autonómiáját cél-
zó törekvéseket, amelyeket amúgy alkotmányellenesnek 
bélyegzett. Meglehetősen szórakoztató azzal szembe-
sülni, hogy a sovinizmus és notórius magyarellenesség 
egyik legfőbb romániai zászlóvivőjének számító PMP 
tiszteletbeli elnöke – és tényleges irányítója – éppen 
a magyar kormánypártot pocskondiázza annak nacio-
nalizmusára és európaiatlanságára hivatkozva. Ugyan-
akkor Băsescu rafi nált politikus, és minden bizonnyal jól 
kiszámított érdek vezérli, amikor csatlakozik a Fideszt a 
legerősebb európai pártcsaládból kizárni akaró erőkhöz. 

Államfői mandátuma lejárta óta bebizonyosodott, 
hogy ha részben csupán politikai termék is az ő és pártja 
soviniszta retorikája, amellyel a Nagy-Románia Párt által 
hagyott űrt igyekszik betölteni a romániai közéletben, 
mégiscsak inkább az az igazi Băsescu, aki tűzzel-vassal 
igyekszik megakadályozni a jogos romániai magyar jog-
követelések teljesítését, előmozdítandó ezzel a minden 
kisebbségtől mentes, tiszta nagyromán nemzetállam 
megvalósulását. Nem pedig az, aki államfőként ha au-
tonómiát nem is, de azért fűt-fát ígért a magyaroknak a 
szavazataikért cserében. Vélhetően úgy gondolkodik, 
hogy ha a támogatásával sikerülne elérni a Fidesz kizá-
rását a néppártból, azzal megerősítené a PMP néppár-
ton belüli pozícióját, és Romániában is kampányolhatna 
azzal az EP-választások előtt, hogy az ő hathatós támo-
gatásával sikerült elhárítani a „magyarveszélyt”. Jól látja 
ugyanis, hogy a magyar kormány jelenleg nem csupán a 
retorika szintjén, hanem konkrét lépésekkel is – például 
a gazdasági és mezőgazdasági programok fi nanszírozá-
sa révén – támogatja az erdélyiek megerősödését. Ta-
lán abban reménykedik, hogy a Fidesz kizárása annyira 
megroppantaná a magyar kormánypárt európai politikai 
hátterét és presztízsét, illetve Magyarország helyzetét, 
hogy jelentősen csökkentené az erdélyi magyarok (illet-
ve a mezőgazdasági programban a magyarok mellett ro-
mánok) budapesti támogatásának lehetőségeit is. 

Jelenleg minden felmérés azt mutatja: a PMP stabilan 
a parlamenti bejutási küszöb alatt senyved.  Az EPP-re, 
Romániára és az Európai Unióra nézve is káros és szé-
gyenletes lenne, ha a mostani konfl iktusból a szélsősé-
ges Băsescu-párt megerősödve kerülne ki.

BALOGH
LEVENTE

VEZÉRCIKK

Dacian Cioloş szerint a szegénység nem oldható meg etnikai alapon

 » K. J.

Kicserélték a horogkeresztes Már-
ton Áron-portrét a kolozsvári Deák 

Ferenc utcában, új került annak he-
lyébe, amelyet ismeretlen tettesek te-
lefi rkáltak a náci jelképpel – adta hí-
rül a Romkat.ro portál. A tavaly ősszel 
nyílt szabadtéri kiállítás száz képének 
egyike Kolozsvár főterének szomszéd-

ságában, Márton Áron egykori szol-
gálati és püspökké szentelési helye, 
a Szent Mihály templom közelében 
található, a fotógalériát az Erdélyi 
Történeti Múzeum állította össze. A 
portálon az olvasható, hogy a Rom-
kat.ro jelzésére és a Szent Mihály-plé-
bánia megkeresésére a kolozsvári 
polgármesteri hivatal azonnal reagált 
és a térfi gyelő kamerák segítségével 

próbálják a fi rkálót kézre keríteni. 
Nem várták meg az igazságszolgálta-
tási procedúra vagy más jogi eljárás 
végét, hanem azonnal intézkedtek, 
a kiállítást szervező Erdélyi Történeti 
Múzeum illetékesei gyors közbelépé-
sének köszönhetően a Márton Áron 
portréját tartalmazó pannó megújult, 
nemcsak lemosták a dicstelen fi rkát, 
hanem újranyomtatták a képet.

 » KRÓNIKA

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) 
szerint kizárólag az RMDSZ ve-

zetőségének a felelőssége lesz, ha a 
szövetségnek nem sikerül átlépnie 
az ötszázalékos küszöböt az európai 
parlamenti választásokon, és az er-
délyi magyarság EP-képviselet nélkül 
marad. „Sajnálattal kell megállapíta-

nunk, hogy a választási koalíció visz-
szautasításával az RMDSZ lemondott 
mind a Magyar Polgári Párt (MPP), 
mind pedig az EMNP szavazóbázisá-
ról, az erdélyi magyar szavazók jelen-
tékeny hányadáról. Lemondott az ál-
tala fennen hangoztatott és hirdetett 
erdélyi magyar egységről” – szerepel 
az alakulat csütörtöki állásfoglalá-
sában. Az EMNP azt is sérelmezte, 

hogy míg az eddigi EP-választások 
„így vagy úgy” három erdélyi magyart 
juttattak az uniós törvényhozásba, 
az RMDSZ már csak két hely meg-
szerzését tűzi ki célul. Szilágyi Zsolt, 
az EMNP elnöke korainak tartotta az 
MTI arra vonatkozó kérdését, hogy 
mit javasolnak a szimpatizánsaiknak. 
A politikus hozzátette: ezt a megfelelő 
időben közölni fogják.

Kicserélték a megcsúfolt Márton Áron-képet

EMNP: nem kizárt a kudarc az EP-választáson
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