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Májusban várható ítélet 
Horváth Anna perében
Május 15-ére halasztották a vég-
leges ítélet kihirdetését Horváth 
Annának, Kolozsvár volt alpol-
gármesterének büntetőperében 
– közölte tegnap a bukaresti 
legfelsőbb bíróság sajtóosztálya a 
Krónikával. Az ügy április 3-án tar-
tott utolsó tárgyalásán a védelem 
arra hivatkozott, hogy az ügyészség 
olyan titkosszolgálati lehallgatásra 
alapozta a vádat, amelyet a Román 
Hírszerző Szolgálat (SRI) manipu-
lált, és amelyet hibásan fordítottak 
le románra. Az RMDSZ ügyvezető 
alelnökét betöltő Horváth Annát 
2018 márciusában alapfokon két év 
és nyolc hónap letöltendő börtön-
büntetéssel sújtotta befolyással 
üzérkedésért és pénzmosásért a 
Kolozs megyei táblabíróság. Az 
Országos Korrupcióellenes Ügyész-
ség (DNA) 2016 decemberében 
beterjesztett vádirata értelmében 
a politikus hatvan fesztiválbérletet 
fogadott el a választási kampány-
ban tevékenykedő önkéntesei szá-
mára Fodor Zsolt ingatlanfejlesz-
tőtől, cserében pedig megsürgette 
számára a városházán egy építési 
engedély kiadásához szükséges 
jóváhagyások kibocsátását. 

Előzetesben a temesvári késelő
Előre megfontolt szándékkal 
elkövetett, minősített emberölés 
miatt a Temes megyei törvényszéki 
ügyészség elrendelte tegnap annak 
a 34 éves férfi nak az őrizetbe véte-
lét, aki többször hátba szúrta volt 
élettársát a temesvári vasútállomás 
környékén. A rendőrség a helyszín 
közelében elfogta a tettest. A 30 
éves áldozat egy padon ült, amikor 
a férfi  hátulról megkéselte. Az 
áldozat barátnője a nyomozóknak 
elmondta, a nő aznap panaszko-
dott egykori élettársára, akivel már 
nem akart együtt élni, mert ivott 
és bántalmazta őt. A 34 éves férfi  
tettét súlyosbítja, hogy visszaeső 
bűnöző. A férfi  Kolozsvárról utazott 
Temesvárra, hogy bosszút álljon 
volt élettársán, aki szakított vele. 
Mihaela Pop, a Temes megyei 
törvényszéki ügyészség főügyésze 
közölte: a tettes öt késszúrást ejtett 
áldozata hátán és nyakán. A férfi  
előre eltervezte tettét, Kolozsvárról 
késsel felfegyverkezve utazott Te-
mesvárra, a nőt több órán keresztül 
követte, majd lesben állt annak 
lakása környékén – részletezte a 
főügyész. Az elkövetőt korábban 
már elítélték nemi erőszak miatt.

ALÁÍRTÁK TEGNAP SEPSISZENTGYÖRGYÖN AZ RMDSZ EP-JELÖLTJE ÉS AZ MPP KÖZÖTTI MEGÁLLAPODÁST

Polgári támogatás Vincze Lorántnak

 Egymásra találtak. Mezei János és Vincze Loránt 

Megkötötte tegnap a múlt héten 
beharangozott választási megál-
lapodást Vincze Loránt RMDSZ-es 
EP-képviselőjelölt Mezei Jánossal, 
az MPP elnökével. Miközben a 
FUEN vezetője felvállalta a polgá-
riak által fontosnak tartott ügyek 
nemzetközi képviseletét, az MPP 
a kampányban is segíti a jelölt 
munkáját.

 » BÍRÓ BLANKA

„Hivatalosították” tegnap 
Sepsiszentgyörgyön a Ma-
gyar Polgári Párt (MPP) és 

Vincze Loránt közötti együttműkö-
dést: az RMDSZ európai parlamen-
ti képviselőjelöltje és Mezei János 
MPP-elnök aláírta azt a megállapo-
dást, mely szerint a polgáriak az Eu-
rópai Nemzetiségek Föderatív Uniójá-
nak (FUEN) elnöki tisztségét is betöltő 
politikust támogatják a májusi EP-vá-
lasztásokon.

Mint a sajtótájékoztatón elhang-
zott, a polgári párt – „elkötelezetten a 
magyar nemzeti ügy szolgálata és az 
erdélyi autonómiaformák megterem-
tése mellett” – a romániai magyar 
érdek markáns képviseletét szorgal-
mazza, a romániai magyarságot ért 
jogfosztások, atrocitások orvoslását 
szándékszik elérni. „A román kor-
mány részéről tapasztalt sorozatos 
és egyre gyakoribbá váló igazságta-
lan és megalázó intézkedések miatt” 
az alakulat fontosnak tartja, hogy 
a magyarságot ért sérelmek ügyét 
nemzetközi színterekre juttassa. 
Ezért a jövőben is folytatni kívánja 
együttműködését a FUEN-nel, amely 
szervezet tagjaként az eddigiekben 
is folyamatos és aktív volt a közös 
munka. A Mezei János MPP-elnök és 
Vincze Loránt FUEN-elnök által aláírt 
megállapodással az együttműködés, 
a romániai magyar érdekképviselet 
erősítését vállalják a felek – derült ki 
a sajtótájékoztatón.

Kétoldalú vállalások
Az aláírt dokumentum szerint Vincze 
Loránt vállalja, hogy az RMDSZ euró-
pai parlamenti képviselőjelöltjeként 
is elkötelezett marad az MPP által is 
képviselt célok iránt, és megválasz-

tása esetén azokat az Európai Par-
lamentben is megjeleníti. Vállalja 
továbbá, hogy megválasztása esetén 
munkakapcsolatot alakít ki a Magyar 
Polgári Párttal, és lehetőséget bizto-
sít számára az Európai Parlamentben 
az erdélyi autonómiaformák, illetve 
a különböző tájegységek bemutatá-
sára. A megállapodás szerint Vincze 
FUEN-elnökként és megválasztott 
képviselőként felkarolja a Székely 
Nemzeti Tanács (SZNT) nemzeti régi-
ókról szóló európai polgári kezdemé-
nyezését, és aktívan támogatja annak 
sikerre vitelét, „hiszen a Minority Sa-
fePack és az SZNT kezdeményezése 
kölcsönösen erősítik egymást”.

A Magyar Polgári Párt képviseleté-
ben aláíró Mezei János elnök vállalja, 
hogy támogat minden olyan erőfe-
szítést, amely a Minority SafePack 
európai kisebbségvédelmi kezdemé-
nyezést sikerre juttatja az őshonos 
közösségek jogainak EU-s törvények-
ben való szabályozása révén. Mezei 
meghatározónak tartja a székelyföldi 
autonómia ügyének felvállalását a 
romániai parlament mellett az Eu-
rópai Parlamentben is. Ugyanakkor 
cselekvő szerepet vállal a FUEN-ben 
az SZNT nemzeti régiókról szóló pol-
gári kezdeményezésének ismertetése 
és az egymillió aláírás összegyűjtése 
érdekében. Az MPP hangsúlyozza: az 
EP-választásokon Vincze Loránt FU-
EN-elnököt támogatja, és kampányát 

cselekvően segíti. Megválasztása 
esetén a polgári párt támogatásáról 
biztosítja képviselői mandátuma 
során, illetve a FUEN élén végzett 
munkájában – áll a két fél által aláírt 
dokumentumban. A megállapodás 
szerint a felsoroltakon kívül a felek 
elkötelezik magukat a nemzeti ügy 
európai képviseletére, rendszeresen 
egyeztetnek és közösen lépnek fel 
hazai és nemzetközi fórumokon.

 Mégiscsak beszáll 
a kampányba az MPP
Amint arról beszámoltunk, az MPP 
szokatlan módon nem az RMDSZ 
listáját, hanem annak befutóhelyen 
szereplő egyik jelöltjét támogatja. 
Mezei János, az alakulat elnöke 
múlt héten Gyergyószentmiklóson 
bejelentette, hajlandóak lennének 
Vincze Loránt mögé állni a közelgő 
választásokon, mégpedig azzal a 
feltétellel, hogy leendő EP-képvi-
selőként a politikus kiáll Brüsszel-
ben a magyar kisebbség számára 
fontos ügyek mellett.

Az RMDSZ-szel 2014 óta együtt-
működő polgáriak eredetileg a be-
futónak tekintett első két hely egyi-
két kérték a szövetség jelöltlistáján, 
majd mikor ezt Kelemen Hunorék 
elutasították, erdélyi magyar koalí-
ciós lista létrehozására tettek javas-
latot. Az RMDSZ azonban ebbe sem 
egyezett bele, emiatt az MPP elnök-
sége úgy döntött, az alakulat nem 
állít jelöltet az RMDSZ listájának 
valamely nem befutónak számító 
helyére, továbbá nem vesz részt 
a választásokon való induláshoz 
szükséges aláírások összegyűjtésé-
ben, és a kampányból is kimarad. 
Azonban az RMDSZ-lista második 
helyét elfoglaló Vinczével kötött 
megállapodás szerint immár „cse-
lekvően segítik” az EP-képviselője-
lölt kampányát.

Vincze Loránt múlt héten a 
Krónikának úgy fogalmazott: ter-
mészetesnek tartja, hogy a FUEN 
tagpártjai beállnak a szervezet je-
löltje mögé, és így „együtt tudunk 
képviselni egy közös ügyet”. Az 
RMDSZ-es politikus úgy vélte, a 
kampányidőszakban erőteljes tá-
mogatást fog kapni az MPP-től is, 
„hiszen a cél az, hogy minél több 
magyar szavazzon az RMDSZ jelölt-
listájára”.

 »  Mezei János 
MPP-elnök és 
Vincze Loránt 
FUEN-elnök által 
aláírt megál-
lapodással az 
együttműködés, 
a romániai ma-
gyar érdekképvi-
selet erősítését 
vállalják a felek.
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Hosszadalmas, ám minőségi lesz a 
segesvári vár restaurálása – ígér-

te Ștefan Balici, az Országos Örök-
ségvédelmi Intézet igazgatója azon 
a műemlékvédelmi konferencián, 
amelyet Segesváron tartottak a mű-
emlékek világnapja alkalmából. 
A hazai és külföldi szakemberek 
előtt a román örökségvédelmi igaz-
gató arról beszélt, hogy még mielőtt 
hozzákezdenének a tulajdonkép-
peni felújítási munkálatokhoz, egy 
sor olyan javítást kell elvégezni, 
amelyek megakadályozzák a vár-

fal további romlását. Amint arról 
beszámoltunk, másfél évtizede na-
gyon veszélyes állapotba került a 
segesvári várfal, és mivel nem tör-
tént semmi a megmentése érdeké-
ben, tavaly egy hatméteres falrész 
leomlott. Ugyanakkor félő, hogy az 
építmény tovább omolhat, ha sür-
gősen nem tesznek valamit ennek 
megakadályozása érdekében. A se-
gesvári polgármesteri hivatal több-
ször is jelezte a tarthatatlan állapo-
tokat az országos műemlékvédelmi 
hivatalnak, de mindeddig válaszra 
sem méltatták őket. A nemzetközi 
konferencián azonban előrelépés 

történt, legalábbis, ami az ígéretet 
illeti: nemzetközi pályázatot írnak 
ki a vár restaurálására.

Tóth Tivadar, Segesvár alpolgár-
mestere érdeklődésünkre korábban 
elmondta, már 2017-ben készített a 
város egy előtanulmányt a szüksé-
ges munkálatokról, és annak költ-
ségvetéséről. Az önkormányzat is 
jóváhagyta az évi költségvetésben az 
összeget, de az Országos Örökségvé-
delmi Intézet nem adott zöld jelzést a 
munkálatok elvégzésére. Ám a Ștefan 
Balici részéről most elhangzott ígéret 
szerint a tervezésre is külön verseny-
tárgyalást hirdetnek, miután kivá-

Kijavítanák a segesvári várfalat, mielőtt teljesen leomlana

 » A nemzetközi 
konferencián 
előrelépés tör-
tént, legalábbis, 
ami az ígéretet 
illeti: nemzetközi 
pályázatot írnak 
ki a vár restaurá-
lására.

lasztották a restaurálásra vonatkozó 
legjobb elképzelést. Viszont arra kell 
számítani, hogy akár két és fél év is el-
telhet, amíg hozzálátnak a tényleges 
munkálatokhoz. Addig azonban meg 
kell akadályozni, hogy a fal tovább 
omoljon. A restaurálás alatt is látogat-
ható lesz a vár, és az ott lakók életét 
sem fogja nehezíteni – hangsúlyozta 
az Országos Örökségvédelmi Intézet 
igazgatója. A várfal mellett a Mészáro-
sok, a Vargák, a Szabók, az Ónműve-
sek, a Kovácsok, a Csizmadiák bástyá-
ja, valamint az Óratorony is javításra 
szorul. A tervek és előtanulmányok 
értéke 562 127 lej lesz.




