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Továbbra sem ismeri el egymás 
tisztújítási folyamatát a maros-
vásárhelyi RMDSZ két csopor-
tosulása. A megyei szabályzat-
felügyelő bizottság a Kovács 
Levente által vezetett csapatnak 
adott igazat, de Kali Istvánék 
fellebbezése következtében az 
országos testület az ügy újravizs-
gálásáról döntött.

 » SZUCHER ERVIN

N em ismeri el Kovács Levente 
elnökké választását a maros-
vásárhelyi RMDSZ Kali Ist-

ván-szárnya, mint ahogy az új körzeti 
elnököket sem. Kaliék arra hívják fel 
a közvélemény fi gyelmét, hogy a Te-
rületi Állandó Tanács (TÁT) döntése 
– amelynek alapján a Maros megyei 
RMDSZ vezetői a tisztújítási folyama-
tot szervezik Marosvásárhelyen – újra 
kivizsgálás alatt áll, következéskép-
pen azt nem lehet alkalmazni mind-
addig, amíg szabályosságáról nem 
döntött a szabályzatfelügyelő bizott-
ság. „Az a tény, hogy erről a megyei 
vezetők nem hajlandóak tudomást 
venni, kettős mércét alkalmazva, egy 
kivizsgálás alatt álló döntésre alapoz-
va tovább erőltetik a marosvásárhe-
lyi RMDSZ különböző testületeiben 
a tisztújítást, nem a demokratikus 
elvek betartásáról, hanem diktatúrá-

ról tanúskodik” – olvasható a Kali és 
további hat körzeti elnök által megfo-
galmazott levelében. Szerintük a sza-
bálytalan magatartással Kovácsék azt 
szeretnék elérni, hogy a folyamat vé-
gén visszafordíthatatlan döntések és 
kinevezések szülessenek, amelyeket 
már ne lehessen változtatni. „Minden-
nek semmi köze a szervezeten belüli 
autonómiához, és köszönőviszony-
ban sincs a szubszidiaritás elvével. A 
szabálytalan tisztújító közgyűléseik 
és az elnökválasztó küldöttgyűlésük 
összehívása után a választmányi gyű-
lésük összehívása nem szolgálja a két 
tábor közeledését, inkább a hidak 
felégetését eredményezi, és ez pedig 
a marosvásárhelyi magyar közösség 
kettéhasadásához vezethet” – írják.  

Kali István a Krónika megkeresésére 
azt rótta fel a másik csapatnak, hogy 
míg „ők kinyitották a várkaput, hogy a 
bizonyos kérdésekben ellenvéleményt 
képviselők is lépjenek be, és próbálja-
nak meg együtt élni és dolgozni, Ko-
vács Leventéék úgy szeretnének bejön-
ni, hogy őket kitessékelik onnan”. Kali 
szerint az ellentábor minden egyes 
eddigi lépése erre utal. Példaként em-
lítette az iroda zárának lecserélését, a 
Facebook-oldal kezelési jogának át-
vételét, valamint Péter Ferenc megyei 
elnök nyilatkozatát, amely szerint Ka-
liék jogtalanul használják az RMDSZ 
logóját. „A tulipán nem valakinek a 
tulajdona, hanem közös szimbólum. 
Amíg nincsenek új, elismert körzeti 
elnökök, a régiek használhatják azt” – 

fejtette ki lapunknak Kali István, hang-
súlyozva, hogy a körzeti elnököknek 
egyenlő státusuk van a megye egyéb 
településeinek RMDSZ-elnökeivel.

A másik fél által egy héttel ezelőtt 
megválasztott városi elnök, Kovács 
Levente kérdésünkre úgy vélekedett, 
hogy a sajtónak kiküldött közlemény 
egy újabb ferdítés a régi gárda részé-
ről, ami nem felel meg a valóságnak. 
A megyei ügyvezetői elnöki tisztsé-
get is betöltő fi atal politikus nem 
ért egyet azzal, hogy egy megkérdő-
jelezett, vagy akár megfellebbezett 
döntés miatt fel kellene függeszteni 
annak végrehajtását. „Gondoljunk 
csak bele, ilyen alapon akár mű-
ködésképtelenné lehetne tenni az 
RMDSZ-t” – reagált a nyílt levél alá-
íróinak álláspontjára Kovács, aki 
nem kívánta kommentálni a leírtak 
további tartalmát.

Amint korábban beszámoltunk, 
hosszas csend után a már hagyo-
mányosnak számító két tábor ismét 
összecsapott, a szabályzat sajátos ér-
telmezése miatt párhuzamos válasz-
tások szervezésébe kezdtek. Mindkét 
csoportosulás azt állítja magáról, 
hogy ő az, amely szabályszerűen jár 
el, míg a másik tévesen értelmezi a 
játékszabályt. Az ügy a megyei sza-
bályzatfelügyelő bizottság elé került, 
amely Kovács Leventééknek adott 
igazat, a fellebbezés nyomán viszont 
az országos testület semmisnek nyil-
vánította az alapfokú döntést, és az 
ügy újravizsgálatát rendelte el.

 » SIMÓ HELGA

Magyarul is elérhető már a Kolozs-
vári Tömegközlekedési Vállalat 

(CTP) Tranzy elnevezésű applikációja 
– az RMDSZ Kolozs megyei szerveze-
tének csütörtöki közleménye szerint 
a fordítást Rácz Béla-Gergely és az 
RMDSZ kolozsvári önkormányzati 
frakciója kezdeményezte. A tájékoz-
tatás szerint Rácz jelezte az alkalma-
zás hiányosságait a polgármesteri 
hivatal felé, kérve, hogy a román és 

az angol nyelv mellett magyarul is 
tegyék elérhetővé az appot. „Ebben a 
mandátumban ígéretet tettünk arra, 
hogy követjük a városprogramot, és 
nagy hangsúlyt fektetünk a nyelvi 
jogi és nyelvhasználati kérdésekre. 
Másfél hónappal ezelőtt a tanácsülé-
sen jeleztem a polgármesternek, hogy 
az applikáció sajnos nem érhető el 
magyarul, és orvosolják ezt a problé-
mát. Mostanra sikerült lefordítani és 
mindenki számára elérhetővé tenni. 
Köszönet ezért a tömegközlekedési 

vállalatnak is” – idézte a közlemény 
Rácz Béla-Gergelyt.

Az applikációban valóban magya-
rul is böngészhető már a kolozsvári 
tömegközlekedési eszközök útvonala 
és menetrendje, sőt az elérhető vá-
rosi kerékpárok pontos helyzetét is 
megnézhetik a térképen. A fordítás 
alapvetően helyes, szépséghibája egy 
elgépelésből adódik, a Beállítások 
menüpontra lépve ugyanis egyelőre 
a „Kedvenc címeg” fül alá tudjuk el-
menteni az általunk kedvelt címeket.
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Kormányválság,
válságkormány

Romániában a normalitást a hosszas kormányválságok je-
lentik, amelyeket néha megszakít egy-egy rövidebb nyugal-
mi állapot. Ezúttal a kormány vezető erejét adó PNL és az 
USR–PLUS között robbant ki a koalíció felmondásáról szóló 
fenyegetőzésig menő vita, miután Florin Cîțu miniszterelnök 
váratlanul a kormányülés napirendjére tűzte az 50 milliárd 
lej értékű vidékfejlesztési programot, amelyet azonban a ko-
alíciós partner nem fogad el a PNL és az RMDSZ által kidolgo-
zott formában. Mindezek nyomán odáig ment, hogy Stelian 
Ion igazságügyi miniszter átlátszó kifogásokkal szabotálta 
a program jóváhagyását, ami miatt a miniszterelnök rövid 
úton menesztette. Az USR–PLUS némi joggal panaszolta fel 
a kormányfőnek, hogy az a tudta nélkül tűzte napirendre a 
programot. Cîțu sietsége viszont érthető, hiszen éppen va-
dul kampányol, elvégre a hónap végén a PNL elnökválasztó 
tisztújító kongresszust tart, amelyen ő Ludovic Orban jelen-
legi pártelnök legfőbb kihívója. Márpedig a liberális párt 
helyi potentátjait minden bizonnyal jóval könnyebb megy-
győzni arról, hogy Cîțu az egyetlen igazán alkalmas jelölt 
a párt vezetésére, ha ezt a települések infrastruktúrájának 
fejlesztésére szolgáló jelentős összegek meglebegtetésével 
is alátámasztja. Ugyanakkor – szintén a tisztújító kongresz-
szusra hangolva – Cîțu ezzel a gesztussal azt is jelezni pró-
bálja, hogy nem gyenge kezű, hanem keményen odacsap, 
ha megkérdőjelezik az autoritását.

Ugyancsak indokolhatja a határozott kiállást a PNL siralmas 
támogatottsága. Megtörténhet, hogy ezért tartotta alkalmas-
nak az időpontot Cîțu a PNL szavazótáborára hajtó USR–PLUS 
megrendszabályozására, mivel a koalíciós partner népsze-
rűsége szintén csökkenőben. Így a kormányfő és tanácsadói 
arra számíthattak, hogy ilyen körülmények között nem áll ér-
dekében a koalíció felrobbantása, vagy ha igen, az előre ho-
zott választások kikényszerítése semmiképp, mivel ezzel csak 
a PSD-t és az AUR-t hozná kedvező helyzetbe. Ezért akár egy 
kisebbségi kormányt is hajlandó lenne támogatni. Ebben a je-
lek szerint némileg elszámolták magukat – az USR–PLUS-ban 
erősebb a bosszúvágy a józan észnél, így az AUR-ral is haj-
landó tárgyalni egy esetleges bizalmatlansági indítvány közös 
benyújtásáról. Amihez ezúton kívánunk jó egészséget – csak 
ezek után majd senki se szidja a PSD-t, ha esetleg az AUR-ral 
lép szövetségre, miután a magát a jogállamiság legfőbb őrző-
jének kikiáltó USR–PLUS kihozta a szélsőséges pártot a poli-
tikai karanténból. Persze az USR–PLUS részéről kimondottan 
jól hangzik az a retorika, hogy a program kapcsán csupán 
annak szeretnék elejét venni, hogy azon keresztül a pártklien-
túrákat tömjék ki pénzzel – más kérdés, mennyire hiteles ez 
az érv. A jelek szerint ugyanis nem feltétlenül itt kell keresni 
a heves ellenkezés okát, hanem egy inkább szimbolikusnak 
számító ügyben. Az USR–PLUS társelnöke, Dacian Cioloș 
kottyintotta el, hogy egy korábbi megállapodás értelmében 
a vidékfejlesztési program ügye nem kerülhetne napirendre 
mindaddig, amíg nem sikerült megegyezni a bírák és ügyé-
szek által elkövetett törvénytelenségeket vizsgáló ügyészség 
felszámolásáról. Ami az USR–PLUS egyik legfőbb kampányté-
mája volt, Stelian Ion igazságügy-miniszter – akiért egyálta-
lán nem kár – már-már rögeszmésen próbálta keresztülverni 
a koalíción. Vagyis a jelek szerint politikai zsarolással állunk 
szemben, ami árukapcsolást szeretne elérni: a PNL és az 
RMDSZ projektje csak akkor valósulhat meg, ha cserében az 
USR–PLUS-é is. Ami nem szokatlan politikai berkekben, csak-
hogy az ilyen helyzetekben az arányokra sem árt odafi gyelni.

Nos, ebben az esetben az egyik serpenyőben egy több tíz-
milliárdos fejlesztési program áll, míg a másikban egy fi xa 
idea, amelyhez az USR–PLUS irracionálisan ragaszkodik – ne-
vezetesen az, hogy a felszámolandó ügyészség hatásköreit 
a korrupcióellenes ügyosztály kapja. Ezért van feszültség és 
patthelyzet már hónapok óta a koalícióban, és a jelek szerint 
ez lehet az egyik oka az USR–PLUS mostani hisztérikus reak-
ciójának. Ami annyiban érthető, hogy a párt ezen kívül kevés 
kézzelfogható és érdemi tervezettel állt elő, de azért lássuk 
be: az ország szempontjából határozottan nem tűnik létfon-
tosságúnak. Arról nem is beszélve, hogy hány, még a fejlesz-
tési tervnél is fontosabb probléma tornyosul a kormány előtt 
– aktualitásként elég csupán a körültekintés nélkül elfogadott 
árliberalizáció nyomán egekbe szökő összegű, a polgárokat 
egyre nehezebb anyagi helyzetbe hozó gáz- és villanyszámlá-
kat felhozni. Eddig valahogy nem tűnt úgy, hogy az USR–PLUS 
ennek a megoldásába akkora energiákat ölne, mint az ügyész-
ség jelképesnél alig több hasznot hajtó felszámolásába.

Igaz, ebben a témában a kormány egészének akadna még 
bőven tennivalója ahelyett, hogy a kormánypártok egymással 
viaskodnának. Meg hát volna itt még valami járvány is...
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VEZÉRCIKKNEM KÖZELEDNEK AZ ÁLLÁSPONTOK A MAROSVÁSÁRHELYI RMDSZ HÁZA TÁJÁN

Folytatódik a „tulipánok harca”
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Jó hír. A Tranzy appon most már magyarul is böngészhető a kolozsvári tömegközlekedési eszközök útvonala, menetrendje

Magyarul is elérhető már Kolozsváron a Tranzy




