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Fennáll a nacionalista hullám 
újjáéledésének veszélye Ko-
lozsváron, ha a prefektúra a 
magyar alakulat irányítása alá 
kerül – sajtóinformációk szerint 
ezzel érvelnek a Kolozs megyei 
liberálisok amellett, hogy őket 
illesse meg a prefektusi tisztség, 
ne az RMDSZ-t.

 » ROSTÁS SZABOLCS

M agyarellenes megnyilvánulá-
sok újjáéledésének veszélyé-
vel fenyegetőznek a Nemzeti 

Liberális Párt (PNL) kolozsvári veze-
tői arra az esetre, ha véglegessé válik, 
hogy az RMDSZ kapja meg a prefek-
tusi tisztséget Kolozs megyében. Ro-
mán sajtóértesülések szerint a pre-
fektuskérdés hangsúlyosan felmerült 
a legnagyobb kormányzó alakulat or-
szágos politikai bürója szombati ülé-
sén, amelyen az Emil Boc kolozsvári 
polgármester nevével fémjelzett tábor 
újfent értésre adta, hogy nem hajlan-
dó lemondani a kormánymegbízotti 
tisztségről.

Mint ismeretes, a hárompárti kor-
mánykoalíció megállapodása ér-
telmében az RMDSZ öt prefektusi 

tisztséget kap Erdélyben, közöttük 
a Kolozs megyei kormánymegbízotti 
posztot. A G4Media bukaresti hír-
portál információi szerint Emil Boc 
és Daniel Buda európai parlamenti 
képviselő, a PNL Kolozs megyei szer-
vezetének vezetője szombaton ismét 
arra kérte Ludovic Orban pártelnö-
köt, hogy ne engedjék át a tisztséget 
az RMDSZ-nek. A lap úgy tudja, a 
kincses városi liberális vezetők arra 
fi gyelmeztettek, fennáll a naciona-
lista hullám újjáéledésének veszélye 
Kolozsváron, ha a prefektúra a ma-
gyar alakulat irányítása alá kerül.

„Emil Boc emlékeztette párttársait 
az etnikai helyzet enyhítésére pol-
gármesterként tett erőfeszítéseit, és 
hangsúlyozta: fennáll a magyarelle-
nes érzelmek újjáéledésének veszé-
lye” – nyilatkozták a G4Mediának 
név nélkül PNL-es források. Daniel 
Buda a portál megkeresésére közöl-
te: olyan megoldások keresésére tett 
javaslatot, amelyek révén sikerül 
közös nevezőre jutni az RMDSZ-szel, 
hogy mégis a liberálisoknak jusson 
a Kolozs megyei prefektusi poszt. 
„Mindenki nyitott a tárgyalásokra. 
Számítunk az RMDSZ-szel hosszú 
ideje ápolt jó kapcsolatainkra” – je-
lentette ki a PNL Kolozs megyei el-
nöke a portálnak. A kolozsvári libe-

rálisok arra kérték Ludovic Orbant, 
kezdeményezzen megbeszélést az 
ügyben Kelemen Hunor RMDSZ-el-
nökkel, a PNL elnöke pedig hajlan-
dónak mutatkozott erre.

Mint ismeretes, a PNL kolozsvári 
vezetői az elmúlt időszakban több-
ször is elégedetlenségüknek adtak 
hangot amiatt, hogy az alakulat el-
veszítette a Kolozs megyei prefektusi 
tisztséget. Emil Boc korábban úgy 
vélekedett: nehéz lesz megmagya-
ráznia a PNL helyi szervezetének, 
hogy miért nem sikerült megőrizni a 
tisztséget. A legvehemensebben Alin 
Tișe, a Kolozs megyei önkormányzat 
elnöke tiltakozott a téma kapcsán, 
a PNL-ből történő kilépéssel fenye-
getőzve amiatt, hogy a kormány az 
RMDSZ-hez tartozó prefektust kíván 
kinevezni a megyébe. A Ludovic 
Orbannak címzett nyílt levelében a 
tanácselnök elfogadhatatlannak tar-
totta, hogy Kolozs megyében, ahol a 
PNL nyerte nagy fölénnyel a válasz-
tásokat, és ahol a párt jelöltje töltötte 
eddig be a prefektusi tisztséget, ne az 
alakulathoz tartozzék a kormány he-
lyi képviselője.  A szövetség amúgy a 
tisztségre Tasnádi Szilárd ügyvédet 
jelöli, aki a kormányfőtitkár-helyet-
tesnek kinevezett Mircea Abrudeant 
válthatja a prefektúra élén. 

 Erdélyi tudósítások 2021. február 15.
hétfő

Disznóból is 
megárt a sok

Adrian Oros mezőgazdasági miniszter egyik rende-
lettervezete kimondja, hogy háztáji gazdaságokban 
maximum 5 sertést lehet tartani. Ennél több disznót 
csak jogi személyként bejegyzett farmok hizlalhat-
nak. Készülő rendeletével az agrártárca vezetője 
olyan feltételeket támaszt, amelyek a kisgazdák 
többsége számára megvalósíthatatlanok. Az új sza-
bályozás üzenete, hogy az önellátásra vagy kereset-
kiegészítésre berendezkedett kisgazdaságok belát-
ható időn belül eltűnnek.

Az utóbbi egy-két évtized legjobb mezőgazdasági 
miniszterének, a szociáldemokrata Petre Daeanak a 
rendelkezéseihez mérve az új liberális „agrárvízió” 
merőben más, és egyértelműen a nagy farmokat és a 
nemzetközi áruházláncokat támogatja. Hol van már 
az egykori agrártárca elképzelése, amely még arról 
szólt, hogy a kisgazdák termékeinek felvásárlását 
államilag támogatott értékesítési lánc keretében 
juttassák el a fogyasztóhoz? Azon lehet vitatkozni, 
hogy az elképzelés mennyire lett volna kivitelezhe-
tő az Európai Unió által „lenyúlt” romániai piacon, 
az viszont tagadhatatlan, hogy az agrártárca koráb-
bi minisztere jól látta a romániai gazdatársadalom 
legnagyobb gondját, hogy saját termékeit nem tud-
ja értékesíteni. Ebből a felismerésből született az 
időközben elkaszált rendelkezés is, hogy a Romá-
niában működő áruházláncok polcain a különböző 
élelmiszerek, zöldségek, gyümölcsök és húsok leg-
alább fele hazai termelésű legyen.

Az új, liberális színezetű román kormánynak ter-
mészetesen ilyen gondjai nincsenek. Mi az, hogy 
hazai termelésű zöldség, gyümölcs vagy hús? A jól 
ismert európai liberális szlogenek azt állítják, hogy 
az Unió területén a különböző országok gazdasági 
szereplői egyforma megítélés és elbírálás alá es-
nek. Van, aki még emlékszik arra a magyarországi 
reklámra, amely az ország 2004-es európai uniós 
csatlakozásának fontosságát igyekezett a lakosság-
ban tudatosítani. A reklám szerint bárki nyithat cuk-
rászdát Bécsben! Mintegy két évtizeddel az ominó-
zus reklám után azért szívesen megnézném, hány 
magyar cukrászda működik Bécsben. Jó esetben 
ugyanannyi, mint a reklámkampány előtt.

És ezzel vissza is kanyarodunk a honi valóságba, 
ami a hazai mezőgazdasági termékek piaci részese-
désének zsugorodásáról szól a külföldről behozott 
zöldség, gyümölcs, tej és húsárú ellenében. Mert-
hogy a nagy „baráti” uniós együttlétben minden 
más, mint aminek látszik. Elkezdve onnan, hogy me-
zőgazdasági területalapú támogatás Romániában a 
töredéke a nyugat-európai országokban kifi zetett 
direkt dotációnak. Érdemes végiggondolni, hogy a 
piacra történő bekerülés és a piacon maradás szem-
pontjából milyen esélyei vannak egy romániai és egy 
holland gazdának? Azt nehezen tudom elképzelni, 
hogy egy erdélyi termelő bekerüljön például a hol-
land, francia vagy dán piacra mezőgazdasági termé-
kekkel, ennek fordítottja azonban élő valóság. A fel-
sorolt országokból például olyan szintű a húsimport, 
hogy a hazai termelőknek egyre kisebb az esélyük a 
kegyetlen konkurenciában talpon maradni.

Mindezzel nyilván tisztában van a bukaresti szak-
tárca is, de nemzetközi porondon nem könnyű és 
főleg nem hálás feladat az érdekérvényesítés. A ké-
nyelmes román politikusok számára elrettentő pél-
dának ott van Orbán Viktor magyar miniszterelnök, 
aki az Európai Unióval folytatott vitáiban elmegy a 
falig, ha országának érdekeiről van szó a migrációs 
politika elutasításában, a magyar családvédelmi mo-
dellben, vagy éppen a mezőgazdaság és élelmiszer-
ipar sajátosan magyar fejlesztésében.

A magyar modell Romániában nem követendő. Az 
ország kedvező brüsszeli megítéléséért a bukaresti 
vezetés könnyűszerrel beáldozza a romániai mező-
gazdaságot, anélkül, hogy felmérné, mit jelent a vi-
dék, a falu szempontjából a kistermelők és a családi 
gazdaságok felszámolódása. Ugyanis erről szólnak 
a liberális mezőgazdasági miniszter rendelkezései, 
hogy hány disznót vagy tyúkot tartson a gazda az 
udvarán. Miután hallgatólagosan felszámolták az ál-
latvásárokat, most megadják a kisgazdaságoknak a 
kegyelemdöfést is.
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Bezár a bazár. Kĳ árási korlátozások Nagylakon, hétvégén nem nyitnak ki a bevásárlóközpontok
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NEM AKAR LEMONDANI A KOLOZS MEGYEI PREFEKTUSI SZÉKRŐL A PNL

Magyarellenességgel riogatnak

 » MUNKATÁRSAINKTÓL

Vesztegzár alá helyezték tegnap 22 
órától Nagylakot, miután a vá-

rosban meghaladta a 4,83-at az ezer 
lakosra jutó koronavírus-fertőzöttek 
száma. Az Arad megyei katasztrófavé-
delmi bizottság döntése értelmében 
a karantén 14 napig lesz érvényben. 
Azalatt kijárási korlátozást vezetnek 
be, a nagyon indokolt eseteket leszá-
mítva tilos lesz a közterületeken köz-
lekedni, megállni. A legindokoltabb 
esetekben is csak a saját felelősség-
re kitöltött nyilatkozat, munkahelyi 
igazolvány vagy a munkáltató által 
kiállított igazolás szükséges. Emellett 
korlátozzák a boltok nyitvatartását, 

az üzletekben csak a kapacitás 30 szá-
zalékának megfelelő számú vásárló 
tartózkodhat, betartva a távolságtar-
tási és  higiéniai szabályokat. Február 
20-ától ugyanakkor a szombati és va-
sárnapi napokon a bevásárlóközpon-
tok zárva tartanak.

Közben a romló járványhelyzet mi-
att alig egy héttel a nyitás után vasár-
naptól ismét bezártak a kocsmák, a 
vendéglők, a szórakozóhelyek, a szín-
házak és a mozik Kolozsváron. Mint 
ismeretes, a Kolozs megyei kataszt-
rófavédelmi bizottság egy hete tette 
lehetővé a beltéri vendégfogadást, 
miután a múlt pénteken közölt sta-
tisztikában Kolozsváron is három alá 
esett az elmúlt két hétben jegyzett, 

ezer lakosra számított új fertőzések 
száma, és a város lekerült a vörös zó-
nába sorolt, erősen fertőzött telepü-
lések listájáról. A hét folyamán azon-
ban súlyosbodott a járványhelyzet a 
városban és környékén. A pénteken 
közzétett adatok szerint Kolozsváron 
3,49, és az elővárosainak számító 
Szászfenesen és Kisbácsban 3,60 il-
letve 3,73 ezrelékes a fertőzöttségi 
ráta. A vasárnaptól visszatért szabá-
lyok értelmében a beltéri kiszolgálás 
csak a szállodákban működő ven-
déglőkben engedélyezett, ott is csak 
az elszállásolt vendégeket szabad 
ellátni. A vendéglők és bárok csak a 
kültéri teraszokon szolgálhatják ki a 
vendégeiket.

Karantén Nagylakon, Kolozsvár bezár




