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iért nálunk a legalacso-

nyabb a koronavírus elleni 

átoltottság szintje a többi 

európai uniós országhoz viszonyítva? 

Erről vitatkoztak egyik esti televíziós 

műsorban, többek között Miclea úr, 

volt tanügyminiszter társaságában. 

Az egykori magas rangú tisztség-

viselő azt a végkövetkeztetést 

vonta le, hogy azért, mert a hamis, 

tudománytalan hírcsinálók legyőzték 

a kormány tájékoztatási propagan-

dáját! Nem elsőként jelentem ki, 

hogy a kudarc fő okozója a széles 

néptömegek pártokba és kormányok-

ba helyezett bizalmának harminc éve 

zajló folyamatos lerombolása. Sokan 

jól emlékezünk a rendszerváltás utá-

ni napokban, hónapokban fellángolt 

hatalmas lelkesedésre egy hama-

rosan megvalósulhatónak képzelt 

jóléti társadalom reményében. De 

már a kapitalizmus útjára vezető első 

lépések zajosan megbotlottak: nem 

privatizálunk semmit, országunkat 

nem adjuk el! Harsogta az utca népe, 

és úgy is történt. Termelőegységein-

ket megtartottuk állami tulajdonban, 

a vezetőket nagyjából meghagytuk. 

Ezek aztán nagyon rövid idő alatt 

mindent csődbe vittek, a dolgozók 

tömegei az utcára kerültek. És most 

már jöhetett a privatizálás. Petre 

Roman miniszterelnök (akkoriban 

a folyékony testek fizikájának dok-

torandusa) kijelentette, hogy ipari 

egységeink nagy része ócskavasba 

kívánkozik, és eleget tettek óhajá-

nak. Az utcára került dolgozók milliói 

ekkor kapták az első, új társadal-

mukba vetett bizalmukat romboló 

döfést, a politikumtól! És követke-

zésképpen megindult a munkaerő 

tömeges kivándorlása. Senki sem 

mond pontos számot, de négy-öt 

millió között mozog, és a kivándor-

lás folyamatos. A termelőegységek 

és bankok privatizációjából befolyt 

pénzforrásokból szinte semmiféle 

munkahelyeket teremtő beruházás 

nem valósult meg. A fogyasztói 

alapba került minden: korhatár előtti 

tömeges nyugdíjazásokra, fizetések 

egyik napról a másikra való megdup-

lázására. A felelőtlen gazdaságveze-

tés égbe szökő inflációhoz vezetett, 

amit mindannyian megéreztünk. A 

társadalmi élet minden területén 

elharapózó korrupció valósággal 

megsemmisítette az esély egyenlőség 

elvének érvényesülését mind az 

állami gazdasági egységek, mind az 

állam intézményeinek vezetésében. A 

többpártrendszerű politika félanal-

fabéta pártkatonákat, barátokat, 

rokonokat, szeretőket, átszavazókat 

állított szinte minden felelős és jól 

megfizetett posztra. Ez a mai nap is 

gyakran előforduló jelenség súlyos 

csapás főleg a fiatal generáció 

bizalmi lelkületére, sokukat az ország 

elhagyására készteti. Egy másik, 

igen nagy horderejű, bizalmat rom-

boló társadalmi betegség a korrupció 

és az igazságszolgáltatás békés 

egymás mellett élés helyzetében süt-

kérezik. Itt olyan ügyekről beszélünk, 

mint az ország schengeni övezeti 

határainak biztonságossá tételére 

ködös körülmények között elköltött 

egymilliárd euró vagy az amerikai au-

tópálya-építő cégnek kifizetett több 

milliárd euró jogossága. A börtönök 

tele vannak tyúktolvajokkal, de a 

sok milliókat lopó tolvajokat valakik 

időben értesítik, és egy nappal az íté-

lethirdetés előtt elhagyják szeretett 

hazájukat. Kinek van még bizalma az 

ilyen igazságszolgáltatásban? Traian 

Băsescu a lehető legkomolyabb 

modorban jelentette ki az egyik tele-

vízióban, hogy őkelme egy maffiózó 

ország elnöke! A leszegényedett nép-

tömegek, mint sportpályán a vesztes 

csapat drukkerei, szomorúan figyelik 

a kiváltságosok társadalmának 

gyarapodását: speciális nyugdíjak, 

hihetetlen fizetések az állam tulajdo-

nában maradt gazdasági egységek 

vezetőinek, privilégiumok a politiku-

soknak. A parlamentben választások 

előtt nyugdíjemelő törvényt szavaz-

nak meg, amit választások után meg-

tagadnak. Lehet-e ennél nagyobb 

bizalomromboló cselekedetet elkö-

vetni a politikum részéről ötmilliónyi 

nyugdíjassal szemben? Szerintem 

nem! Szociológiai tanulmányok azt 

mondják, hogy 1,5 milliónyi család 

napi 25 lejből kénytelen fenntartani 

magát, de a kormány bedobja az 

energiaárak  liberalizálását. A közre-

bocsátott megsegítő intézkedések 

azt bizonyítják, hogy jelen pillanat-

ban ezt nem lehet kivitelezni. De azt 

igen, hogy a Transgaz állami vállalat 

vezérigazgatójának havi 25 000 euró 

fizetést folyósítsanak az általunk 

befizetett gázárból! Vagy az esetle-

ges gázszivárgás egy percnyi munkát 

igénylő ellenőrzéséért elvesznek 160 

lejt, ami több mint hatnapi fenntar-

tási jövedelmet vesz ki a nyugdíjas 

zsebéből. Ez a pofátlan jelenség 

azért lehetséges, mert az idevágó 

törvényt a  politikum megszavazta. 

Még sokáig lehetne boncolgatni a 

politikum bizalomromboló cseleke-

deteit, Iohannis államfő járvánnyal 

kapcsolatos felelőtlen kijelentéseit, 

de a fentiek megemlítése talán 

elégséges a lényeg megértéséhez: a 

lakosság döntő többsége halmozot-

tan kiábrándult. Nem bízik semmiben 

és senkiben! Most, amikor mindany-

nyiunk élete került veszélybe és az 

illetékes hatóságok – tudományos 

alapokra helyezett – oltásra buzdító 

szavára tömegesen kellene pozití-

van reagáljanak, visszamutatnak az 

elmúlt harminc év csalódásaira, és 

még a halállal szemben is passzív 

magatartást tanúsítanak.  A jelenlegi 

világjárvány negyedik hullámában, 

napi 500 körüli elhalálozással félre 

kellene tenni a múlt és jelen minden-

féle sérelmeit, és oltásra jelentkezni, 

életünk biztonságáért.

Iszlai József

A lerombolt bizalom mindent elutasít
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A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a beküldött leveleket rövidítve, szerkesztve, 
illetve illusztrálva közölje. A közölt levelek tartalmával nem feltétlenül értünk egyet.

Itt eltűrnek. Itt élünk, még sokan. 

Szeretünk itt lenni. Itt voltunk, 

vagyunk és leszünk.

Magyarként Désen, Kolozsváron, 

Gyimesközéplokon. ITTHON. Ez 

a miénk, nagyon is a miénk. Nem 

szeretik, de nem tudnak mit kezdeni 

vele. Nem kellünk ide, zavarjuk őket. 

Eltűrnek. Nektek sem kellettünk, 

Feri. Ti, akik migránsokat láttok szí-

vesen, Ti minket nem fogadtatok be. 

Várjátok a felétek tartó idegeneket, 

de minket, a saját véreteket elutasí-

tottatok, megpróbáltatok kilökni a 

nemzetből. Lerománoztatok minket, 

amikor tudtátok, ez fáj a legjobban. 

Megaláztatok. Itt csak röhögtek 

rajtunk, hogy már a sajátjainknak 

sem kellettünk.

Tizenegy sikeres, nemzetegyesítő 

év után Ti meglepődve eszmélte-

tek rá, hogy még vagyunk. Zavar 

Titeket, de megmaradtunk. Sőt 

erősebbek vagyunk, mint valaha. 

Vannak iskoláink, templomaink, és 

van nemzetünk. Van jelenünk, és így 

lesz jövőnk. Mert most ott a várban, 

ahova Ti sunnyogva készültök, ott 

nemzetben gondolkodnak. Ti ezt 

nem értitek. Nem is várjuk el tőletek.

De ha mégis vagyunk, akkor már 

kellünk nektek? Miért, Feri? Kell az 

a legfeljebb két parlamenti hely, 

amit – ahogy pártfogoltad állítja –, 

mozgatnak a határon túli magya-

rok? Vagy kell az a kampány, amit 

ilyenkor az erdélyiek végigcsinálnak, 

minden anyaországi ismerőst, ro-

kont, barátot, sőt még ellenséget is 

felszólítva, hogy a nemzet jövőjére 

voksoljon? Vagy miért kellünk, Feri? 

Jól mutatunk Európában?

Hagyjatok minket békén! Mi nem 

akarunk látni Titeket. 

M. I.

Mert munkahely nélkül maradhat-

nak a lakótársulási ügyintézők. 

Nem is ártana odafigyelni ezekre a 

társulásokra, mert kedvük szerint 

alkalmaznak hozzá nem értő embe-

reket. Egyesek azt se tudják, hogy mi 

a dolguk, csak felveszik az úgymond 

elég jó fizetésüket, de ha valaki egy 

komolyabb kérdéssel fordul hozzá-

juk, vonogatják vállukat, és gyorsan 

jön a válasz: „Nem hozzánk tartozik”. 

Az emberek nem annyira buták, hogy 

ne tudnák, miért fordulhatnak hoz-

zájuk! Pedig a működési szabályzat 

az ő tulajdonukban van, csak nem ol-

vasták el, vagy ha igen, nem vesznek 

tudomást a szabályzatban leírtakról. 

A leírtak azokra vonatkoznak, akik va-

lójában így működnek Székelyudvar-

helyen, mert azért vannak kivételek 

szép számmal.

Egy lakó, aki nincs megelégedve 
azzal, ahogy kezelik a pénzét

A lakosság többsége kiábrándult, 

sokan alig tudnak megélni

▴  K É P Ü N K I L L U S Z T R ÁC I Ó.

     F OT Ó : V E R E S N Á N D O R

Miért kellünk, Feri? Ki fogja begyűjteni a pénzt?




