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Tetszik  az RMDSZ-nek a kormányzás
Szeptemberben Marosszentgyörgyön tartja kongresszusát a szövetség 

S zeptember 17-én, várhatóan 
Marosszentgyörgyön tartja 

soron következő kongresszusát az 
RMDSZ – döntötte el pénteki online 
ülésén a szövetség parlamentjének 
tekintett Szövetségi Képviselők 
Tanácsa (SZKT). Kelemen Hunor 
RMDSZ-elnök, a kormány minisz-
terelnök-helyettese az eseményt 
követő sajtótájékoztatón elmondta: 

a kongresszuson nem kerül 
sor tisztújításra, a tanács-
kozáson az alapszabály mó-
dosítása mellett olyan do-
kumentumot fogadnak el, 
amely stratégiai irányt szab 
a szövetségnek a következő 

két évre. A politikus arra is 
kitért, hogy azért ősszel tartják 

a kongresszust, mert akkorra re-
mélhetőleg annyit lazíthatnak a 
járványügyi korlátozásokon, hogy 
fi zikailag is összegyűlhet a 846 
kongresszusi küldött.

Érdemes volt

Kelemen Hunor beszámolója sze-
rint az SZKT küldöttei egyetértettek 
abban, hogy érdemes volt tavaly 
decemberben belépni a kormány-
koalícióba, az RMDSZ három mi-
nisztere eddig jó teljesítményt 
nyújtott. Mint elmondta, Románia 

hétfőn nyújtja be az Európai Bizott-
sághoz az országos helyreállítási 
tervet, és a nagy közlekedési infra-
struktúra fejlesztésére szánja a szá-
mára elkülönített keret legnagyobb 
részét. Több mint 430 kilométer 
autópálya épülhet a nagy infra-
struktúrára szánt 7,6 milliárd eurós 
keretből – tette hozzá. Kitért arra, 
hogy Románia le kívánja hívni a 
számára elkülönített teljes, 29,2 
milliárd eurós keretet, melynek a 
felét teszi ki a vissza nem térítendő 
hitel. Ugyanakkor a kormány igény-
be kívánja venni a visszatérítendő 
hitelt is, mert így az ország kedve-
zőbb, 0,4–0,5 százalékos kamatfi -
zetési feltételekkel jut fejlesztésre 
felhasználható forrásokhoz, mint 
ha a piacról próbálná ezeket besze-
rezni. Cáfolta azt a román sajtóban 
elterjedt hírt, hogy a hitelfelvétellel 
a kormány visszahívja az országba 
a Nemzetközi Valutaalapot (IMF). 
Hangsúlyozta: az Európai Bizottság 
és a tagállamok viszonyában sem-
milyen szerepe nincs a washing-
toni székhelyű pénzintézetnek. 
Kelemen Hunor emlékeztetett, a 
helyreállítási forrásokból 3,6 mil-
liárd eurót szánnak az oktatási és 
2,4 milliárd eurót egészségügyi fej-
lesztésekre. A környezetvédelemre 
szánt 1,3 milliárd euróból egyebek 

közt 45 ezer hektár földterület er-
dősítését tervezik, 2,4 milliárd eu-
rót pedig Románia településeinek 
szánnak. Az összeget úgy osztják 
el, hogy valamennyi község, város, 
megyei jogú város és megyeszék-
hely részesüljön belőle, és egyes 

településtípusok ugyanakkora ösz-
szeget kapjanak. Hozzátette, így 
szerették volna elkerülni a politi-
kai alapú pénzosztás vádját. Azt is 
megjegyezte: a rendszer a kisebb 
településeknek, kisebb városoknak 
kedvez.

Kelemen Hunor szerint 
az SZKT küldöttei egyetértettek 
abban, hogy érdemes volt 
tavaly decemberben belépni 
a kormánykoalícióba
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• Kongresszusra készül az RMDSZ, a tanácskozáson 
az alapszabály módosítása mellett olyan dokumen-
tumot fogadnak el, amely stratégiai irányt szab a 
szövetségnek a következő két évre. Kelemen Hunor 
RMDSZ-elnök a kormány helyreállítási tervéről is be-
számolt múlt heti kolozsvári sajtótájékoztatóján.

Sepsiszentgyörgyön készülnek felvonulni
Június 4-ére sepsiszentgyörgyi „ünnepségre” toborozza híveit a Calea 
Neamului (Nemzet Útja) Egyesület. Az úzvölgyi katonasírok meg-
gyalázásában is részt vállalt Mihail S. Târnăveanu azt ígéri, többen 
lesznek és szervezettebbek, mint tavaly, amikor a járványügyi korláto-
zások és a sepsiszentgyörgyi önkormányzat „nem éppen barátságos 
hozzáállása” ellenére mintegy százan gyűltek össze a városban. A 
magyarellenes hangadó a közösségi oldalon úgy fogalmaz, eltérnek a 
megszokottól, az idei trianoni rendezvényük valóban emlékezetes 
lesz, és fennmarad a történelemben. Elmagyarázza, hogy miért 
Sepsiszentgyörgyön és nem például Brăilán gyűlnek össze. 
„Egyszerűen azért, mert Brăilán senki nem akar területi autonó-
miát, senki nem vonja kétségbe a trianoni békeszerződést, mi-
közben Kovászna és Hargita megyében számtalan hang, egye-
sület, párt, polgármester, tanácselnök, intézményvezető nem 
szokta meg a trianoni döntést, úgy vélik, hogy ezzel hatalmas 
igazságtalanság érte a magyar nemzetet” – írja a magyarellenes 
uszító. Közben az Erdélyi Magyar Szövetség közleményben arra kérte 
fel Antal Árpádot, Sepsiszentgyörgy polgármesterét, hogy ne adjon 
közterület-használati jóváhagyást, és a rendelkezésére álló eszközök 
segítségével akadályozza meg ezen törvényellenes rendezvény megva-
lósulását. „Târnăveanu és egyesülete kulturális eseménynek álcázott, 
nyíltan és súlyosan magyarellenes tüntetést szervez, mely sérti nem 
csak a helyi és székelyföldi magyar lakosság gondolati szabadságát 
és alkotmányos jogait” – olvasható a Mezei János és Csomortányi 
István társelnökök által aláírt közleményben. Ezek a rendezvények nem 
engedélykötelesek, hanem bejelentés-kötelesek, így a polgármesteri 
hivatal nem tilthatja be – mutatott rá megkeresésünkre Antal Árpád 
polgármester. (Bíró Blanka)
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