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Öt néppártos elnökjelölt

» MAKKAY JÓZSEF

Ö

t jelölt, köztük Szilágyi Zsolt
jelenlegi elnök pályázik az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP)
elnöki tisztségére az alakulat március 23-án Nagyváradon rendezendő
országos küldöttgyűlésén. Lapunk
megtudta, hogy Szilágyin kívül az
elnöki posztra Csomortányi Istvánt,
az EMNP Bihar megyei elnökét, Nagy
Pált, az alakulat Hargita megyei elnökét, Soós Sándor országos alelnököt,

valamint Toró T. Tibor ügyvezető elnököt jelölték.
Az alakulat szervezeti és működési szabályzata értelmében a néppárt
elnökének személyére a területi szervezetek tehetnek javaslatokat. Ennek
megfelelően Csomortányit és Torót
a Szatmár, Nagy Pált a Máramaros,
Soóst a Brassó, Kolozs, Hargita és Kovászna, Szilágyit pedig az Arad, Maros, Bihar, Szilágy és Temes megyei
szervezetek jelölték a posztra. Kovászna megye Soóst és Szilágyit egyformán jelölte. Különben sokáig úgy
tűnt, hogy egyedül Soós Sándor lesz
a fő kihívója Szilágyi Zsoltnak, már
csak azért is, mivel a kolozsvári politikus az elmúlt időszakban többször
bírálta a párt jelenlegi irányvonalát.
Egyébként az EMNP legfelső vezető
és döntéshozó testülete – amely sor-

rendben ötödik alkalommal ül össze
– a jelen lévő küldöttek titkos szavazatainak többsége alapján választja
meg a párt vezetőjét, akárcsak a közvetlenül választott alelnököket.
Az önmagát jobboldali, autonomista és keresztény-konzervatív
elveket valló alakulatként meghatározó EMNP 2011-ben alakult, 2015ig pedig Toró T. Tibor irányította.
A 2014-es romániai államfőválasztás
első fordulóját követően Toró és Szilágyi Zsolt alelnök bejelentette, hogy
lemond tisztségéről az alacsony választási eredmények miatt; Szilágyinak az EMNP államfőjelöltjeként a
szavazatok 0,56 százalékát, mintegy
52 ezer voksot sikerült megszereznie.
A 2015-ben rendezett tisztújító közgyűlésen Szilágyi Zsolt váltotta Torót
az alakulat élén.

A csillag öt ága. Több jelölt közül választanak elnököt az EMNP szombati nagyváradi kongresszusán

„Elfogytak” a liberálisok Marosvásárhelyen
» SZUCHER ERVIN

K

önnyen megeshet, hogy a jövő évi
helyhatósági választásokig csonka
marad Marosvásárhely önkormányzata, miután a Nemzeti Liberális Párt
(PNL) nemigen talál a 25-ös listáján
elegendő személyt ahhoz, hogy pótolja az alakulatból – és ezzel együtt
a helyi tanácsból – távozó öt tanácsos
helyét. A szinte egyedülálló helyzet
azok után alakult ki, miután a PNL
hat tanácsosa közül öten elveszítették
önkormányzati képviselői mandátumukat. Călin Moldovan, Liviu Todoran, Pavel Dumitru, Dumitru Matei és
Vasile Miculi azok után volt kénytelen
megválni a városi tanácsosi tisztségétől, miután a pártvezetés megvonta tőlük a bizalmat. Egyedül Theodora Benedek szívorvos folytathatja politikai
pályáját a PNL színeiben. A többieket
azok után „penderítette ki” a liberális
párt vezetősége az önkormányzatból,
hogy kiderült: a városvezető Dorin
Floreával és személyes tanácsosával,
Claudiu Maiorral együtt átnyergeltek
Călin Popescu-Tăriceanu szenátusi

elnök alakulatába, a kormányon lévő
Liberálisok és Demokraták Szövetségébe (ALDE). „Ezek az emberek már
régóta nem a PNL-et képviselték. Kettős játékot űztek, személyes vagy csoportérdekek függvényében szavaztak”
– jellemezte a menesztett ötfős csapat
tevékenységét Cristian Chirteş, a párt
megyei elnöke.
Annak ellenére, hogy a PNL tanácsosjelölti listáján még 19-en szerepelnek, a pártvezetésnek szinte lehetetlen
megtalálni azt az öt embert, aki az elkövetkezendő évben a pártot képviselheti. 2016 óta néhányan búcsút intettek
a politikának, mások nem kívánnak
részt vállalni a közigazgatásban; a
többség viszont – követve Floreát és
csapatát – átiratkozott az ALDE-ba.
Ervin Molnar, a PNL marosvásárhelyi
elnöke lapunknak úgy fogalmazott,
nem tartja kizártnak, hogy mindössze
két-három új jelölttel jelentkeznek a
március végi tanácsülésen. Az is lehetséges, hogy egyikük közülük éppen ő
lesz, ehhez viszont le kell mondania
a megyei önkormányzatban betöltött
helyéről. „Nem tudom, hogy mi lesz.
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Az elkövetkezendő napokban még át
kell beszélnünk a dolgokat, szóba kell
állnunk néhány emberrel, aki annak
idején vállalta, hogy ott legyen a 25-ös
listán. Ha nem találunk elegendő jelentkezőt, nem baj; annyian megyünk,
ahányan tudunk” – vázolta a Krónikának a lehetséges forgatókönyvet Ervin
Molnar. Kérdésünkre, hogy a megújuló frakció a PNL-től eltávolodott
polgármester oldalára áll majd, vagy
ellenzékből fog politizálni, Molnar azt
mondta, hogy ők „a közösséget szolgáló ügyek mellé állnak”.
A kényes helyzet ellenére a liberális alakulat megyei elnöke, Cristian
Chirteş rendkívül derűlátó. Szerinte az
eddigi munkának köszönhetően a PNL
a 2020-as helyhatósági választásokon
mind Marosvásárhelyen, mind a megye többi nagyobb városaiban megszerzi a polgármesteri tisztségeket.
A vezető politikus a jelenlegi liberális
elöljárók hatékony munkájára alapozza optimizmusát. Mint mondta, Maros
megyében a PNL-es polgármestereknek sikerült lehívniuk a legtöbb uniós
támogatást.
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Az Erdélyi Magyar Néppárt
területi szervezeteinek javaslatai
értelmében négy kihívója lesz
Szilágyi Zsolt jelenlegi elnöknek a párt szombati nagyváradi
kongresszusán.
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Politikai előjátékká
silányított EP-választás

Bár a bukaresti balliberális koalíció pártjai még nem
véglegesítették jelöltlistájukat, a kampány máris
teljes üzemmódban dübörög, és nagy vonalakban
bő két hónappal a megmérettetést megelőzően
kirajzolódik a romániai politikai alakulatoknak a
májusi európai parlamenti választások alkalmából
közvetített üzenete, stratégiája. Amelyek alapján
nyilvánvaló, hogy a bukaresti hatalom és ellenzéke
– némiképp követve a korábbi EP-választásokon tapasztalt irányvonalat – hangsúlyozottan a hazai témákra, a belpolitikai csatározásokra igyekszik kihegyezni mondanivalóját, és ennek alapján próbálja
megszerezni a választópolgárok szavazatát. „Meg
kell szabadítanunk az országot a PSD, az ALDE és
az RMDSZ alkotta szörnyszülött koalíciótól!” – harsogják az ellenzéki liberálisok; „Ha a felelőtlen ellenzék kerül hatalomra, visszavonják a nyugdíj- és
béremelést!” – hangzik a hatalmon lévők replikája.
Ennek következtében pedig az egyszerű választó
teljesen összezavarodik, elvégre eddig úgy tudta,
hogy az európai parlamenti választások nem befolyásolják a hatalomgyakorlást az uniós tagállamokban, és nem is ez alapján alakulnak meg a nemzeti
kormányok.
Az persze jó nagy túlzás – hogy ne emlegessünk
füllentést –, ha egy jelölt annak ígéretével igyekszik
megszerezni a választók támogatását, hogy ennyi
és ennyi millió euró uniós támogatást fog kilobbizni
hazája számára Brüsszelben. Merthogy ez se nem
kompetenciája, se nem feladata, de nem is áll módjában. Köztudott az is, hogy legyen szó bármelyik
EU-tagállam polgáráról, roppant nehéz feladat megértetni vele az uniós törvényhozási megmérettetés
jelentőségét, és meggyőzni arról: az ő életét is alapvetően befolyásol(hat)ják az Európa Parlamentben
hozott döntések. Bármilyen messze is érzi saját
szűk pátriájától a brüsszeli-strasbourgi döntéshozatali mechanizmusokat az európai választópolgárok többsége, nem lenne szabad ﬁgyelmen kívül
hagyni, hogy mindez elsősorban nem az ő hibája,
arról nem beszélve, hogy ezeknek a választásoknak a tétjét, az Unió egészének a lényegét nem
lehet kizárólag belpolitikai kérdésekre leszűkítve
megfogalmazni. A romániai pártokról lerí, hogy
semmilyen víziójuk nincs Európa, az Európai Unió
jövőjével kapcsolatban, ennek következtében megoldási javaslatokat sem képesek felmutatni azokra
a problémákra – legyen szó demográﬁai hanyatlásról, gazdasági kihívásokról, a migráció kérdéséről
vagy éppenséggel a klímavédelem tematikájáról –,
amelyekkel a kontinens szembesül. De nemcsak a
politikai alakulatok, hanem a mindenkori bukaresti
kormány felelőssége is óriási a tekintetben, hogy a
romániai lakosság jelentős része nem sikertörténetként, hanem éppenséggel kudarcként éli meg
az ország tizenkét évvel ezelőtti EU-csatlakozását,
beleértve az azóta eltelt időszakot is. Egyre többen
látják úgy, hogy Románia nem képes élni az uniós
tagság nyújtotta lehetőségekkel, és ez egyformán
érvényes a politikai téren elszenvedett kudarcokra (gondoljunk csak az igazságügy terén folytatott,
szűnni nem akaró ellenőrzési mechanizmusra,
amely miatt beláthatatlan a schengeni integráció
időpontja), valamint az életminőség javítására. Óriási kihívás lesz urnák elé csalogatni a választópolgárokat májusban, amikor az elmúlt hónapokban a
bukaresti kormánynak saját, vagyis a Románia által
delegált uniós biztossal sem sikerült közös nevezőre jutnia még azzal kapcsolatban sem, hogy milyen
projektekre hívhat le közösségi támogatást. A Románia részvételével rendezett első, 2009-es EP-választáson mindössze 27, 2014-ben pedig 32 százalékos volt a részvétel nálunk, ami jóval kevesebb a
42 százalékos uniós átlagnál. Ha a román pártok
továbbra is az őszi államfő-, valamint a jövő évi
helyhatósági és parlamenti választás politikai előjátékának tekintik az idei EP-megmérettetést, akkor
nem is lehet fokozottabb érdeklődésre számítani
a választók részéről. Mindez ugyanakkor azzal is
együtt jár, hogy ugyanilyen mértékben csökken a
polgároknak az EU-ba, annak intézményeibe vetett
bizalma is.

