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Amint arról a Bihar megyei magyar nyelvű sajtó is beszámolt, az RMDSZ megyei szervezete
pénteken tartotta választmányi ülését. Cseke Attila szenátor, a párt Bihar megyei szervezetének
elnöke a tanácskozáson elfogadhatatlan, a magyar szülőkre és teljes közösségünkre nézve is sértő
kijelentést tett, amikor valótlanul állította: a román nyelv elemi iskolákban történő oktatására
vonatkozó elhibázott kormányrendelet visszavonása kizárólag az RMDSZ, azon belül is Szabó Ödön
RMDSZ-es politikus érdeme.

A román közélet szinte napról-napra újabb és újabb meglepetésekkel szolgál. Ezek közül gyakran
nem egy irányul teljes erdélyi magyar közösségünk ellen, a centenárium évében pedig még inkább
megszaporodtak a minket ért támadások. Épp ezért tartjuk kiemelkedően fontosnak, hogy az
erdélyi magyar politikum – pártállástól függetlenül – szorosabbra fűzze együttműködését a
történelmi egyházakkal, valamint a civil szféra képviselőivel. Meggyőződésünk, hogy csak így,
együttműködve tudjuk megvédeni közösségünket, s csak ilyen módon érhetünk el eredményeket
közép- és hosszútávon. Mindezek fényében rendkívül kártékony csúsztatásnak minősül Cseke Attila
nyilatkozata, hiszen elvitatja azt a széleskörű összefogást, mely az említett kormányrendelet
visszavonását követelve alakult ki.
Az RMDSZ-es politikus – azt a látszatot keltve, hogy pártja és a Bihar megyei, valamint az országos
politikában is hírhedt Szabó Ödön egyedüli érdeme a kormányrendelet visszavonása – semmibe
veszi szülők tömegeinek munkáját, akik időt és energiát nem spórolva gyűjtötték az aláírásokat, s

vállalták véleményüket az egyértelműen elhibázott kormányrendelettel szemben. Román és
magyar tanítók, tanárok, valamint civil szervezetek tucatjai emelték fel szavukat, ezáltal is
nemtetszésüknek adva hangot, s nyomás alá helyezve a politikai döntéshozókat. Az ő érdemüket
elvitatni több mint tévedés, különösen akkor, amikor egy olyan politikai garnitúra döntése ellen
léptek fel demokratikus eszközökkel, mely bukaresti hatalmat az RMDSZ gyakorlatilag feltétel
nélkül támogatja és hatalomban tartja. Egy ilyen helyzetben az öntömjénezés helyett a
köszönetnek lenne itt az ideje.
Az RMDSZ Bihar megyei politikusainak figyelmét ez úton is felhívjuk arra, hogy egy már meglévő
jog elvesztése, majd visszaszerzése nem kimagasló eredmény, hanem magától értetődő
természetesség, különösen egy olyan helyzetben, mikor közösségünket egy olyan kormány taszítja
hátrányos helyzetbe, mely megalakulásától kezdve élvezi a bukaresti magyar képviselők hol
hallgatólagos, hol pedig nyílt támogatását. Az RMDSZ politikai szövetségese – a PSD – az egyet
előre és kettőt hátra módszerével fokozatosan szorítja vissza a magyar közösség jogait, miközben
ezt egyesek sikerként próbálják meg eladni.
Bízunk abban, hogy Cseke Attila átértékeli nyilatkozatát, s nyilvánosan is elismeri mindazok
munkáját, akik nem szenátori- és képviselői fizetésekért, hanem a magyar gyerekek egyértelmű
érdekeiért áldozták fel szabadidejüket a közös siker reményében.
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