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TÓTH LÁSZLÓ CSÍKSZEREDAI FŐKONZUL SZERINT AZ ERDÉLYI MAGYARSÁG MEGERŐSÍTETTE POZÍCIÓIT AZ IDEI VÁLASZTÁSOKON

Mindenki számára előnyös a gazdaságfejlesztés
Az erdélyi gazdaságfej-
lesztési támogatásokból 
nagyszerű beruházásokat 
megvalósító vállalatok itt 
építkeztek, helyben adhat-
nak több embernek munkát, 
itteni beszállítóktól vehetnek 
több nyersanyagot, és itt 
fi zetnek több adót – érvelt 
a magyar állam programjá-
nak folytatása mellett Tóth 
László csíkszeredai magyar 
főkonzul, aki a járvány miatti 
rendkívüli feladatokról is 
beszélt a Krónikának adott 
interjúban.

 » PATAKY ISTVÁN

– A járvány miatt nem volt egy-
szerű az idei esztendő. Hogyan 
tudott ehhez a helyzethez alkal-
mazkodni a csíkszeredai magyar 
főkonzulátus?
– Valóban rendkívüli évet zá-
runk, amelyet alapjaiban hatá-
rozott meg a koronavírus-jár-
vány és a kezelésére hozott 
intézkedések. Míg január–feb-
ruárban a megszokott meder-
ben zajlott tevékenységünk, 
márciustól gyökeresen meg-
változott minden. Próbáltunk 
alkalmazkodni a helyzethez, és 
úgy érzem, ez sikerült is, hiszen 
alapfeladatainkat folyamatosan 
elláttuk, és amikor lehetett, a 
lehetőségek határáig bővítettük 
szolgáltatásaink körét. Persze a 
járványhelyzet nehézségei min-
ket sem kíméltek: elmaradtak a 
jelentős események, és delegáci-
ók sem látogattak a Székelyföld-

re, ahogy kulturális és sportren-
dezvényeink nagyobb részét sem 
tudtuk idén megszervezni.

– Volt-e a járvánnyal kapcsolat-
ban külön feladata a főkonzulá-
tusnak?
– Természetesen volt. Kiemel-
ném közülük a tavaszi időszak-

ban zajló repatriációs tevékeny-
ségünket, amikor a két ország 
között gyakorlatilag teljesen le-
állt a távolsági közlekedés, sem 
a repülőjáratok, sem a busz- és 
vonatjáratok nem közlekedtek, 
sok, nehéz helyzetbe került ma-
gyar állampolgárnak segítettünk 
hazajutni. Közreműködtünk ma-

gyarországi kórházi kezelésre 
szoruló betegek utazásának meg-
szervezésében, de segítettünk 
gyógyszerek beszerzésében vagy 
a koronavírus terjedésének meg-
fékezését szolgáló adományok 
célhoz juttatásában is.

– A magyar–román gazdasági, 
üzleti együttműködést mennyi-
ben akadályozta a járvány? Van-
nak-e adataik, voltak-e visszajel-
zések ezzel kapcsolatban?
– A különböző statisztikai ada-
tok és felmérések a gazdaság 
teljesítményének és a kereske-
delmi volumen növekedésének 
drasztikus visszaeséséről szól-
nak világszerte. Ezek a folyama-
tok természetesen a magyar–ro-
mán gazdasági és kereskedelmi 
kapcsolatokat is érintették. Csak 
hogy egy példát mondjak: a 
magyarországi turizmus szem-
pontjából Románia az utóbbi 
években az egyik legdinamiku-
sabban növekvő küldőország 
volt, és ez idén gyakorlatilag le-
nullázódott. Persze a kormányok 
hamar felismerték a gazdaságok 
működésének fontosságát, és 
a válságkezelő intézkedéseiket 
ehhez is igazították.

– Az erdélyi magyar közéletet kö-
vetve hogyan jellemezné a 2020-
as évet?
– A járványhelyzet természe-
tesen az erdélyi magyar köz-
életre is markáns hatással volt, 
amit csak tetézett az év végén 
megrendezett két választás, és 
az azokat megelőző politikai 
bizonytalanság. Az év nagy ré-
szében elmaradtak a közösség 
kiemelkedő eseményei, és je-
lentősen beszűkültek az embe-

rek és az intézmények közötti 
kapcsolatok. Mindezek azonban 
egyúttal számos pozitív dolgot 
is felszínre hoztak: láthattuk az 
egészségügyi rendszerben dol-
gozók heroikus küzdelmét, vagy 
a pedagógusoknak az online ok-
tatásra való áttérés nehézségei-
nek leküzdésére tett rendkívüli 
erőfeszítéseit. Az őszi helyható-
sági és a decemberi parlamenti 
választásokra szinte lehetetlen 
volt felkészülni, szokásos érte-
lemben vett kampányról nem 
is beszélhettünk, az erdélyi ma-
gyarság mégis jelentős eredmé-
nyeket ért el, megerősítette pozí-
cióit az önkormányzatokban, és 
kormányzó erővé vált a bukares-
ti törvényhozásban.

– Lát-e esélyt arra, hogy jövő év-
ben zavartalanul folytatódjon a 
magyar kormány erdélyi gazda-
ságfejlesztési programja?
– Mikor december elején Szij-
jártó Péter külgazdasági és kül-
ügyminiszter Maros megyében 
járt, meglátogattunk több olyan 
vállalkozást, amelyek az erdélyi 
gazdaságfejlesztési programban 
nyert támogatásból valósítottak 
meg nagyszerű beruházásokat. 
Ezek a vállalatok fi zikailag itt 
építkeztek, amely által itt ad-
hatnak több embernek munkát, 
itteni beszállítóktól vehetnek 
több nyersanyagot, és itt fi zet-
nek több adót. Nem kérdéses 
számomra, hogy ez a program 
mindenki számára előnyös, és 
ahogy a miniszter úr is mondta: 
a magyar kormány az RMDSZ-
szel való konzultációra alapoz-
va készen áll annak folytatásá-
ra, összhangban a romániai és 
az európai szabályozásokkal.
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Tóth László főkonzul: jelentős eredményeket ért el az erdélyi magyarság




