
Csíksomlyón járt tavaly 
a Szentatya. Tánczos Barna 
szenátor akkor és ott döbbenetet 
és tiszteletet látott a képviselő 
és szenátor kollégák arcán
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Képviselni a magyarságot
Tánczos Barna: a legfontosabb döntéseknél ott kell lenni a parlamentben

ISZLAI KATALIN

M ásodszor indul úgy az 
RMDSZ a parlamenti vá-
lasztásokon, hogy meg-

állapodást kötött a kisebb erdélyi 
magyar politikai szervezetekkel, ez-
úttal a Magyar Polgári Párt (MPP) és 
az Erdélyi Magyar Néppárt  (EMNP) 
fúziójából létrejött Erdélyi Magyar 
Szövetséggel (EMSZ). Tánczos Bar-
na szenátor szerint a politikai ve-
zetők bölcsességét bizonyítja ez a 
megegyezés.

Félretenni az ellentéteket

„Ahogy Kelemen elnök úr (Kelemen 
Hunor RMDSZ-elnök – szerk.) is 
mondta, nem vagyunk egyformák, 
és kitartunk mindig a véleményünk 
mellett, de nehéz időkben, amikor 
közös munkára, összefogásra van 
szükség, képesek vagyunk bölcsen 
dönteni. Az a célunk az összefo-

gással, hogy a román parla-
mentben ne csak egyik vagy 
másik, a közösség csak egy 
részének a támogatását él-
vező politikai szervezetnek 
legyen képviselete, hanem a 
teljes erdélyi magyarságnak. 
Ezért jó, hogy most teljes 
összefogásról beszélhetünk, 

mivel minden olyan magyar po-
litikai szervezet megtalálja a számí-
tását ebben a megegyezésben, amely 
megmérettetett a helyhatósági vá-
lasztásokon” – húzta alá a szenátor. 
Tapasztalatai alapján úgy ítéli meg: 
az elmúlt négy év bizonyíték arra, 
hogy az önkormányzati választások 
után félre tudják tenni a büszkesé-
get, az esetleges sértődöttségeket, és 
képesek úgy együtt dolgozni, hogy a 
közös érdeket szolgálják.

A jelenlét fontossága

Arra, hogy miért van szükség Szé-
kelyföld szempontjából a bukares-
ti jelenlétre, ugyancsak az elmúlt 
négy év lehet a bizonyíték Tánczos 
szerint, aki úgy látja, hogy Romá-
nia parlamentjében az RMDSZ-es 
csapat az egyik, vagy talán a leg-
erősebb csapat, akár számbeli, 
akár felkészültségi, akár más kri-
tériumok szerint hasonlítjuk össze 
a térségek képviseletét. „A min-
dennapjainkat a bukaresti dönté-
sek befolyásolják, ezért bármeny-
nyire is visszás néha számunkra, 
a legfontosabb döntések megho-
zatalakor ott kell legyünk a román 
parlamentben. Ezért van szükség 

sokszor olyan kompromisszumos 
megoldásokra, megállapodásokra, 
akár a liberális-, akár a szociálde-
mokrata párttal, amelyek visszatet-
szőek, amelyek olyan személyekkel 
köttetnek, akik teljesen mást mon-
danak például a televízióban, mint 
egy négy szem közti beszélgetésen. 
Hosszú éveken át megtapasztaltam, 
mennyire másként viselkednek ka-
merák előtt, a saját választópolgára-
ik előtt a román képviselők és sze-
nátorok ahhoz képest, hogy milyen 
hangulatban és hangnemben tár-
gyalnak, amikor leülünk egy konk-

rét témával kapcsolatosan szakmai 
és politikai döntéseket hozni” – 
emelte ki. Arra is kitért, hogy nehéz 
ezeket a hangulatokat visszaadni 
és mindenkinek megmutatni, miért 
van az, hogy egy-egy RMDSZ által 
javasolt szakmai döntés akár száz 
százalékos támogatást élvez a par-
lamentben, közben pedig ugyan-
azok a személyek, akik megszavaz-
ták, később a televízióban szidják a 
magyar közösséget. „Ezeket kell mi 
folyamatosan kordában tartsuk, és 
megmutassuk, hogy létezik egy erős 
erdélyi magyar kisebbség Románi-
ában. Nem elég, ha kultúránkban, 

nyelvhasználatunkban és kétnyel-
vű táblákban mutatjuk meg, hanem 
ott kell legyünk a politikában is” – 
hangsúlyozta.

Viszonyulás a magyarokhoz

A szenátort továbbá arról is kérdez-
tük, tapasztalatai szerint miként lát-
ják Bukarestből a román politikusok 
Székelyföldet? Mint mondta, ezen a 
téren sok minden megváltozott a 
tavalyi pápalátogatás alkalmával, 
amikor testületileg felvonult a csík-
somlyói nyeregbe az akkori román 

kormány. „Döbbenetet és tiszteletet 
láttam a képviselő és szenátor kol-
légák arcán, akik például a szoci-
áldemokrata párt részéről érkeztek. 
Mindenre számítottak, csak arra 
nem, hogy mi, jómagam is, székely 
ruhában várjuk a pápát. Azon döb-
bentek le, hogy nemcsak beszélünk 
arról, hogy fontos számunkra az 
anyanyelvünk, a kultúránk, a nép-
viseletünk, hanem tényleg így is 
élünk: otthon a családban magya-
rul beszélünk, vigyázunk a hagyo-
mányainkra, a népviseletünkre. 
Számtalanszor tértek vissza erre a 
témára, és azt láttam, hogy nagyon 

mély nyomot hagyott bennük az a 
civilizált, tiszteletet megadó visel-
kedés, amit a nyeregben összegyűl-
tek részéről tapasztaltak. Mély nyo-
mot hagyott bennük, hogy van egy 
olyan folt Romániában, amelyről 
nagyon sokan nem is tudtak, vagy 
csak hallásból értesültek arról, hogy 
ott valamilyen más népcsoport la-
kik” – emlékezett vissza a szenátor. 
Hozzátette: emellett a járványhely-
zet és a külföldi látogatások elle-
hetetlenülése miatt számos román 
politikus látogatott ebben az évben 
Székelyföldre, és mindegyikük po-
zitív élményekkel tért haza. „Ennek 
ellenére megmaradtak a megrögzött 

magyarellenesek is, őket nem fog-
juk tudni megváltoztatni. Összessé-
gében az előítéletek nem változtak 
számottevő mértékben. Talán a fel-
növekvő generációt kevésbé érdekli 
a ki a román, ki a magyar, ki volt 
hamarabb Erdélyben kérdés, de a 
középkorúak, akik ma a kollégáink, 
egy olyan történelem-hamisító ok-
tatásban vettek részt, amelyet soha 
nem lehet belőlük teljesen kitörölni. 
Nem kaptak igaz történelmet, valós 
képet Erdélyről, Székelyföldről, és 
rengeteg munkával lehet csak eze-
ket az előítéleteket megváltoztatni” 
– zárta Tánczos Barna.

• Döbbenetet és tiszteletet váltottak ki a tavalyi pápalátogatás alkalmával Szé-
kelyföldre látogató román politikusokból a csíksomlyói nyeregben tapasztaltak: 
nem számítottak arra, hogy a magyarok valóban úgy élnek, ahogy arról a székely-
földi politikusok a román parlamentben beszélnek – árulta el Tánczos Barna szená-
tor, akivel tapasztalatai mellett az RMDSZ–EMSZ összefogásról és a magyar érdek-
képviselet fontosságáról beszélgettünk.

Büdzsékiigazítás
Költségvetés-kiigazítást készít 
elő a pénzügyminisztérium, 
várhatóan november második 
hetében készen lesz a terve-
zet – jelentette be Florin Cîţu 
tárcavezető. „A célkitűzés 
az augusztusban bejelentett 
deficit szinten tartása, az állami 
büdzsé bevételeit figyelembe 
véve bízunk abban, hogy ez 
sikerül” – mondta a pénzügymi-
niszter, leszögezve, hogy idén 
az egészségügy, a beruházások 
és Románia pénzügyi független-
ségének biztosítása képezték 
a prioritásokat, és ez továbbra 
sem fog változni. „Ezek voltak 
a prioritások, ezekből indulnak 
ki a 2021-re, illetve a következő 
évekre – egészen 2024-ig – 
tervezett forgatókönyvek. A 
beruházások tovább nőttek 
októberben. Továbbra is az a 
helyzet, hogy az utóbbi 10 év 
legnagyobb mértékű beruházá-
sát jegyezzük” – említette meg 
Florin Cîţu. Hozzátette: úgy 
véli, hamarosan nagyobb lesz 
a beruházások mértéke, mint 
amit 2018-ban egész évben 
regisztráltak.

Mennyi áramot állít 
elő Románia?
A villanyáramot előállító romá-

niai erőművek beépített össz-
kapacitása 20 579 megawattot 
(MW) tett ki október utolsó nap-
ján – közölte az Országos Ener-
giaszabályozó Hatóság (ANRE), 
amely átfogó vizsgálatot indí-
tott annak a megállapítására, 
hogy a létező erőművek mennyi 
energiát képesek ténylegesen 
előállítani. Az ANRE összesítése 
szerint a romániai erőmű-
rendszerben a vízi erőművek 
részesedése a legnagyobb. A 
vízi erőművek beépített össz-
teljesítménye 6643 megawatt, 
és közel harmadrészét (32,3 
százalékát) teszi ki a romániai 

villanyáram termelési kapaci-
tásának. A szénerőművek 4787 
MW (23,3 százalék), a gáztüze-
lésű erőművek 3212 MW (15,6 
százalék), a szélerőművek 3003 
MW (14,6 százalék), az atom-
erőmű 1413 MW (6,9 százalék), 
a naperőművek 1383 (6,7 szá-
zalék), a biomassza erőművek 
pedig 106 MW (0,5 százalék) 
előállítására képesek. Az 
összeírás az egyéb kategóriába 
sorolta a biogáz égetéséből el-
érhető 20,4 MW teljesítményt, 
a szemét égetéséből nyerhető 
6 MW teljesítményt, valamint a 
visszamaradó hőből nyerhető 
4,1 MW teljesítményt. Az Ager-

pres hírügynökség felidézte: 
az ANRE-nél folyamatban van a 
ténylegesen működő áramter-
melő kapacitások felmérése 
is. Dumitru Chiriţă, a hatóság 
vezetője tavaly augusztusban 
azt nyilatkozta, hogy nagy 
szakadék tátong az erőművek 
beépített teljesítménye és az 
ország tényleges áramtermelő 
képessége között.

• RÖVIDEN 




