Lesz még Erdély...?! – A romániai elnökválasztás margójára –

Régi vitaestünket élesztettük fel 2014. november 13-án este a Magyar Klubban. A
témaválasztás a romániai aktuálpolitikára, az elnökválasztás körüli problémákra és
lehetőségekre esett, ezen belül is Erdély helyzetére és jövőbeni lehetőségeire próbáltunk
fókuszálni. Az est családias hangulatban telt a megjelent 7 résztvevő jelenlétében.
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Elsőként Tamás Péter a beszélgetés vezetője ismertette a

megjelent résztvevőkkel a romániai elnökválasztás aktuális
helyzetét,

és

a

médiában

eddig

megjelent

megnyilvánulásokat. Ezek ismeretében kezdődött el a
beszélgetés a Klaus Johannis és Viktor Ponta kínálta
lehetőségekről. A beszélgetésen megjelentek számára is
érdekes volt az a tény, – mely a www.transindex.ro honlapon is megjelent – miszerint a két
elnökjelölt mennyire megosztotta Romániát, és mennyire élesen megfigyelhetők voltak a
térképes ábrázolásokon az erdélyi határok. Ennek hatására jelent meg Sabin Gherman,
kolozsvári újságíró cikke „Két külön ország van Románia határain belül”2 címmel. Klaus
Johannis – habár kampánybeszédében kijelentette, hogy nem támogatja a magyarok
autonómiáját – gondolkodásával, és célkitűzéseivel (teljes baloldali vezetés létrejöttének
megakadályozása

Romániában,

korrupcióval

való

leszámolás,

amnesztia

törvény

megszüntetése, fejlődő Románia megalapozása) nem csak az Erdélyben megmaradt szász
családokat és magyarokat, hanem a románságot is maga mellé állította, míg Órománia Viktor
Pontát támogatta szavazataival az első forduló után.
A beszélgetés során a résztvevő felek egyetértettek abban, hogy mind Erdély, mind egész
Románia számára Klaus Johannis lenne a legmegfelelőbb államelnök, aki terveivel változást
hozhat a Romániában élő népcsoportok
számára. A beszélgetésben szóba került az
RMDSZ

helyzete

és

állása

az

elnökválasztással kapcsolatban. Felvetődtek
a kérdések, hogy miért nyilatkoztak úgy,
ahogy.
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Klaus
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Johannist

támogatták az elejétől fogva? Miért támogatták Viktor Pontát, mikor Klaus Johannis az új, és
pozitív értelemben ismeretlen jelölt, aki változtathat az ország helyzetén. Emellett szóba
kerültek a kommunista rezsim idején megélt személyes emlékek, melyek korlátozták az
emberek lehetőségeit. Fontos témája volt az estnek a szászok „eladásának” kérdése, története
is. Természetesen szóbakerült a székely autonómia kérdése is, mely része volt az államelnökjelöltek kampányának, természetesen egyikőjük sem támogatná programjukban. De az
autonómia kifejezés sokrétegűségét, összetettségét és többoldalúságát tekintve a résztvevők
megegyeztek abban, hogy e témában egy különálló estet, előadás, vagy akár konferenciát is
lehetne tartani.
A két és fél órás diszkusszió sikeresnek és érdekesnek mondható. Az esten megjelentek várják
a következő témát, és a lehetőséget a megnyilatkozásra és véleményük elmondására. Bízunk,
hogy a következő eseményen mégtöbb érdeklődőre számíthatunk.

