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Körkép
csík

A nyár politikai szempontból egyik leg forróbb hete volt 
az, amelyiket éppen magunk mögött hagytunk. Cseke Attila 
lemondása váratlan esemény volt, és ahogy lenni szokott, 
a magyarázatok csak részben fedik a valós indokokat. An-
nak érdekében, hogy kissé tisztán lássunk, vissza kell men-
jünk az idei év költségvetésének kidolgozásához. Akkor az 
egészségügyi minisztérium sokkal kevesebb pénzt kapott, 
mint amennyire szüksége lett volna, és csak töredékét an-
nak, amit a miniszter kért. Akkor nem lett nyilvános vita és 
vádaskodás a dologból, Cseke Attilát azzal nyugtatták meg, 
hogy majd a költségvetés kiegészítésekor az általa vezetett 
minisztérium megkapja a szükséges összegeket. Az akkori 
körülmények között ez nem is volt átverés, csak egy költség-
vetési stratégia, amit mindenki elfogadott. 

De közben a hazai politikai élet nem volt állóvíz – az 
államfő nekilátott (legalábbis nyilatkozatok szintjén), hogy 
átszervezze a közigazgatást, beleértve ennek területi részét 
is. Mivel terve még a legközelebbi támogatóival sem volt 
ismertetve, és teljesen ellentmondott annak, amit az ő kéré-
sére egy elnöki bizottság kidolgozott, a PD-L-ben sem nyert 
osztatlan tetszést. Mégis leg főbb ellenzője egy ilyen tervnek 
az RMDSZ volt, meg is gátolták kivitelezését. A szövet-
ség számára két alapvető okból is elfogadhatatlan volt egy 
ilyen terv: beolvasztotta volna a Partiumot egy nagy román 
tömbbe, a jelentős számarányú magyarsággal bíró nyugati 
megyék helyett egy szinte szórványszintre csökkent magyar-
ságot is magában foglaló konglomerátum jött volna létre. 
Hasonló helyzetbe került volna a Székelyföld is, ahol a vidé-
ki fejlesztést magukra vállaló megyei tanácsok megszűntek 
volna, a létrejövő szupermegyében pedig döntő román több-

ség lett volna. A „nyolc plusz kettes” variáns, amivel Băsescu 
megpróbálta beetetni a magyarokat, hasonlóan elfogadha-
tatlan volt. 

Tehát az RMDSZ meggátolta az átszervezési tervet 
(miközben támogatta, és továbbra is támogatja a szándé-
kot, csak olyan formában, hogy a magyarság ne veszítsen, 
hanem nyerjen vele), és ez nem maradhatott megtorlás 
nélkül. Erre a leg jobb alkalom a költségvetés-kiegészítés 
pillanata volt. Az RMDSZ által vezetett minisztériumok 
közül kettő szinte semmi pénzt nem kapott. Cseke érezte, 
hogy valami készül, és már két héttel ezelőtt figyelmeztette 
az illetékeseket, hogy elfogadhatatlan amire a kormányzati 
partner készül, és kilátásba helyezte a lemondását. Ez nem 
késztette meghátrálásra a pénzügyminisztert, és folytató-
dott a „kölcsönpohár visszajár” elv gyakorlatba ültetése. Az 
egészségügyi minisztériumnak nagyon kevés pénzt utaltak 
ki, a szakminisztert, de a szövetség vezetőit sem tájékoztat-

ták az összegekről, de még az elfogadás pontos dátumáról 
sem. Cseke Attila tartva magát ígéretéhez, lemondott – an-
nak ellenére, hogy végül Emil Boc azt ígérte neki, hogy az év 
végi kiegészítéskor megkapja a pénzügyi forrásokat, amire a 
rendszernek szüksége lett volna. 

Egy-egy, mondhatnánk, de a képlet nem ilyen egyszerű. 
Az RMDSZ kormányzati partnere előkészíti a terepet az 
őszre várható területi-közigazgatási vitára. Ezekkel az in-
tézkedésekkel, amelyek elvezettek a szövetség egyik legerősebb 
és legmunkabíróbb miniszterének távozásához azt akarják 
bizonyítani, hogy nem jó ujjat húzni velük. A stratégia té-
vesnek fog bizonyulni, hiszen nincs olyan hazai magyar poli-
tikus, amelyik igent mondana a Băsescu-féle adminisztratív 
modellre. De a nyomásgyakorlás további eszközeit biztosan 
be fog ják vetni (illetve bevetették: lásd a Borboly Csaba elleni 
kampány, névtelen feljelentőkkel, a Borbély László elleni fel-
lépés – ahol azonnal kifutottak a sajtóba az információk, és 
a pletyka arról szól, hogy még egy fontos RMDSZ-politikus 
ellen mozgósítani fog a DNA a közlejövőben).

Ezek a román politikában szokásos taktikák, láttunk 
már ilyent. Az RMDSZ vezetése ezek ellenére meg kell őriz-
ze hidegvérét, és kell folytassa azt, amit az utóbbi években 
sikeresen csinált: minél több forrást vonjon be a magyar-
lakta vidékek fejlesztésére, hogy teremtsen lehetőséget ezzel 
a helyi gazdaság erősítésére. És ha most Cseke Attila ezért 
átmenetileg félre kell álljon az élvonalból, akkor álljon fél-
re. A közösség érdeke fontosabb, mint az egyes politikusok 
részérdekei.

Adminisztratív átszer
vezés és egészségügy

  NézőpoNt n Isán István Csongor

hirdetés

BICIklIs felvonulás CsíkszeredáBan

Akció a biztonságos közlekedésért

Több mint ötven kerékpáros vo-
nult fel szombaton a csíkszeredai 
Brassói úton, érintve a zsögödi 
gyalogátjárót, ahol nemrég egy 
13 éves kislányt gázolt halálra 
egy személyautó sofőrje. Akció-
jukkal a biztonságos kerékpáros 
és gyalogos közlekedés fontos-
ságára igyekeztek felhívni a fi-
gyelmet.

Forró-Erős Gyöngyi
forro-eros.gyongyi@hargitanepe.ro

A zsögödi gyalogátjárón nem-
régiben halálra gázolt 13 
éves kislány emlékére fekete 

karszalagokkal a karjukon tekertek 
szombaton a biciklisek az egykori 
oroszpiactól Zsögödig, a már hír-
hedtté vált gyalogátjáróig, illetve 
vissza, a MOL töltőállomásig. Az 
akciót, amelyet a nagycsaládosok 
egyesülete a Segítő Mária Gim-
náziummal közösen szervezett, az 
Erdélyi Kárpát-Egyesület csíkszéki 
fiókja is felkarolta, így több mint 

ötven kerékpáros karikázott végig a 
rendőrök biztosította Brassói úton. 

Dánél Sándor, a nagycsaládosok 
egyesületének vezetője indulás előtt 
azt mondta, reméli, a kislány halála 
nyomán keletkezett összefogással 
sikerül elérni, hogy az illetékesek 
biztonságossá tegyék a gyalogátjá-
rókat, emberéleteket mentve meg 
ezáltal. 

A közösen elmondott ima után 
kerékpárra ültek a résztvevők, vé-
gigkarikáztak a Brassói úton, és a 

zsögödi átjárónál gyújtott gyertyák 
mellett elhaladva emlékeztek meg 
az elhunyt kislányról. A biciklis 
karavánnal szembejövő autósok 
vezetői közül többen fényjelzéssel, 
illetve dudaszóval fejezték ki szoli-
daritásukat a biztonságosabb gya-
logos és kerékpáros közlekedésért 
felvonuló biciklisekkel. 

A kerékpáros felvonuláson túl 
a városnapok idején folyamatosan 
gyűltek az aláírások annak az akció-
nak a keretében, amelyet a már em-

lített baleset nyomán kezdeményez-
tek zsögödi magánszemélyek, és 
amellyel szintén azt kívánják elérni, 
hogy a hatóságok, illetve az ország-
utak gondnoksága akár fekvőrend-
őrökkel, akár más megoldást találva 
tegye biztonságossá a zsögödi gya-
logátjárót, amely már több súlyos, 
illetve halálos kimenetelű baleset 
helyszíne volt. Az aláírások össze-
sítése, illetve az beadványnak és az 
aláírásokat tartalmazó íveknek a le-
adása az érintett hatóságokhoz a hét 
folyamán várható. 

Biztonságos kerékpározásért és gyalogos közlekedésért tekerők Zsögödben. A hatóságok megmozdulására várnak  fotó: mihály lászló


