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Nincs román igény 
magyar szavazatokra

Az utóbbi harminc év szomorú tapasztalatai alapján ki-
jelenthető: addig jó, amíg a román közbeszédben, saj-
tóban nincs szó magyarokról. Ha ugyanis bármilyen, 
politikailag kĳ átszható magyar vonatkozású hír nagyobb 
bukaresti médiavisszhangot kap, megállíthatatlanul 
rajzolódik ki az a torzító, manipuláló vagy egyszerűen 
hazug kép, amely kizárólag a románok és a magyarok 
hergelésére alkalmas. Jönnek a román nacionalista 
megmondóemberek, az RMDSZ tiltakozó nyilatkozatai, 
majd néhány nap múlva minden megy tovább a maga 
útján, némi méregadaggal erősítve kőbe vésett kölcsö-
nös sztereotípiáinkat.

A bukaresti íratlan politikai szabály szerint a nagyobb 
és kisebb pártok a románok szavazatain osztozkodnak, 
azokat próbálják megszerezni, az RMDSZ pedig egyenlő 
a magyar voksolókkal, pont. Eddig egyetlen román veze-
tő politikus, a mostanában zavaros vizeken evező Traian 
Băsescu ismerte fel azt, hogy a magyaroknak szóló köz-
vetlen üzenetekkel, a magyarlakta területeket pozitívan 
érintő kormányzati támogatásokkal és a magyar–román 
államközi viszony normalizálásával könnyedén lehet vok-
sokat gyűjteni székely megyékből is. De azóta helyreállt a 
rend. A novemberi megméretésre készülők közül egyet-
len esélyes államfőjelölt sem igyekszik kampányszerűen 
magyar szavazatokat szerezni.

Szlovákiában hiába volt magyar jelölt is a legutóbbi 
elnökválasztáson, a magyarlakta területeken az első 
fordulóban is tarolt Zuzana Čaputová. Igaz, kampá-
nyában külön stratégiát épített a felvidéki magyarok-
ra, többször is megfordult körükben. Röviddel meg-
választása után Budapestre látogatott, alapvetően 
különböző világnézetük ellenére fontosnak tartotta a 
találkozást Orbán Viktor miniszterelnökkel, nyilvánva-
ló gesztusként az őrá szavazó magyar voksolók felé. 
Szerbiában már hosszú évek óta kampányolnak ma-
gyarul, s indítanak magyarokat vajdasági listáikon a 
különböző ideológiájú szerb pártok.

Félreértés ne essék, az erdélyi magyarság beolvadásá-
nak egyik jól látható jele lenne a tömeges „átszavazás” 
megjelenése. Ugyanakkor addig nehezen beszélhetünk 
normális politikai állapotokról Romániában, amíg a 
pártok – román szavazóik elriasztásától tartva – kerülik 
a magyarok megszólítását. Lehet-e bizalmat gerjeszte-
ni a magyarokban úgy, hogy a Magyarországról érkező 
gazdasági támogatásokat kifogásolják, a budapesti 
kormánnyal való párbeszédet kerülik, a székelyföldi inf-
rastruktúrát viszont tudatosan elhanyagolják a bukaresti 
kormányzást alakító politikai erők? Ha pedig harminc év-
vel a rendszerváltás után a politikum rajongását élvező 
román hadsereg erőfi togtató céllal gyakorolja a szepa-
ratisták megregulázását magyarlakta vidékeken, akkor 
nem biztos, hogy rémálmunk van, ha olykor Ceaușescu 
hideg leheletét érezzük a tarkónkon.

Lemondásra szólította fel Mezei 
Jánost, a Magyar Polgári Párt 
(MPP) elnökét az alakulat veze-
tőinek egy csoportja. A pártelnök 
megüzente: nem mond le tiszt-
ségéről, és nem tart az alakulat 
szakadásától.

 » MUNKATÁRSAINKTÓL

Mélyülnek a Magyar Polgári 
Párton belüli ellentétek, a 
Mezei János elnök által kez-

deményezett kizárásokat követően 
ezúttal a pártvezetőt szólítja lemon-
dásra az alakulat vezetőségének 22 
tagja. A tegnap közzétett nyílt levél 
aláírói szerint a pártelnökkel szembe-
ni bizalmatlanság „tetten érhető a párt 
szervezeteinek java részénél és a párt 
közmegítélésében is”. Szerintük meg-
választása óta Mezeinek nem sikerült 
új programmal, új politikai irányvo-
nallal előállnia, sőt az MPP korábban 
elért eredményeit is veszélybe sodorta. 
„A Magyar Polgári Párt jövőjéért aggó-
dók” csoportja elsősorban Mezei János 
„megosztó és kirekesztő” politikáját, a 
sorozatos kizárásokat és a kizárások-
kal való fenyegetéseket kifogásolja, 
megemlítve, hogy a kirekesztő poli-
tika csődöt mondott: az elnök a párt 
országos választmányában egyedül 
maradt a kizárási javaslataival. Úgy 
fogalmaznak: érthetetlen okok miatt 
azok kerültek a „vádlottak padjára”, 
akik az elmúlt időszakban eredmé-
nyeket mutattak fel, vagy szabály-
talanságokra hívták fel a fi gyelmet. 
Felidézik, hogy a székelyudvarhelyi 
szervezet legutóbbi közgyűlését alap-
szabályba ütközően bonyolították le, 
és felróják Gálfi  Árpád polgármester 
kizárását. Az országos választmány 
ülésén Mezei János egyedüliként sza-
vazott a kizárásokra, a testület tagjai 
mindannyian ellene voksoltak. Elfo-
gadhatatlannak tartják ellenlábasai 
azt is, hogy – a párt élére 2018 novem-
berében megválasztott – Mezei nem 
tartotta tiszteletben a választmány 
döntését, továbbá hogy a „pártot a 
szabályokat áthágva kiszolgáltatja, és 
bábként vezeti”. A nyílt levelet aláírta 
többek között az MPP egyik országos 
alelnöke, Simon Csaba, választmá-
nyának elnöke, Pethő István, két par-
lamenti képviselője, Biró Zsolt (koráb-
bi pártelnök) és Kulcsár-Terza József, 
továbbá a Kovászna, Hargita, Kolozs 
és Máramaros megyei szervezetek el-
nökei, valamint a párt öt polgármeste-
re, illetve más vezetője.

Mezei „kirekesztő” politikájának 
kártékonyságára hívta fel a fi gyel-
met tegnap Biró Zsolt is. „Szenved-

het valaki üldözési mániában, vagy 
lehetnek kisebbségi komplexusai, 
azonban még így sem megengedett 
az eff éle viselkedési és kommuniká-
ciós stílus. Annál is inkább, mivel 
egy korábbi döntés szerint – amit 
Mezein kívül mindenki megszava-
zott – senkit nem zárunk ki az MPP 
soraiból” – nyomatékosította ma-
rosvásárhelyi sajtótájékoztatóján az 
alakulat volt elnöke, aki szerint a 
polgáriak többsége békét szeretne 
a párton belül. Felvetésünkre, hogy 
a puskaporos hangulat akár az ala-
kulat szakadását is eredményezheti, 
az exelnök úgy vélekedett, bármerre 
is billen a mérleg nyelve, a két tábor 
közt számbeli egyensúly alakult ki. 
„A döntés Mezei János kezében van, 
de a kollégák bölcsességétől is függ” 
– vélekedett Biró, hozzátéve, akkor 
sem volt túl rózsás és békés az alaku-
laton belüli helyzet, amikor évekkel 
ezelőtt átvette az MPP irányítását. 
A parlamenti képviselő úgy érzi, 
hogy valakinek kimondottan érdeke 
a polgári párt szétzilálása, de hogy ki 
az a valaki, azt nem árulta el, annyit 
viszont elmondott, hogy az illető sze-
mélyt nem az RMDSZ-ben és nem a 
néppártban kell keresni. Megítélése 
szerint az esetleges szakadás nem 
csak a pártot, hanem az erdélyi ma-
gyar közösséget is „rendkívül kelle-
metlenül” érintené.

Bár tegnap délutánra sajtótájékoz-
tatót hívott össze a témában Gyer-
gyószentmiklósra, Mezei János végül 
nem állt az újságírók elé. Az esemé-
nyen megjelent Sorbán Attila Örs ügy-
vezető elnök közölte, a pártelnöknek 
évekkel ezelőtt indult büntetőügye 
marosvásárhelyi tárgyalásán kellett 
részt vennie. Sorbán elmondta, a Me-
zei lemondását követelők közül sokan 
az „RMDSZ iránti megalkuvás útján” 

részesültek pozíciókban, mostani lé-
pésük, és a korábbi ügyek pedig arra 
utalnak, hogy a belső ellenzék nem a 
párton belül akarja tisztázni a nézetel-
téréseket. „Az aláíróknak nem lenne 
többségük a párt belső fórumain, ők 
Biró Zsolt volt elnök köré tömörülve 
akarnak puccsot végrehajtani. Mezei 
János nem hajlandó elvtelen alkukra, 
és ha tetszik, ha nem, folytatja a párt 
élén folytatott tevékenységét, vala-
mint az erdélyi magyar nemzeti ol-
dal erősítését” – szögezte le Sorbán. 
Mezei ugyanakkor a Transindexnek 
úgy nyilatkozott: meg sem fordul a 
fejében a lemondás, nem tart a párt-
szakadástól. „A jobboldal szétrom-
bolásának folyamatában résztvevő 
személyek kérik a lemondásom, akik 
korában is be akarták olvasztani az 
MPP-t az RMDSZ-be, és teljesen meg 
akarták semmisíteni a jobboldalt, ez-
zel fel akarták számolni a választás 
szabadságát, alternatíváját” – vála-
szolta a portálnak a pártelnök.

A pártban július közepén jelentkez-
tek feszültségek Gálfi  Árpád székely-
udvarhelyi polgármester kapcsán. 
Az elöljárót a városi pártszervezet 
önkényes vezetéssel vádolta meg, és 
Mezei jelenlétében le is váltotta poli-
tikai tisztségéből. Az MPP később ki 
is zárta soraiból Gálfi t és a mellette 
kiálló Rákossy Botond József Hargita 
megyei elnököt, és leváltotta tisztsé-
géből a kizárásokat kifogásoló Sa-
lamon Zoltán ügyvezető elnököt. A 
szeptember 26-án tartott választmá-
nyi ülésen Mezei további kizárásokat 
kezdeményezett, ezeket azonban a 
testület leszavazta. A gyűlésen az 
elnök személyéről bizalmi szavazást 
is tartottak, amelyen ugyanannyian 
szavaztak a bizalom megvonására, 
mint ahányan bizalmat szavaztak az 
elnöknek.
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Kibékíthetetlen ellentét dúl Mezei János és elődje, Biró Zsolt között

 » KRÓNIKA

Meghalt tegnap reggel a kolozs-
vári kórházban az a tanuló, aki 

egy héttel ezelőtt a lépcsőkorláton 
átesve lezuhant a naszódi iskola-
épület második emeletéről – közölte 
Delia Rus, a Beszterce-Naszód Me-
gyei Szociális és Gyermekvédelmi 
Igazgatóság (DGASPC) vezetője. A 13 

éves fi ú hat testvérével együtt az in-
tézményben nőtt fel. A gyerek teme-
téséről az igazgatóság gondoskodik 
– tájékoztatott az Agerpres. A ren-
dőrség gondatlanságból elkövetett 
testi sértésről gondatlanságból elkö-
vetett emberölésre változtatta az ügy 
besorolását. Október 2-án súlyosan 
megsérült a gyermek, miután a lép-
csőkorláton átesve lezuhant a naszó-

di Mihai Eminescu Általános Iskola 
épületének második emeletéről. Az 
iskolaigazgató szerint a fi ú körülbe-
lül nyolcméteres magasságból esett 
le, és nem volt eszméleténél, amikor 
kiértek hozzá. A helyszínre kiszálló 
mentőcsapat a naszódi sürgősség-
re vitte a gyereket, onnan pedig egy 
SMURD-helikopterrel egy kolozsvári 
klinikára szállították tovább.

Meghalt az iskola lépcsőkorlátján átesett 13 éves diák

 » RÖVIDEN

Továbbra is bevet álpácienseket az egészségügyi tárca
Továbbra is felhasználja az „inkognitóban levő pá-
ciensek” módszert a kórházakban uralkodó helyzet 
felmérésére, bármiféle, nem csak a csúszópénzhez 
köthető szabálytalanság felfedezésére – jelentette ki 
tegnap Sorina Pintea egészségügyi miniszter Temesvá-
ron. „Jelenleg 14 ilyen titokzatos páciensünk van. Még 
nem tudom, mi áll az általuk írt jelentésekben, de ez-
zel a módszerrel több dolgot igyekszünk ellenőrizni, 
beleértve a higiéniai körülményeket” – fogalmazott 
a tárcavezető. Rámutatott, ugyanezeket a dolgokat 
ellenőrizte ő is a be nem jelentett kórházlátogatásain, 
amelyeket idő hiányában jelenleg felfüggesztett, de 
folytatja. Az egészségügyi személyzet viselkedését 
is ellenőrzik, és azt is, hogy miként viszonyulnak a 
páciensek és a hozzátartozók a személyzethez, mivel 
mindkét fél viselkedését fel kell mérni és elemezni 
kell. „Nem történtek újabb elbocsátások, mivel ha 
lettek volna súlyos esetek, valószínűleg azonnal 
jelentették volna. De folytatjuk ezt az eljárást, mivel 
szerintem amennyiben a munkaköri leírásban szerep-
lő feladatokat teljesítik az alkalmazottak, senkinek 
nem lesz gondja” – mondta a miniszter. Hozzátette, 
kölcsönös tiszteletnek kell lennie az orvosi személy-
zet, a páciens és a hozzátartozó között.




