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Moldvai bürokratikus akadályok 
miatt veszített lendületéből a 
Kelemen-havasokban zajló útépí-
tés, ám Gheorghe Flutur Suceava 
megyei tanácselnök a Króniká-
nak úgy nyilatkozott, reményei 
szerint jövőre folytatódhat az 
Erdélyt Bukovinával összekötő, 
Transzkelemennek is nevezett 
útszakasz megvalósítása.

 » SZUCHER ERVIN

E lőre nem látott jogi akadályok 
késleltetik a központi alapokból 
épülő, Transzkelemennek is ne-

vezett, Székelyföld északi csücskét 
Bukovinával összekötő út kivitele-
zését. A múlt évi megtorpanás után 
Hargita megyében jobban halad a 
munka, a suceavai oldalon viszont 
némi bürokratikus akadályok vet-

tek vissza az addigi lendületből. A 
Kelemen-havasok gerincének túlsó 
oldalán fekvő megye önkormányzati 
elnöke, Gheorghe Flutur a Króniká-
nak elmondta, ha az idén megoldó-
dik a területcsere a Suceava megyei 
Panaci és a hargitai Galócás között, 
illetve amennyiben sikerül átvenni 
az erdészet nyilvántartásából az út 
nyomvonalát, 2021-ben ismét meg-
jelennek a térségben a munkagépek, 
és nekiláthatnak a megyehatári há-
góig lévő utolsó 4 kilométeres rész 
építésének is. A bukovinai oldalon 
egyelőre a Dornavatra és Panaci 
közti 22 kilométernyi szakaszt sike-
rült felújítani. „Nagyon szeretnénk 
jövőre folytatni, és lehetőleg mi-
nél előbb befejezni. Tudatában va-
gyunk annak, hogy a legnehezebb 
része következik, egy szinte négy 
kilométeres, szerpentines kapaszko-
dó a hágóra” – nyilatkozta Flutur. Az 
erdélyi oldalon dolgozók könnyebb 
helyzetben vannak, Bélborról nem is 

annyira hosszú, nem is annyira mere-
dek a hátramaradt szakasz.

Az út megépítése többszörös 
szempontból is rendkívül fontosnak 
számít. A hiányzó néhány kilométe-
res aszfaltcsík jelentősen lerövidíti 
az ország két történelmi régiója kö-
zötti távolságot. A mostani körül-
mények közt Maroshévízről 155 ki-
lométeres, Neamţ megyén keresztül 
vezető út megtétele után lehet eljut-
ni Dornavatrára; a közeljövőben 
elkészülő műútnak köszönhetően 
a távolság mintegy száz kilométer-
rel csökken. Bár mind Maros, mind 
Hargita megye szomszédos Suce-
avával, jelenleg csupán erdei uta-
kon vagy turistaösvényeken lehet 
átjutni egyik térségből a másikba. 
Ugyanakkor az eddig zsákfalunak 
számító Bélbor státusa is változna. 
Nem utolsó szempont, hogy a több 
mint ezer méter magasságban elha-
ladó útnak jelentős turisztikai von-
zereje is lenne.

 Erdélyi tudósítások 2020. augusztus 7–9.
péntek–vasárnap

A magyarveszély-konteó

Ha Klaus Iohannis nem köztársasági elnök lenne, hanem 
király – mint ahogy Romániának volt már német uralkodója 
–, akkor jó eséllyel vonulhatna be a történelembe I., avagy 
Szánalmas Klaus néven. Az ugyanis már tényleg a szánal-
mas kategóriába tartozik, hogy amikor nyilvánvalóvá vált: a 
sajátjának vallott kormány kezéből kicsúszott az ellenőrzés 
a koronavírus-járvány fölött, ő ismételten csak a magyarel-
lenes uszításban látta a kommunikációs kiutat. Mindez azt 
jelzi, hogy a kormány, Iohannis, illetve a szakértői és kom-
munikációs stábjuk már tényleg tehetetlenül állnak a helyzet 
előtt, és végleg kifogytak az ötletekből.

Az államfő néhány hónapon belül már másodszor állt 
elő azzal a nevetséges mesével, hogy a szociáldemokraták 
fű alatt autonómiát akartak adni a Székelyföldnek, amit 
azonban a kormányoldal és ő megakadályozott. Persze a 
román „igazságszolgáltatás” tevékenysége mellett bátran 
megléphette ezt is, hiszen első, április végi kirohanását az 
ügyészség úgy mismásolta el, hogy megállapította: gyűlö-
letbeszédnek számít ugyan, de nem uszítás, hogy azzal vá-
dolta meg a magyarokat, rá akarják tenni a kezüket Erdélyre. 
Ugyanezt a logikai bravúrt ismételte meg az az ügyész is, 
aki a Ki a magyarokkal az országból! jelszót „állítólagos ma-
gyarellenes rigmusként” határozta meg, és nem látta benne 
meg az uszítófaktort. Ilyen körülmények között nem csoda, 
hogy Iohannisnak volt bőr a képén politikai döntésnek ne-
vezni a diszkriminációellenes tanács által rá kirótt ötezer 
lejes pénzbírságról szóló határozatot, és megfellebbezni 
azt az illetékes bíróságon, majd ismét uszítani egyet. El-
végre ilyen előzmények után bízhat abban, hogy a bíróság 
is csatlakozik az ügyészségekhez, és a bírság eltörlésével 
legitimálja a magyarellenes hangulatkeltést. Amúgy nem 
csupán szánalmas, hanem hátborzongató is, hogy miköz-
ben nem akarózik ezer alá csökkenni a napi fertőzések szá-
ma, és a kormányzati és egészségügyi illetékesek, illetve 
a hozzájuk hű médiumok folyamatosan kongatják a vész-
harangot, hogy egyre zsúfoltabbak a kórházak, egyre töb-
ben kerülnek súlyos állapotban intenzív osztályra, és egyre 
többen halnak bele a Covid–19 szövődményeibe, az ország 
első emberének csak annyira futja „ellenszerként”, hogy 
rövid időn belül ismét a magyarellenesség szításával pró-
bálkozzon. Ezzel ugyanis nem csupán önmagáról állított ki 
rossz bizonyítványt, hanem kormányáról is. Persze tudjuk: 
csak kampányfogásról van szó, amelynek a magyarok csu-
pán amolyan járulékos áldozatai, a fő célpont a korábban 
Iohannis által elnökölt és jelenleg kisebbségben kormány-
zó liberálisok legfőbb riválisának számító szociáldemok-
raták lejáratása. Ám az, hogy 2020-ban a román állam 
amúgy nem is román származású feje, illetve a mögötte 
álló obskúrus körök még mindig a magyarkártya bevetését 
tartják az utolsó, mindent eldöntő csodafegyvernek, igen-
csak szomorú képet fest az országról. Manapság ugyanis 
ritka, hogy a politikusok csak úgy, spontánul nyilatkoznak 
meg ilyen horderejű témákban. Az ilyen kommunikációs fo-
gásokat ugyanis általában saját használatra szánt közvéle-
mény-kutatások előzik meg, amelyek során állampolgárok 
egy szűkebb csoportján tesztelik a lehetséges kampány-
kommunikációs stratégiákat. Amelyek iránt pedig a legfo-
gékonyabbak a minta részeként kiválasztott emberek, azok 
jelentik majd a kommunikáció fő csapásirányait, hiszen azt 
mondják majd, amit az emberek az előzetes kutatások alap-
ján a legkedvezőbben fogadnak. Ha Iohannis újabb uszítási 
kísérlete is ilyen nyomán hangzott el, akkor valószínűsíthe-
tő, hogy a „vörös pestisnek” kikiáltott szociáldemokraták 
szapulása mellett a magyarellenesség is napirenden lesz 
az idei választási kampányokban az önkormányzati, majd a 
parlamenti megmérettetés előtt. Sajátos bájt ad az ügynek, 
hogy miközben az elnök és a kormány tűzzel-vassal próbál 
küzdeni a koronavírust tagadó összeesküvés-elmélet ellen, 
Iohannis és körei teljes erőbedobással táplálnak egy másik 
konteót arról, hogy a magyarok el akarják venni Erdélyt. Per-
sze a nem létező ellenség ellen mindig könnyebb hadjáratot, 
majd győzelmet hirdetni, mint hatékonyan fellépni egy való-
di járvány ellen, és megvédeni a polgárok egészségét.

A választások eredménye annak is függvénye lesz, meny-
nyire lehet a románok jelentős része számára oly kedves 
magyarozással elterelni a fi gyelmet a koronavírusról, a kor-
mány járványkezelési ballépéseiről, az elmulasztott léle-
geztetőgép-beszerzésekről, a román egészségügy sanyarú 
állapotáról, az iskolakezdés körüli bizonytalanságról. Hogy 
többen félnek-e a nem létező magyarveszélytől, mint a na-
gyon is létező és a kormány balfogásai miatt berobbant ko-
ronavírus-járványtól.
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Buktatók a Transzkelemenen

A hiányzó néhány kilométeres aszfaltcsík jelentősen lerövidíti az ország két történelmi régiója közötti távolságot
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 » PAP MELINDA

A kolozsvári piarista templom-
ban iktatják be vasárnap László 

Attilát, a felújítás alatt álló Szent Mi-
hály-templom új plébánosát, a Ko-
lozs-Doboka kerület főesperesét. A 
vasárnap 11 órakor kezdődő beiktatá-
son Kovács Gergely, a Gyulafehérvári 
Római Katolikus Főegyházmegye ér-
seke celebrálja az ünnepi szentmisét 
– adta hírül Facebook-oldalán a Szent 

Mihály-plébánia. „Imádságos lelkület-
tel vegyünk részt a szentmisén, melyet 
Kovács Gergely gyulafehérvári érsek 
celebrál. A jó Pásztor kegyelmét kérjük 
az új főesperes-plébános, László Attila 
életére” – írták.

Az eddig Székelyudvarhelyen szol-
gáló László Attila plébánost augusz-
tustól Kémenes Lóránt Zoltán helyére 
nevezte ki az érsek, utóbbi a Marosvá-
sárhely melletti Nagyernye plébánosa 
lett. A gyulafehérvári egyházmegye 

főpásztora egyébként a kolozsvári 
Szent Mihály-plébánia teljes papságát 
lecserélte. Veres Stelian eddigi plébá-
noshelyettest augusztus elsejétől a 
Gyulafehérvári Főegyházmegye va-
gyonkezelőjévé nevezte ki, és az ed-
digi segédlelkészeket is áthelyezte. A 
kolozsvári főtéri plébánia új segédlel-
készei Jánossi Imre és Popesc Mihăiţă 
Cristian lesznek, előbbi Zetelakán, 
utóbbi Nagyszebenben szolgált segéd-
lelkészként.

 » KOVÁCS ESZTER

É rtetlenül áll az Erdélyi Magyar Nép-
párt székelyudvarhelyi és Hargita 

megyei vezetősége a Magyar Polgári 
Párt és Mike Levente MPP-s polgár-
mesterjelölt hétfői sajtótájékoztatóján 
elhangzottak előtt: mivel a február óta 
tartó egyeztetések kevés eredmény-
nyel jártak, Székelyudvarhelyen nem 
valósul meg az Erdélyi Magyar Szö-
vetség célkitűzése. Mike Levente, az 
MPP székelyudvarhelyi szervezetének 
elnöke Mezei János országos elnök-

kel együtt jelentette be, hogy előbbi a 
polgáriak polgármesterjelöltje lesz a 
választásokon. Mike élesen bírálta a 
néppártot, Gálfi  Árpád polgármestert 
és a helyi civil összefogást is. Ölvedi 
Zsolt, az EMNP helyi szervezetének el-
nöke szerint korábban felajánlották az 
MPP-seknek, hogy a frontemberek vo-
nuljanak vissza, és olyanoknak adja-
nak helyet az EMSZ közös önkormány-
zati jelöltlistáján, hogy az mindkét fél 
számára elfogadható legyen – ő maga 
és Hajdó Csaba tanácsos is lemondtak 
volna a jelölésről. „Hónapokig hite-

gettek, aztán nagyon átgondolatlanul 
nyilvánosan kérték fel Geréb Lászlót, 
hogy vállalja a polgármesteri jelölést. 
Mikor pedig kifogytak az ötletekből, 
akkor Mikét jelölték, aki elviszi a bal-
hét” – fogalmazott Ölvedi. Az összes 
politikai racionalitást felülmúlja az 
MPP döntése – jegyezte meg Nagy 
Pál, az EMNP megyei elnöke. Az még 
nem dőlt el, hogy lesz-e a néppártnak 
jelöltlistája Udvarhelyen. A szervezet 
továbbra is kiáll Gálfi  Árpád polgár-
mester mellett, aki köré civilekből álló 
csapat szerveződött.

Beiktatják az új kolozsvári főesperest

EMNP-döbbenet Székelyudvarhelyen




