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Dilemmák
választás előtt

Nagy kérdés, milyen tétje lehet egy olyan államfő-válasz-
tásnak, amely előre lefutottnak tűnik, és első körben az 
a legnagyobb dilemma, hogy vajon az újrázni készülő 
jelenlegi elnök melyik ellenfelével kényszerül majd meg-
mérkőzni a második fordulóban. Az ugyanis a felmérések 
és a romániai politikai helyzet ismeretében egyértelmű-
nek tűnik, hogy az új kormány üléseit is a saját kampány-
rendezvényévé silányító Klaus Johannis esetében csupán 
az kérdéses, mekkora előnnyel végez majd az első helyen 
vasárnap. Hacsak nem nyer az első körben – ami azért ke-
véssé valószínű –, a második fordulóban már valamivel 
érdekesebbnek ígérkezhet a csata. A pártja katasztrofális 
kormányzati tevékenysége miatt immár a kormányból is 
kiakolbólított szociáldemokrata pártelnök, Viorica Dăn-
cilă biztos áldozatnak tűnik, a mindenre is alkalmatlan-
nak tűnő, rossz ázsiójú jelöltre vélhetően legfeljebb a 
PSD zömmel idősebb, Kárpátokon túli keménymagja 
szavazna, ami aligha elegendő akárcsak arra is, hogy 
megszorongassa Johannist. Nem véletlen, hogy Johannis 
és hívei azért szurkolnak, hogy az államfőnek vele kelljen 
megmérkőznie. Dan Barna, az új seprű jól seper jelszavá-
val kampányoló, a korrupció leküzdését és a régi pártok 
elsöprését zászlajára tűző Mentsétek meg Romániát Szö-
vetség (USR) elnöke már más kategóriának tűnik. Pártja 
is, ő is új a politikában, ezért eddig viszonylag hitelesen 
alakította az új kezdetet, a régi beidegződésektől és ösz-
szefonódásoktól mentes közéletet akaró fi gura szerepét. 
Így meg tudta szólítani azt a zömmel urbánus, iskolázott 
és fi atal népességet, amely a hagyományos pártokból 
teljesen kiábrándulva a legutóbbi parlamenti választá-
son már el sem ment szavazni. Talán nem véletlen, hogy 
éppen ezért a kampányidőszakra időzítve jelentetett meg 
a Johannisra nézve potenciálisan veszélyesebbnek tűnő 
Barnáról olyan cikkeket egy magát oknyomozó portálként 
meghatározó orgánum, amelyekben az uniós fi nanszíro-
zású pályázatokban érdekelt cége visszaéléseit taglalják. 
A továbbjutásra szintén esélyesnek tűnő Mircea Diaconu 
sötét ló, bár részéről tényleg a második fordulós szerep-
lés tűnik a maximálisan elérhető eredménynek.

Számunkra, magyarok számára mindeközben lényeges 
kérdés, hogy a kisebbségi jogok területén mit várhatunk 
a jelöltektől. Klaus Johannist már ismerjük: hiába nyert 
öt éve magyarok tízezreinek a szavazataival, a szintén ki-
sebbségi, szász származású jelöltnek soha egyetlen pilla-
natig sem fordult meg a fejében, hogy kimutassa a háláját 
– ehelyett arculcsapások egész sorozata érte részéről a 
magyar közösséget. Dăncilă katasztrofális kormányzásán 
túlmenően a PSD közismert opportunizmusát képvise-
li – ha szüksége van az RMDSZ voksaira, akkor hajlandó 
engedménynek tűnő lépéseket tenni, de egy pillanatig se 
felejtsük: ő és kormánya tette lehetővé, sőt bátorította 
az úzvölgyi magyarellenes pogromkísérletet. Dan Barna 
eközben úgy jelentkezett be a magyar voksokért, hogy 
semmilyen, a magyar közösség nyelvi, oktatási és ön-
rendelkezési követeléseit érintő kisebbségjogi elem nem 
szerepel a programjában, és nem is ígért semmi ilyesmit. 
Már csak ezért is döbbenetes, hogy a Momentum elnöke, 
Fekete-Győr András kiállt mellette, és a rá való szavazást 
javasolta az erdélyi magyaroknak. Fekete-Győr ezzel átlé-
pett egy határt, és arról tett tanúbizonyságot, hogy nem 
érti a határon túli magyar közösségek helyzetét. Nem 
fogja fel, hogy a kisebbségjogi kérdésekben semmit sem 
ajánló román pártokra való szavazás az első lépés az asz-
szimiláció felé, aminek az elkerülése alapvető nemzetpo-
litikai minimum kellene hogy legyen. Ha Fekete-Győr és 
a Momentum nem így gondolja, azzal igencsak szomorú 
bizonyítványt állít ki magáról.

Ez persze nem jelenti azt, hogy a magyaroknak minden-
áron szavazniuk kell, és jobb híján az egyetlen magyar je-
löltre, Kelemen Hunor RMDSZ-elnökre kell voksolniuk. Bár 
az RMDSZ ezt próbálja sugallni, valójában nem a magyar-
ság, csupán a szövetség saját erejét, a saját mozgósító-
képességét, hitelességét mutatja meg, mennyien szavaz-
nak Kelemen Hunorra vasárnap. Ezért aki úgy érzi, román 
jelöltre semmiképp sem voksolna, de az RMDSZ jelöltjére 
sem szívesen ütné a pecsétet, az azzal szavaz – többek 
között az RMDSZ teljesítményéről is –, hogy nem szavaz. 
Az első forduló tehát annyiban érdekes, hogy ki jut be a 
második fordulóba Johannisszal. Bár magyar szempont-
ból máris kĳ elenthető, hogy jelen állás szerint teljesen 
mindegy, melyik két jelölt mérkőzik meg: kisebbségjogi 
szempontból érdemi javulást egyiktől sem remélhetünk.

VEZÉRCIKK

A sebességkorlátozás szigorításá-
val csökkentetné a zajszintet kü-
lönböző településeken a közúti 
infrastruktúrát kezelő országos 
társaság a következő öt évben. 
A lapunknak nyilatkozó szakem-
ber szerint a végleges megoldás a 
terelőutak megépítése lenne.

 » BÍRÓ BLANKA

N yilvános konzultációkat szer-
vezett a közúti infrastruktú-
rát kezelő országos társaság 

(CNAIR) a forgalom által kibocsátott 
zaj csökkentésére vonatkozó akció-
tervek véglegesítéséről. A tervek 
azokra a településekre vonatkoznak, 
amelyeket országutak szelnek át, és 
ahol évente 3 milliónál több gépjár-
mű-áthaladást regisztráltak. A CNAIR 
arra hivatkozik, hogy idén júliusban 
megszavazták a 121-es számú törvényt 
a kibocsátott zaj feltérképezéséről és 
csökkentéséről. Meghatározták a zaj-
szinteket, 50–70 decibel között a nap-
pali, esti és éjszakai határértékeket, il-
letve felmérték, hogy a településeken 
hány épületet, lakost érint az ország-
úton áthaladó forgalom zaja, és elké-

szültek az akciótervekhez mellékelt 
zajtérképek.

Elekes Róbert, a brassói regionális 
útügyi igazgatóság szóvivője lapunk 
megkeresésére elmondta, a sebesség-
korlátozás is nagymértékben hozzájá-
rul a zajszint csökkentéséhez. Ugyan-
is a településen belül nem mindegy, 
hogy a gépkocsi hetven vagy harminc 
kilométer/órás sebességgel hajt át 
egy kanálisfedőn vagy fekvőrendő-
rön, ha gyorsabb, dübörög, míg ha 
lassan megy, lehet nem is hallatszik. 
A végleges megoldás természetesen 
a terelőutak megépítése, így lehet 
kivezetni az áthaladó országúti for-
galmat a településekről, sőt például 
a nyerges vontatókat ki lehet tiltani. 
Sepsiszentgyörgyön tavaszig várha-
tóan befejeződik a terelőút tervezési 
szakasza, ha az megépül, nemcsak a 
zajszennyezés, hanem a környezet-
szennyezés is kisebb lesz a városban 
– fogalmazott Elekes Róbert.

Sepsiszentgyörgyön a 12-es számú 
országút halad át, a zaj felderítéséért 
végzett becslések alapján a városban 
napi szinten több mint 650 személyt 
érint az országút intenzív forgal-
ma miatt megnövekedett zajszint. 
A konzultációkat azért tartják, mert a 
vállalat szerint, ha a lakosság tájéko-

zott, könnyebben elfogadja a zajszint 
csökkentéséért életbe léptetett intéz-
kedéseket. A CNAIR által kibocsátott 
dokumentum alapján a következő öt 
évben azzal csökkentenék a zajszin-
tet, hogy a különböző településeken 
szigorítják a sebességkorlátozást. 
Sepsiszentgyörgyön például 23 óra 
és 7 óra között az országút városon 
áthaladó szakaszán csak 40 kilomé-
ter/óra sebességgel lehetne hajtani.

A dokumentum szerint bővíteni 
kell az autópálya- és gyorsforgalmi 
úthálózatot, kerülőutakat kell építe-
ni, európai szintre emelni a kombi-
nált áruszállítást, bevonva a vasúti, 
légi és vízi közlekedést, fel kell újíta-
nia az autóparkot, hogy minél több 
elektromos és hibrid gépkocsi kerül-
jön forgalomba, másrészt zajelnyelő 
aszfaltot használnak, és hangszi-
getelő falakat építenek. A kormány 
különben már két évvel ezelőtt be-
jelentette, hogy a 2014–2020-as nagy 
infrastruktúra operatív programból 
a közlekedési minisztérium 25 millió 
eurót költene a nagy forgalmú uta-
kon zajelnyelő aszfaltra és a sűrűn 
lakott zónákban út menti hangszi-
getelő falak építésére. A bejelentés 
után több hír nem érkezett a projekt 
megvalósításáról.

SZIGORÍTANÁ A SZABÁLYOKAT A KÖZÚTI INFRASTRUKTÚRÁT KEZELŐ ORSZÁGOS TÁRSASÁG

Országúti zajszintcsökkentés

Korlát. A zajszint csökkentése érdekében különböző településeken csak 40 kilométer/óra sebességgel lehetne hajtani
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 » KRÓNIKA

Támogató szolidaritásuk kifeje-
zéseképpen látogatta meg a szé-

kelyföldi terrorperben elítélt Beke 
Istvánt és Szőcs Zoltánt Tőkés Lász-
ló, az Erdélyi Magyar Nemzeti Ta-
nács (EMNT) elnöke Kulcsár-Terza 
Józseff el, a Magyar Polgári Párt par-
lamenti képviselőjével közösen. A 
feketehalmi börtönben szerdán tett 
látogatást megelőzően a Brassó me-
gyei intézet igazgatójával találkoz-
tak, akivel „az igazságtalanul elítélt 
nemzettársaink gondjait osztották 
meg”, és fogva tartásuk körülménye-
inek könnyítése céljából folytattak 
megbeszélést.

„A kézdivásárhelyi fi atalokat a ter-
rorizmus mondvacsinált vádjával, 

politikai megrendelésre, a román tit-
kosszolgálat közreműködésével, az 
autonómiájáért harcoló székely ma-
gyar közösség megfélemlítése szándé-
kával vetették börtönbe” – olvasható 
az EMNT elnökének szerkesztőségünk-
höz eljuttatott nyilatkozatában. Mint 
írja, Kulcsár-Terza József képviselő és 
Fejér László Ödön szenátor is egyéni 
elkötelezettségből járnak el érdekük-
ben, miközben az RMDSZ parlamenti 
frakciója és vezetősége mélységesen 
hallgat ebben a főbenjáró magyar – ki-
sebbségi – ügyben. Tőkés László sze-
rint az államelnök-választási kampány 
kiváló alkalmat kínálna arra, hogy Ke-
lemen Hunor – az úzvölgyi katonai te-
mető ügyéhez hasonlóan – szót emel-
jen érdekükben. Az Erdélyi Magyar 
Nemzeti Tanács eredeti és következe-

tes álláspontjának megfelelően Beke 
István és Szőcs Zoltán feltétel nélküli 
és azonnali szabadon bocsátását köve-
teli. A közleményben azt is részletezik, 
hogy kormánya beiktatása nyomán 
Ludovic Orban és Klaus Johannis egyik 
első útja az igazságügyi minisztérium-
ba vezetett. Az új tárcavezető ekkor 
jelentette ki, hogy „az ország minden 
polgárának igazságot szolgáltatnak”. 
Az új kormányfő viszont azt ígérte, 
hogy „véget ért az igazságszolgáltatás 
elleni politikai támadás (…), és szava-
tolják az igazságügy függetlenségét”. 
„Merjük remélni, hogy ezeknek meg-
felelően végre helyreáll a jogállamiság 
Romániában, ennek részeként pedig 
székely politikai foglyainknak is igaz-
ságot szolgáltatnak” – hangsúlyozta 
Tőkés László.

Tőkés: az RMDSZ hallgat a Beke–Szőcs-ügyben




