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ARCHÍV FELVÉTEL: BÚS ILDIKÓ

Ludovic Orban volt 

közlekedési minisz-

tert választotta elnö-

kévé szombati kong-

resszusán a román 

jobbközép ellenzék 

fő erejének számí-

tó Nemzeti Liberális 

Párt (PNL).

A Bukarestben tartott kong-
resszus küldöttei közül 
Orbanra több mint 3300-

an szavaztak, míg az ellenje-
lölt Cristian Busoi ideiglenes fő-
titkár kevesebb mint 900 vok-
sot kapott. A brassói szárma-
zású, 54 éves Orban szenve-
délyes beszédében azt ígérte, 
hogy Románia legerősebb párt-
jává teszi a PNL-t, véget vet a 
kormányzó baloldallal össze-
kacsintó álellenzékiségnek, és 
minden fronton közelharcot nyit 
azok ellen, akik ma „csúfot űz-
nek” Romániából. Arra buzdítot-
ta a párt aktivistáit, hogy köve-
teljék a választások előrehozá-
sát, és a választók bizalmának 

megnyerésével segítsék kor-
mányra a PNL-t, nem pedig az 
egykori USL-hez (a Szociálde-
mokrata Párttal kötött politikai 
szövetséghez) hasonló paktu-
mok révén.

Második nekifutásra győzött 

Ludovic Orban 2014-ben is 
megpályázta a PNL társelnö-
ki tisztségét, de alul maradt a 
küzdelemben Alina Gorghiu ko-
rábbi szóvivővel szemben, aki a 
párt éléről államfővé választott 
Klaus Johannis támogatását él-
vezte. Orban a PNL első alelnö-
ke és bukaresti főpolgármes-
ter-jelöltje volt tavaly áprilisig, 
amikor lemondott párttisztsé-
geiről, mivel korrupciógyanú-
val bűnvádi eljárás indult elle-
ne. A PNL elnökségét azt köve-
tően pályázta meg, hogy a bí-
róság első fokon felmentette. A 
PNL-t a tavaly decemberi par-
lamenti választások óta ideig-
lenes elnökség vezette, miután 
Alina Gorghiu lemondott a párt-
elnökségről a reméltnél lénye-
gesen gyengébb, húszszázalé-
kos választási eredmény miatt.

Orban vegyes házasságból 
született, apja magyar, anyja pe-

dig román nemzetiségű. A poli-
tikus a folyékonyan beszélt an-
gol és francia mellett németül 
és magyarul is csak alapszinten 
kommunikál. 2009-ben azért a 
csekély mértékű nyelvtudás is 
elég volt Orbannak ahhoz, hogy 
elszavalja Markó Béla versét. Ez 
akkor történt, amikor pártja ép-
pen a Romániai Magyar Demok-
rata Szövetséget próbálta meg-
győzni, csatlakozzon egy új par-
lamenti többség kialakításához.

Nem magyarbarát

Egyébként a PNL új elnöke 
származása ellenére sem ne-
vezhető magyarbarát politikus-
nak. Hat évvel ezelőtt a buka-
resti törvényhozás vitáján, ami-
kor a szociáldemokraták a ne-
vére utalva Orbán Viktort emle-
gették, azt mondta: már sokan 
rákérdeztek, rokon-e a magyar 
miniszterelnökkel, így sokszor 
szégyellnie kellett magát ami-

att, hogy őneki is ugyanaz a csa-
ládneve. De hozzátette, inkább 
Orbannak hívják, mint Bocnak 
(annak idején Emil Boc volt a 
román kormányfő). Még közle-
kedési miniszterként Magyar-
ország nagykövetével is meg-
gyűlt a baja a PNL most megvá-
lasztott vezetőjének. 2008-ban 
Orban azt tanácsolta az észak-
erdélyi autópálya munkálata-
inak ütemét bíráló Füzes Osz-
kárnak, hogy foglalkozzon sa-
ját országának infrastruktúrá-
jával, s ne a romániaival.

  A mostani PNL két ellenzé-
ki erő – a liberálisok és a jobb-
közép Demokrata Liberális Párt 
(PDL) – összefogásából jött lét-
re 2014-ben, a szociáldemokra-
ta Ponta-kabinet kormányzása 
idején. A két párt közben hiva-
talosan is egyesült: az új jobb-
közép párt a több mint 140 éves 
történelmi PNL nevét és a PDL 
európai néppárti tagságát tar-
totta meg.

Kormányválság közben választott új elnököt az ellenzék fő erejének számító PNL

Orban vezeti harcba a liberálisokat

Ludovic Orban és csapata a Nemzeti Liberális Párt szombati kongresszusa után

„A mindennapokat is hassa át a vadászkultúra értékrendje”
Több száz székelyföldi va-

dász, valamint Erdély más ré-
szeiből és Magyarországról ér-
kezett vendég vett részt a hét-
végén Háromszéken megszer-
vezett 7. Székelyföldi Vadász-
találkozón. A vándorrendez-
vényt immár második alkalom-
mal tartották Árkoson, Máthé 
Árpád, a házigazda település 
polgármestere köszöntő beszé-
dében úgy fogalmazott: fontos 
megismerni egymás hagyomá-
nyait, hogy „a mindennapokat 
is az igazi vadászkultúra érték-
rendje hassa át, mert gróf Szé-
chenyi Zsigmond híres szava-
ival élve »a vadászat: vadűzés 
és erdőzúgás, de több erdőzú-
gás«”. Semjén Zsolt, Magyaror-
szág miniszterelnök-helyette-
se, a vadásztalálkozó fővédnö-
ke a résztvevőket levélben kö-
szöntötte, amelyet Mózes Csa-
ba, a Földművelésügyi Minisz-
térium osztályvezető-helyettese 
tolmácsolt. Semjén úgy fogalma-

zott: „a székelyföldi vadászok 
és meghívottjaik egybeszólítá-
sa túlmutat ősi hagyományunk 

szeretetén, ez a találkozás egy-
ben nemzetünk határok felet-
ti összetartozásának kifejezése 

is”. Gróf Károlyi József, a 2021-
es magyarországi Vadászati Vi-
lágkiállítás miniszteri biztosa, 
a vadásztalálkozó védnöke ar-
ról beszélt: a négy év múlva sor-
ra kerülő rendezvényen lehető-
ség lesz „a világ nem vadászó” 
részének elmagyarázni, hogy 
mi a vadászat, illetve hogy a te-
vékenység a fenntartható termé-
szetőrzés része lehet.

A 7. Székelyföldi Vadászta-
lálkozó előadásokkal és kiál-
lítás-megnyitóval vette kezde-
tét, a szombati napot pedig ti-
zennyolc Kovászna, Hargita és 
Maros megyei szervezet, va-
lamint a budapesti Vadásza-
ti Kulturális Egyesület képvi-
selőinek ünnepélyes felvonulá-
sa indította. Ebben az évben a 
Venator Terrae Siculorum vadá-
szati érdemrend arany fokoza-
tát Maros megyéből Csibi Atti-
la Zoltán, Erdőszentgyörgy pol-
gármestere kapta, aki 2015-től 
a Cervus vadásztársaság elnö-

ke, és a hazai erdélyi kopó faj-
tamentés kiemelkedő harco-
sa. A Hargita megyei díjazott 
Dénes Domokos nyugalmazott 
erdőmérnök, aki a csíkszere-
dai erdészeti hivatal vezetője, 
majd a Székelyudvarhelyi Va-
dásztársulat elnöke volt, elnök-
sége ideje alatt pedig alapjai-
ban újította meg a szabályzatot. 
A Kovászna megyei kitüntetett 
Imreh János nyugalmazott is-
kolaigazgató, aki két évtizeden 
keresztül volt a megyei vadász-
társaság vezetőtanácsának tag-
ja, és hatvannégy évig tanította 
a kezdő vadászokat. A Venator 
Terrae Siculorum tiszteletbe-
li arany fokozatát kapta a szé-
kelyföldi vadvilág és vadászat 
népszerűsítéséért Oláh Csaba, 
a Vadászati Kulturális Egyesü-
let elnöke és gróf Károlyi József 
miniszteri biztos. A vándorren-
dezvénynek jövő évben Hargita 
megye ad otthont. 

BÍRÓ BLANKA

Tanácskoztak a székelyföldi vadászok

Oltean Csongor a MIÉRT élén

Oltean Csongor Kovászna megyei önkormányzati képviselőt, a 
Háromszéki Ifjúsági Tanács jelöltjét választotta elnökévé szom-
baton Kolozsváron a Magyar Ifjúsági Tanács (MIÉRT), amely a Ro-
mániai Magyar Demokrata Szövetséggel (RMDSZ) együttműkö-
dő ifjúsági szervezeteket tömöríti. Az MTI beszámolója szerint a 
MIÉRT tisztújító küldöttgyűlésén két ellenjelöltjének visszalépé-
se után Oltean Csongor maradt az egyedüli elnökjelölt, akit 102 
küldött szavazatával, 38 ellenszavazat mellett választottak meg 
Antal Lóránt leköszönő elnök utódjává a következő két évre. Az 
#itthonfiatalon programjavaslattal kampányoló jelölt a több mint 
300 MIÉRT-tagszervezet összefogásának, a régiónként eltérő igé-
nyek összeegyeztetésének, és az RMDSZ-szel fenntartott szo-
ros partnerségnek az ígéretével nyerte el a küldöttek bizalmát. 
Beszédében elmondta: a munkanélküliségre és a lakáshelyzet-
re akar összpontosítani, megfékezni a kivándorlást. A MIÉRT-nek 
folytatnia kell a fiatal vállalkozók támogatását, az önkéntesség 
népszerűsítését - hangoztatta Oltean Csongor. 

FOTÓ: FACEBOOK.COM/LUDOVIC ORBAN




