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Súlyos ára lehet az összeborulásnak 
Pászkán Zsolt elemzőt a PNL–RMDSZ-közeledésről kérdeztük

B A L O G H  L E V E N T E

Súlyos ára lenne a magyar kö-
zösség számára az RMDSZ és 
a Nemzeti Liberális Párt (PNL) 

esetleges közös kormányzásának, 
amelyről Kelemen Hunor beszélt egy 
múlt heti tanácskozáson – szögezte le 
a Krónika kérdésére Pászkán Zsolt Ro-
mánia-szakértő, a budapesti Külügyi 
és Külgazdasági Intézet elemzője. Ke-
lemen csütörtökön, az Európai Parla-
ment néppárti frakciójának igazgató-
tanácsával folytatott távértekezleten 
jelentette ki, hogy az Európai Néppárt 
(EPP) tagpártjai, a PNL és az RMDSZ az 
idei választások megnyerésére és kö-
zös kormányzásra készülnek. Ludovic 
Orban miniszterelnök, a PNL elnöke is 
megerősítette: pártja az EPP tagpártja-
ival, a – parlamenti küszöb átlépésére 
jelenleg esélytelennek tartott – Népi 
Mozgalom Párttal (PMP), illetve az 
RMDSZ-szel szeretne kormánykoalí-
ciót alkotni. Az RMDSZ is szövetségre 
akar lépni az önkormányzati választá-
sok után a PNL-vel mindenütt, ahol le-
hetséges, mert Romániának politikai 
stabilitásra van szüksége – mutatott 
rá Kelemen Hunor. Az RMDSZ elnöke 
kifejtette: Romániában folyamatos 
politikai válság van, az utóbbi nyolc 
évben tíz kormánya volt az országnak. 

Indokolatlan „hitvallás”

Pászkán Zsolt a Krónika kérdésére, 
miszerint miért jelentkezett be az 
RMDSZ a kormányzásra egy olyan 
párttal, amely az utóbbi években a 
magyarellenesség egyik legfőbb zász-
lóvivőjévé vált, főleg azt követően, 
hogy a PNL éléről államfővé válasz-

tott Iohannis csak idén több ízben 
is kirohanást intézett a magyarok 
ellen, arról beszélt: egyelőre semmi 
sem indokolta ezt a fajta „hitvallást”. 
„Az esetleges kormányzati szerep-
vállalásról majd csak a – talán – de-
cemberben sorra kerülő parlamenti 
választás eredményeinek tudatában 
kell és lehet dönteni, addig pedig még 
sok minden történhet. Ha az RMDSZ 
az európai parlamenti pénzekből 
történő költségtérítések ügyében 
meglehetősen kisstílű ügyeskedőnek 
számító Manfred Weber „buksisimo-
gatására” vágyott, akkor ezt a célt, 
legalábbis a nyilvános beszámolók 
szerint, egyáltalán nem érte el, hi-
szen Weber „Romániát az európai 

útra visszaterelőkként” dicsérte meg 
a magyarellenes kijelentésekben élen 
járó Klaus Iohannis elnököt és „hű-
séges fegyverhordozóját”, Ludovic 
Orban kormányfőt. Amennyiben csak 
ennyi történt az Európai Néppárt „tá-
vértekezletén”, akkor Kelemen Hu-
nor és az RMDSZ óriási lehetőséget 
szalasztott el arra, hogy tisztázza 
ennek a politikai szervezetnek a 
PNL ismételt magyar ellenes csele-
kedeteivel kapcsolatos álláspontját. 
Amennyiben mégis szóvá tette ezt a 
kérdést, akkor Kelemen Hunor adós 
az erre kapott válasszal.

Ha viszont Kelemen Hunornak 
belpolitikai céljai is voltak ezzel a 
korai bejelentéssel, akkor ezek a cé-

lok nem nagyon világosak. Ugyanis 
ennek értelmében fel kell mondania 
az RMDSZ Beszterce-Naszód megyei 
szervezete által megkötött helyi meg-
állapodást a Szociáldemokrata Párt-
tal (PSD) és a Pro Románia Párttal 
(PPR), amelyet korábban azzal ma-
gyaráztak, hogy a besztercei önálló 
magyar középiskola létrehozásának 
előmozdításához szükséges. Most 
viszont vagy a középiskola ügye vált 
hirtelen másodlagossá, és akkor kér-
dés, hogy mit kapnak/kaptak ezért 
cserébe, vagy a nagy „összeborulás” 
csak üres beszéd, és akkor szintén 
kérdés, hogy az egésznek mi értel-
me. Ráadásul Ludovic Orban nyi-
latkozataiból az valószínűsíthető, 
hogy a PNL az RMDSZ-t és a szinte 
elhanyagolható tömegnek 
számító Népi Mozgalom Pár-
tot (PMP) csak arra akarja 
felhasználni, hogy megzsa-
rolja a Mentsétek meg Ro-
mániát Szövetséget (USR), 
amellyel döcögősen alakulnak 
a helyhatósági választással kapcso-
latos tárgyalások. A választás utáni 
szövetségekről csak Ludovic Orban 
kormányfő beszélt, de ennek ko-
molyságából sokat levon az, hogy 
határozottan kizárta a „kommunis-
tákkal” (értsd: PSD-vel) való szövet-
kezést, miközben lassan már annyi 
PSD-s helyi és parlamenti képviselőt 
vettek át, hogy az RMDSZ-nek már 
szinte nem is kell majd döntenie, 
hogy a PNL-vel vagy a PSD-vel szö-
vetkezzen-e. A fentiek alapján nem 
világos, mit akart Kelemen Hunor ez-
zel a bejelentésével és miért jó ez az 
RMDSZ-nek. A magyar közösségről 
nem is beszélve!” – hangsúlyozta a 
nagybányai születésű elemző.

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) az 
RMDSZ felé kacsingat. A Szövetség 
nem utasítja el a közeledést
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A N T A L  E R I K A

A Maros-híd alatt megközelíthe-
tő piacon már a kora reggeli 

órákban nagy volt a nyüzsgés, sok 
volt az árus és a vevő is. A kapu előtt 
rendőrök álltak, a maszkviselés köte-
lezettségére fi gyelmeztették azokat, 

akiknek nem volt maszk-
juk. A vásárosok között is 
sok rendfelügyelő sétált, és 
megszólították azokat, akik 
csupasz arccal járkáltak. 
Ennek ellenére mégsem 
viselt mindenki maszkot, 

vagy nem megfelelően viselte 
azt. Még jóval azelőtt, hogy a kapu-
hoz értünk volna, egy érdekes alku-
dozásnak, majd vásárnak voltunk 
szemtanúi. Az ócskapiacról kifelé 
tartó férfi t, akinek a maszkja látha-

tó helyen az ing zsebéből lógott ki, 
megállított egy arra igyekvő másik 
férfi , és kérte, hogy adja el neki azt, 
bármennyit ad érte. A maszktulaj-
donos előbb értetlenkedve állt, majd 
három lejért tulajdonost cserélt a 
használt maszk, amelynek az egyik 
fülét vissza is kellett rögzíteni, mert 
már leszakadt.

Rugdalózótól 
a törött telefonig minden

A bejáratnál már érződött a frissen 
sült „miccs” illata, de lángost, kür-
tőskalácsot, perecet, kávét, üdítőt is 
lehetett kapni, az emberek minden-
hol sorban álltak, de az előírt kétmé-
teres távolságot, amire az aszfaltra 
festett felszólítások is fi gyelmeztet-
tek, sehol senki nem tartotta be. A 
szokásos látvány fogadott a magas-
ba tornyosuló ruhák hosszú sora 

mellett, az érdeklődők női, férfi - és 
gyerekpólók, nadrágok, szoknyák, 
pulóverek, kabátok, dzsekik és mun-
karuhák között keresgélték a szá-
mukra legmegfelelőbbet. A csecse-
mőnek való rugdalózótól a motoros 
bőrviseletig minden volt. 

„50 lej a kabát” – válaszolta az 
egyik árus egy érdeklődőnek, de 
mivel az sokallta az összeget, jött 
a replika is, miszerint „az üzletben 
200–300 lejért vehetné meg”. Az-
tán végül odaadta húszért. Hasonló 
alkudozás folyt a lábbeliknél is, a 
földön és az asztalokon halmokban 
állt a használt és alig használt, vi-
lágmárkájú sportcipő, bakancs, 
csizma, szandál. 

Ahogy érdeklődésünkre egy vevő 
elmondta, rendszeresen az ócskapi-
acról szerzi be őszi és téli lábbelijét. 
„Olyan félcipőket és bőrcsizmákat 

szoktam itt venni pár tíz lejért, ami-
ket az üzletből nem tudnék megvá-
sárolni magamnak. Alig használtak, 
szinte újak. De ha kell, elviszem a ci-
pészhez, 10 lejért új fl ekket tetetek a 
sarkára, és van egy szuper csizmám 
vagy elegáns cipőm” – avatott be a 
beszerzés titkaiba a vevő.

A földre terített papírokon a törött 
képernyőjű telefontól, a szemüvegig, 
az elhasznált nyugágytól a rozsdás 
szegig, a rongyos mackótól a használt 
babakocsiig, etetőszék, háziszőttes, 
porcelán ebédlőkészlet, ezüst evőesz-
köz, szalmakalap, serpenyő, számító-
gép, kenyérpirító is kapható volt. 

A használt maszk is gazdát cserélt az ócskapiacon
• Fél év kényszerű szüneteltetés után vasárnap reggel 
újból megnyitotta kapuit Marosvásárhelyen – az egyko-
ri kaszárnya udvarán – az ócskapiac. 

Tömeg, amíg a szem ellát 
a maros vásár helyi ócskapiacon
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• A Nemzeti Liberális Párt vélhetően csak arra használja 
az RMDSZ-szel meglebegtetett esetleges koalíciós kor-
mányzást, hogy ezzel zsarolja meg az USR-t – véli Pász-
kán Zsolt, a Külügyi és Külgazdasági Intézet elemzője 
annak kapcsán, hogy Kelemen Hunor RMDSZ-elnök beje-
lentette: a PNL és az RMDSZ közös kormányzásra készül.




