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Liberális trumpisták

Nincs, nem lehet csend és stabilitás a román 
politikában. Pénz jön a házhoz még akkor is, 
ha az eurómilliárdok nagy része kölcsön. Az 
uniós helyreállítási alap álmodozásra, s főleg 
ígérgetésekre ad sokáig vissza nem térő lehe-
tőséget a most hatalmon lévőknek, és cseppet 
sem mindegy, kik lesznek ott a kasszánál. A 
Nemzeti Liberális Párt (PNL) őszi kongresszusa 
a pénzosztókról is dönt, a legközelebb a tűz-
höz pedig a mellékszereplőből fontos arccá 
fejlődött Florin Cîţu áll.

Minden jel szerint a PNL helyi szervezete-
iben zajló választások végeredménye alap-
vetően határozza meg a következő pártelnök 
személyét. Az erőviszonyok jelenleg Ludovic 
Orbannak kedveznek, de a helyzet őszig meg-
változhat. Ha hihetünk Cristian Pîrvulescunak, 
Románia sztárpolitológusának, akkor érdekes 
mozgások vannak a legnagyobb kormánypár-
ton belül. Az elemző ugyanis azt állítja, hogy 
a PNL-ben létezik egy trumpista, illiberális 
vonal, amely most Florin Cîţu miniszterelnök 
mögött sorakozott fel a PNL elnöki posztjáért 
zajló harcban. A markánsan liberális nézeteiről 
ismert szakértő a Libertatea portálnak adott 
interjújában „aggodalmának” adott hangot az 
„evangélista, pünkösdista, újprotestáns lobbi” 
párton belüli megerősödése miatt. Pîrvulescu 
a PNL főtitkárát, Robert Sighiartăut nevezi meg 
az általa tumpistának tartott irány egyik leg-
ismertebb képviselőjének. Amolyan drámai, 
mindent elsöprő érvként említette meg, hogy 
a politikus néhány nappal ezelőtt kĳ elentette: 
az LMBT-kérdés nincs napirenden a pártban. 
Mi más lenne ez, ha nem az európaiság, a jog-
állam, a demokrácia elleni lopakodó veszély 
messziről felismerhető, vitathatatlan jele, 
ugyebár?

A politológus szerint ezt a vonalat erősítik a 
PNL-be olvadt Demokrata–Liberális Párt egyko-
ri politikusai. „Ezek az emberek Traian Băsescu 
csapatának tagjai, s nem szabad elfelejteni, 
hogy az ő elnöksége alatt kezdődtek az első 
populista és illiberális támadások a román de-
mokrácia ellen, a jogállamiság átvételét pedig 
az ügyészek bölcsessége akadályozta meg” – 
így Pîrvulescu. Az elemző vészjóslónak szánt 
helyzetképe hirtelen reménykeltő pozícióba 
emelte a színtelen, szagtalan Cîţut. Ha ugyanis 
az Európai Unió legliberálisabb szárnyáért ra-
jongó elemzőkirály jajongani kezd, az valami 
üdítően újat jelenthet. A valószínűbb viszont 
az, hogy a politológusi intés üzenetértékű. 
Egyértelművé teszi, mihez kell alkalmazkod-
niuk, meddig mehetnek el azok, akik váltást 
akarnak a PNL-ben. Akiknek nem fontosak az 
LMBT-közösség gondjai, s a „bölcs” ügyészek, 
azok mi mások lehetnek, mint trumpisták, illi-
berálisok, demokráciaellenesek?

De még mielőtt bármiféle bizakodás uralkod-
na el a PNL sorsa iránt feszülten érdeklődők 
körében, érdemes gyorsan leszögezni, hogy 
a várhatóan pártelnökké avanzsáló Cîţu egyik 
legambiciózusabb éljenzője a Ludovic Orbant 
faképnél hagyó és az államfői posztra vágya-
kozó Rareș Bogdan. Romániának állítólagos 
trumpistából is csak ilyen jutott.

A magyarok által többségében 
lakott megyék számára egyér-
telműen hátrányt jelentene az 
a régiósítás, amelynek ötletével 
újfent előrukkolt Emil Boc, Ko-
lozsvár polgármestere. A Krónika 
által megkérdezett RMDSZ-es 
politikus leszögezte, határozot-
tan ellenzi a javaslatot.

 » BÍRÓ BLANKA

Ú jra előállt Emil Boc korábbi mi-
niszterelnök, Kolozsvár polgár-
mestere régi tervével, amely az 

ország régiókra osztását szorgalmaz-
za a jelenlegi megyék helyett, miu-
tán 2011-ben az akkor általa vezetett 
kormány kudarcot vallott ezzel az el-
képzeléssel. A kormányzó Nemzeti Li-
berális Párt egyik „erős embere” egy 
konferencián rukkolt elő a megyék 
eltörléséről szóló elgondolással.

Érvek és ellenérvek
Azzal érvelt, hogy amennyiben a me-
gyéket régiókba vonnák össze, az or-
szág könnyebben lehívhatná az uniós 
alapokat, és felszámolnák az 55 éve 
létező klientúrarendszert. Boc meg-
győződése szerint ugyanis jelenleg 
gondot jelent, hogy a megyék a la-
kosságuk szempontjából nem ütik az 
uniós mércét, kivételt Suceava jelent, 
ahol 800 ezer fő feletti a lakosság.
A liberális párti politikus egyúttal azt 
is megfogalmazta, nem túl bizakodó 
a terv megvalósítását illetően. Rá-
mutatott: Románia alkotmányában 
nem szerepelnek a régiók, a jelenlegi 
fejlesztési régiók egyféle „civil szer-

vezetként” szerveződnek. Tehát al-
kotmánymódosításra lenne szükség 
a közigazgatási átszervezésre, erre 
2014-ben volt próbálkozás, de a rosz-
szul megfogalmazott tervezetet az al-
kotmánybíróság elutasította.

Emil Boc azt is felidézte, hogy 2011-
ben 16 összevont megyét szerettek 
volna, ami valójában 13 plusz hármat 
jelentett volna. Hargita, Kovászna és 
Maros megye lett volna az utóbbi há-
rom, mivel az RMDSZ nem akarta, 
hogy ezeket más régiókhoz csatol-
ják, és így a magyarság elveszítse a 
többséget.

„Könnyebb lenne törvénnyel össze-
vonni a megyéket, mint módosítani 
az alkotmányt” – fejtegette Boc. Majd 
arra ki kitért, hogy a módosítással 
szét lehetne zúzni az 1968 óta, vagyis 
55 éve létező klientúrarendszert. „A 
megyékben a polgármesteri hivata-
lok, rendőrségek, kataszteri hivatalok 
kialakítottak saját klientúrát. Romá-
nia fellélegezne, ha ezektől megsza-
badulna” – hangsúlyozta a kolozsvári 
polgármester.

Határozott nem
Az viszont nem valószínű, hogy 
Bocnak ezúttal sikerülne a maga 
oldalára állítani az RMDSZ-t. Tamás 
Sándor, a Kovászna megyei közgyű-
lés elnöke kérdésünkre leszögezte, 
határozottan ellenzi az elképzelést, 
hiszen egy jól működő, történelmi 
múltra visszatekintő közigazgatá-
si berendezkedést szüntetne meg, 
ugyanakkor Székelyföldön 25 száza-
lék alá kerülne a magyarság aránya, 
így a megyei önkormányzatok által 
fi nanszírozott intézmények kerülné-
nek veszélybe. 

„A Traian Băsescu által vezetett De-
mokrata Pártnak, melynek Emil Boc 
is tagja volt, régi vesszőparipája, hogy 
régiókat hozzanak létre a megyék he-
lyett” – idézte fel a székelyföldi poli-
tikus. Szerinte ennek több oka is van, 
egyrészt Erdélyben a több mint ezer 
éves berendezkedés, a vármegye-
rendszer túl jól működik, másrészt 
Emil Boc „önjelölt régióvezér” szeret-
ne lenni. „Emil Boc Kolozsvár sikeres 
polgármestere, de úgy tűnik, neki ez 
nem elég” – mondta a háromszéki po-
litikus, aki szerint Boc szava nem elég 
arra, hogy a jelenlegi közigazgatási 
rendszert megváltoztassa.

Emlékeztetett, hogy Cseke Attila 
fejlesztési miniszter kezdeményezé-
sére megszüntették az építkezési fel-
ügyelőségeknél a felesleges regionális 
szintet, ami csak „parkolópálya” volt 
a régi embereknek. „Mi ragaszkodunk 
a közigazgatási szintekben a megyék 
megtartásához, nem csak a történelmi 
hűség kedvéért, hanem azért is, mert 
van egy sor feladat, amit elsősorban 
a kistelepülések szintjén össze kell 
hangolni” – fogalmazta meg Tamás 
Sándor. Másrészt – tette hozzá –, hogy 
ha Háromszéket, Har gita és Maros 
megyét „besepernék” egy központi 
fejlesztési régióba, 25 százalék alá ke-
rülne a magyarság aránya. „Mi lenne 
például a Székely Nemzeti Múzeum 
fi nanszírozásával, fontos lenne vagy 
sem a 75 százalékos többségnek? Lát-
juk, hogy ebben a régióban a Batthyá-
neum könyvtár sorsa is csak nekünk 
fontos. Attól tartok, hogy jól működő 
székelyföldi intézmények jutnának 
sanyarú sorsra. Ezért határozottam el-
lenzem az átszervezést” – szögezte le 
Tamás Sándor.
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TAMÁS SÁNDOR ELLENZI EMIL BOC ÚJRA ELŐVETT TERVÉT A MEGYÉK FELSZÁMOLÁSÁRÓL

„Felmelegített” régiósítás

 » B. K. B.

Nem lesz nyári felvételi a Sapientia 
Erdélyi Magyar Tudományegye-

tem és a Pécsi Művészeti Egyetem 
közreműködésével induló sepsi-
szentgyörgyi képzőművészeti szakra, 
a vizsgát szeptemberben szervezik 
meg – jelentette be csütörtökön Var-
gha Fruzsina, a székelyföldi város 

alpolgármestere. Kifejtette, az akk-
reditációs folyamat a tervek szerint 
június közepén lezárul. A napokban 
a pécsi egyetem képviselői látogat-
nak Sepsiszentgyörgyre, egyeztetnek 
a részletekről. Az körvonalazódik, 
hogy Sepsiszentgyörgyön is a pécsi 
felvételi rendszer lép életbe, vagy-
is online portfóliót kérnek, és lesz 
egy gyakorlati próba. Hosszú távon 

a Sepsiszentgyörgy Csíkszereda fele 
vezető kijáratánál épülő egyetemi 
központ ad majd helyet a képzőmű-
vészeti egyetemnek is, addig keresik 
a helyet a műtermeknek.

A képzőművészeti szakon vendég-
tanárok is oktatni fognak, de sze-
retnék, ha minél több helyi tanárt 
tudnának foglalkoztatni. A festésze-
ti szakot Ütő Gusztáv képzőművész 

Idén csak őszi felvételi lesz a szentgyörgyi képzőművészeti szakra

Nem kérnek a központosításból. A Székelyföldnek egyértelműen a hátrányára válna a régiósítás

vezeti, a szobrászat szak koordiná-
torai a székelyudvarhelyi Berze Imre 
és a sepsiszentgyörgyi Péter Alpár 
szobrászművészek lesznek. Vargha 
Fruzsina elmondta, már sok fi atal ér-
deklődik a szak iránt Budapestről és 
Szegedről is, de reméli a sepsiszent-
györgyi, csíkszeredai, székelyudvar-
helyi művészeti középiskolák végző-
sei is jelentkeznek.

 » A képzőmű-
vészeti szakon 
vendégtanárok is 
oktatni fognak, 
de szeretnék, ha 
minél több helyi 
tanárt tudnának 
foglalkoztatni. 




