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Figyeljük a román elnökjelölteket
Rendkívül nagy a sürgés-forgás
Románia jövőbeli elnöki széke
körül. Eddig már vagy nyolcan
jelezték a megmérettetés szándékát, jóllehet három kivételével
esélyük zéró és öt százalék közé
tehető. A politikai elemzők hamar
jelezték, hogy ezen utóbbiak
nem nyerni akarnak, hanem a
három esélyes közül valamelyiket
elgáncsolni, vagy megnyeretni a
versenyfutását. Ezen előcsatározások közepette érdekes esemény
történt, Viorica Dăncilă miniszterelnök Dana Gîrbovant igazságügyi
miniszteri székébe javasolta. Ez
a hatalmas tudással és tapasztalattal rendelkező magiszter, olyan
tizenkét pontból álló, igazságszolgáltató rendszer megreformálásáról szóló programtervezetet hozott
nyilvánosságra, amely lehengerli
az összes elnökjelölt programját,
ígéreteit, együttvéve. Amennyiben
Viorica Dăncilă magáévá teszi
Gîrbovan elképzeléseit, megfelelő publicitást biztosít ezeknek,
könnyen megtörténhet, hogy Klaus
Johannisszal fog hadakozni az
elnökválasztás második fordulójában. És ezt a mérkőzést V. Dăncilă,
lehet, hogy tizenegyesekkel, de
megnyerheti. Köztudott, hogy
Dăncilă nem adta be a derekát
Liviu Dragneának a börtöntől őt
megszabadítani hivatott kormányrendelet kivitelezésében. Az átlag
román választópolgár inkább a
gyengébbnek tűnő, de jó román
asszonyságra fog szavazni, mint a
maflasággal vádolt Klaus Johannisra. A magyar szavazók többsége
is ezt vallja. Ami pedig Dan Barnát
illeti, a román nacionalisták már jó
keményen aláaknázták: kisütötték,
hogy tulajdonképpen egy magyar
fickó lépett a politikai arénába:
Barna Dani, megrománosítva. De
térjünk vissza Dana Gîrbovan programjára, éspedig annak tizenket-

Tanulmányozni, kutatni kellene a
kommunistaigazságszolgáltatás
törvénytelenségeit

tedik pontjára. Ebben azt mondja,
hogy tanulmányozni, kutatni kell a
kommunista igazságszolgáltatás
törvénytelenségeit, visszaéléseit. Mostanáig csak a Szekuritáté
dolgait vizsgáltuk intézményesített formában, amely az embereket szétzúzta, és a kommunista
igazságszolgáltatók kezére adta,
amelyek elítélték őket. Most,
amikor már erősen közeledek
a nyolcvan évhez, nem tudom
felfogni, hogy egykori felsőbb
osztályos iskolatársaimat, Sántát
és Vorzsákot, hogyan lehetett
megvádolni a román állam biztonságát veszélyeztető cselekedetekkel, és katonai törvényszék által

elítélni öt-tíz év börtönbüntetésre,
csak azért, mert olyan verseket
írogattak, amelyekben vért izzad
a kaszás székely a búzaföldön?
Aztán a diákok verseit javítgató
tanárokat vették elő, akikről az is
kiderült, hogy egy keresztelőn elzengték a székely himnuszt, utána
a magyar himnuszt. Ezért adtak
hat-tíz-tizenöt év börtönt Kovács
Gyula fizikatanárnak, Puskás Attila
természetrajztanárnak, Palczer
Károly francia nyelvtanárnak,
Bereck Lajos igazgatónak, román
nyelvtanárnak, Lőrincy János magyar nyelv és irodalomtanárnak.
Ezek az áldozatok a csíkszeredai
gimnázium tanárai voltak, engem

Tudnivalók szirénázáskor
Mármint a különleges egységek
járművei által használt megkülönböztető hang- és fényjelzések helyes
használatáról, illetve arról, hogy ilyen
esetben mit kell tenniük a forgalomban lévő gépjárművezetőknek
– olvashattunk a lapban (Szirénázás
láttán, aug. 28.,163. szám). A cikk
elolvasása után, beszélgettem egy
(elméleti) oktatóval. Szerinte is jó és
hasznos időnként felfrissíteni az ezzel
kapcsolatos teendőket, mert idővel –
még a hivatásos – gépkocsivezetők
is felejtenek. Volt olyan is, hogy egy
szállítással foglalkozó cég, időnként
– elméletiből – újravizsgáztatta a
soföreit – meséli az ismerős oktató.
Képzeld – folytatja, alig felének sikerült egyből megoldani – a vizsgákon
Az elsőbbségadás életet is menthet
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is szereplő – teszteket. Ami a kék jelzést illeti, kötelező az elsőbbségadás,
de nem kell megállni. Amikor viszont
nem tudunk másképpen elsőbbséget
adni – például a sürgősségi helyzetben közlekedő mentőkocsinak -, akkor akár álljunk meg/félre. Szomorú
látvány, amint a gépjármű mögött szól
a sziréna és villognak a fények és nem
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is tanítottak, de országszerte
ezreket törtek össze, semmisítettek meg a Szekuritátéhoz kötődő
kommunista bíróságok.
Én azt javasolom Dăncilă elnökjelölt asszonyságnak, hogy foglalja
programjába a Román Nemzeti
Bank és a Szekuritáté kapcsolatának, visszaéléseinek kivizsgálását
is. 1969-ben, vagy 70-ben hívatnak
a Nemzeti Bank Hargita megyei
kirendeltségéhez. Közlik, hogy
édesapám, Iszlai Sándor nevére
lényeges mennyiségű francia frank

érkezett. Mivel akkoriban az egész
városban és környékén csak mi
léteztünk ezen név alatt, világos
volt, ki a címzett. Mondám akkor a
bankosnak, behozom édesapámat.
Rendben van, de hozza magával
a nyilatkozatot írásban: ki küldte
a pénzt, mennyit küldött és miért
küldte? – mondta ki verdiktumát
a banktisztviselő. Hazamenve
előadtam apámnak a történteket,
válasza a következő volt: a valóság
az, hogy mostanáig kétszer vizsgálták felül a párttagok kompatibilitását, és mindig azt nyilatkoztam,
hogy nincs nyugaton élő hozzátartozóm, rokonom. Ha bevallottam
volna a két öcsém nyugatra való
távozását 1947-ben, kitettek volna
a pártból, és az állásomból. Mivel
tartottam volna el az öt gyermeket? Most hogyan deklaráljam,
hogy az egyik, valamelyik öcsém
küldte a pénzt? Az egyik szekus
ismerősöm figyelmeztetett az
évek során, hogy ne levelezzek
nyugati ismerősökkel… Több mint
valószínű, valamelyik előzetesen
levelet küldött, de ezek elkobozták. Nem nyilatkozok semmit, nem
kérek semmiféle pénzt, hisz ezek
még elveszik a nyugdíjamat –
mondta. Visszamentem a bankhoz,
és közöltem apám üzenetét. Mondom a banktisztviselőnek, mondja
már meg, mennyi frankot küldtek?
Hát én azt nem tudhatom, mert
a Bukaresti Nemzeti Bank csak
telefonon közölte a dolgokat, összeg
nélkül – volt a válasza. Vajon hová
tűnt el az a francia frank, és még
sok mások hasonló küldeménye?
Jól tudja ezt az akkori pénzügyminiszter, Florea Dumitrescu, vagy
Teodor Stolojan egykori központi
BNR-igazgató. De hallgatnak, még
akkor is ha román nyelvű újságban
szögezem nekik a kérdést.
Iszlai József közgazdász

Mi már nem számítunk?
tud továbbhaladni, amíg valahogy el
nem tud hajtani a jármű mellett. Azt
se feledjük akkor, hogy – ez már a különleges egységek gépkocsivezetőire
érvényes – a fényjelzéseket külön is
használhatják, a hangot – a szirénázást – azonban villogás nélkül nem.
Köz-ügyes

Lassan elkészül Székelykeresztúron a Kossuth Lajos negyedi
játszótér. Sajnos nem vették
figyelembe a környező tömbházakban lakó emberek kérését, hogy
keressenek valami más helyet a
játszótérnek, ne tegyék pokollá az
ott lakók életét. Itt többségében
idős emberek laknak, akik már
nehezen viselik az egész nap tartó
ordibálást, nyugalomra vágynak. A
polgármester nyíltan kijelentette,
minden szégyenkezés nélkül, hogy
mivel a kérések nagy részét nyugdíjasok írták alá, az semmit nem
jelent, ők a fiatalokat támogatják.
Mi ledolgoztuk az életünket, felneveltük a gyerekeinket, ennyi volt

nekünk, már nem számítunk. Amúgy
is a gödörben majd csend lesz,
minek nekünk most a nyugalom? Mi
csak fizessük ki az adót a lakásunk
után, aztán hogy tudunk élni ott, az
már őket nem érdekli. Nem hiszem
el, hogy nem került Keresztúron egy
másik hely, ahol senkit nem zavart
volna a játszótér. Ott van például a
piac melletti nagy, gyomos, koszos
terület, vagy az új lakónegyed, ahol
tényleg kisgyerekesek élnek, fiatalok és nem többségében idősek,
mint itt. A Kossuth negyed legnagyobb zöld területe számolódott fel,
lassan csak beton lesz mindenütt.
Ismeretlen

Véleményét elküldheti:
sms-ben:

0726–720418

e-mail-ben: uzenet@szekelyhon.ro

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

