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Körkép
társadalom

Ismét gáz van Ukrajnában, méghozzá nagy, akko-
ra, hogy az EU is rosszallóan csóválgatni kezdte az ösz-
szes európai fejét, megüzenve, hogy „komoly aggályokat” 
ébresztett Nyugaton a helyzet. A jó ukránok, pontosabban 
a hatalom szolgálatában álló bírák számigáltak egyet, és a 
végeredményre bökve elmondták, hogy pontosan mennyi-
be kerül a 2008 végén a keleti szomszédoknál kirobbant 
gázháború: kétszázmillió dollárba és hét év börtönbe. Az 
összeget, illetve a hét év fegyházat az egykori kormányfő, 
Julija Timosenko nyakába varrták, a koronahajfonatáról 
elhíresült szőkeségnek ezt az árat kell megfizetnie azért, 
mert 2009 januárjában „elfelejtett” konzultálni a mi-
nisztereivel, mielőtt aláírta Putyin bácsival a gázválságot 
felszámoló szerződést. A közben hatalomra jutott politi-
kai ellenfelei azzal vádolták, hogy túllépte hatáskörét, és 
rákényszerített az állami gázvállalatra egy olyan szer-
ződést, amely nagyjából kétszázmilliós kárt okozott az 
országnak. Sokan emlékeznek még az akkori gázválság-
ra, amikor az oroszok és ukránok egy jót játszadoztak a 
gázcsapokkal, ettől pedig Európa nyugatibb részein kisebb 
energiaválság, illetve a politikai vezetőkön fogszívási láz 
tört ki. Igencsak örültek hát Nyugaton, amikor a kérdéses 
szerződés véget vetett a válságnak, és újra áramlani kezdett 
a vezetékekben a fél kontinenst mozgató orosz és ukrán gáz. 
A szőkeség saját véleménye szerint kirakatper áldozata, 
meggyőződése, hogy ellenfelei előhúzták a sufniból a sztá-
lini eszközöket. Az ítélet kihirdetése nyomán Ukrajna szép 

cirkusszal örvendeztette meg a világot, bármelyik hírcsa-
tornára tévedt a néző, a kijevi utcákon dühösen ordibáló, a 
karhatalmi erőkkel össze-összecsapó Julija-szimpatizánso-
kat láthatott. Bájos hölgyek egy csoportja például fedetlen 
keblekkel tüntetett az augusztus eleje óta vizsgálati fogság-
ban ücsörgő Timosenko szabadon bocsátásáért. A jelenleg 
hatalmon levő Viktor Janukovics elnök egyelőre úgy tűnik, 
öngólt rúgott, nem annyira az EU-ból érkező ejnye-bejnye 
miatt rezelte tele a nadrág ját, sokkal inkább a moszkvai 
üzenettől, miszerint egyáltalán nem szándékoznak újra-
tárgyalni a Timosenkóval aláírt szerződést, szerintük úgy 
van az jól, ahogy van. Szóval az ukrán gázvállalat még jó 
darabig nyelheti a kefét az előnytelen szerződés miatt, hiá-
ba csukták le az egykori kormányfőt. Ritka történelmi mo-
mentumnak lehetünk szemtanúi: az EU és Moszkva véle-

ménye ezúttal valamiben megegyezik. Egyszerű: egyiknek 
kell az Ukrajnán keresztül érkező orosz gáz, a másiknak 
kell érte a suska. A német nem akar hidegben ücsörögni, a 
muzsik sem akar éhen halni. Az, hogy a biznisz közepén 
nyűglődik egy többmilliós állam, istenigazából a kutyát 
sem érdekli. A helyzet különös komikuma, hogy az elítélt 
kormányfőt Nyugat-barátként ismerik, a szavazóbázisa is 
az ország nyugati részén van, míg Janukovicsot az orosz-
ajkú keletiek, illetve Moszkva is támogatta. Az emberből 
elnök lett, és mindent jól csinált, „finom” kágébés módsze-
rekkel távolítgatta el a politikai ellenfeleket az útból. Mégis 
kapott egyet a fejére a nagy testvértől, hogy „csinálj az asz-
szonnyal, amit akarsz, de az aláírása jó nekünk, bántani 
ne merészeld”. Mert politika, baráti vállveregetés ide vagy 
oda, a pénz beszél, a kutya ugat, s a gáz bűzlik. A nem-
zetközi zsibongás arra is emlékeztetett, hogy nem szabad 
leírni a leghalálosabb orosz fegyvert sem – a rozsdás gáz-
csapot. Akkor lesz Nyugaton igazából gáz, ha azt elzárják. 
Zárógondolatként lehet kicsit matekozni: vajon mennyit 
kellene visszafizetniük a mi politikusainknak, ha egyszer 
ukrán módra valaki fehéren-feketén levezetné és nyakukba 
varrná a nemzetgazdaságban okozott kárt? 
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EgyElőrE nEm váltanak pártot az mpp mEgyEi tanácsosai

Az EMNP még nem elég vonzó

hargitanépe

kivárnak a pártváltási döntéssel 
a magyar polgári párt (mpp) me-
gyei tanácsosai. az Erdélyi ma-
gyar néppárthoz (Emnp) való 
csatlakozást firtató kérdésünk-
re a tanácsosok sokkal inkább 
óvatos, mint egyértelmű választ 
adtak. az általános válasz az, 
hogy egyelőre várnak, látni akar-
ják a fejleményeket – ha mégis 
úgy döntenének, hogy elhagyják 
a pártot, amelyik mandátumhoz 
juttatta őket, akkor nagyrészt 
hajlanak arra, hogy lemondjanak 
tanácsosi tisztségükről.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

A Magyar Polgári Párt megyei 
tanácsosai többnyire ma-
radnak a saját frakciójukon 

belül, vagy állításuk szerint még nem 
gondolkodtak el azon, hogy csatla-
koznának-e az EMNP-hez.

Kovács Árpád András a téma 
kapcsán elmondta, egyelőre nin-
csenek ilyen ambíciói. Úgy tartja 
illendőnek, ha valaki mégis pártot 
cserél, akkor vissza kell adnia a taná-
csosi mandátumot. „Ha valaki egy 
párt színeiben jutott tisztséghez, 

majd hátat fordít annak, még akkor 
is vissza kell mondania a tisztséget, 
ha a törvény nem kötelezi erre” – 
vélekedett a tanácsos. Simon Csaba 
egyelőre nem tervez pártot cserél-
ni. Ő is egyértelműen kijelentette, 
hogy csere esetén azonnal lemond 
a tanácsosi tisztségéről. Papp Kin-
cses Emese nem kívánt válaszolni a 
kérdésünkre, annyit jegyzett meg, 
hogy meg szeretné várni a fejlemé-
nyeket. Thamó Csaba még egyálta-
lán nem foglalkozott a gondolattal, 
Csillag Péter pedig, miután tavasz-
szal lemondott tisztségéről, már 
nem kíván csatlakozni az új párthoz 
sem. Tamás Zoltán semmiképp sem 
lépne ki az MPP-ből. Hangsúlyoz-
ta, ha mégis megtenné, azonnal le-
mondana a tanácsosi tisztségéről.

– Még én sem gondolkoztam 
a cserén – válaszolta kérdésünkre 
Kocs Ilona. „Csere nélkül is, már 
jelen pillanatban azon gondolko-
dom, hogy lemondok a tanácsosi 
tisztségemről, mivel ez az állapot, 
amely ebben a tanácsban van, nem 
ember elé való” – nyomatékosí-
totta a tanácsos. Árus Zsolt sem 
gondolkodott a cserén. „Mivel azt 
sem lehet tudni, mikor lesznek a 

választások, mi fog történni a jö-
vőben, nem spekulálok egyelőre 
semmit” – közölte. Beder Tibort 
sem foglalkoztatta ez a kérdés.  
Kiemelte, hogy egyetlen dolog 
biztos: jövő évig nem változtat 
semmit a jelenlegi helyzetén. 
Amennyiben mégis váltana, ak-
kor nem mondana le a tanácsosi 
tisztségéről.

két személygépkocsi ütközött tegnap délután Csíksze-
redában a Brassói úton. A Mol benzinkút szomszédságában tör-
tént baleset okaként a nem megfelelő követési távolságot jelölték 
meg a helyszínelő közlekedésrendészek. A balesetet okozó gépko-
csivezető hátulról rohant bele egy szabályosan közlekedő autóba. 
Súlyosabb személyi sérülés nem történt, a járművezetők önerőből 
szálltak be a mentőautóba, amely alaposabb kivizsgálásra kórházba 
szállította őket. „A végső diagnózis felállítása az orvosok dolga, de 
a kollégák szerint a sofőrök látszólag sérülés nélkül megúszták a 
koccanást, összefüggően nyilatkoztak” – közölte lapunkkal Filip 
Gheorghe rendőrségi sajtószóvivő. szöveg és kép: hompoth loránd


