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Eladók német, jó minőségű, bontott fa és 
műanyag termopan ablakok, egy- és kétnyílósok; 
új bejárati ajtók, teraszajtók többféle méretben, új 
fa- és műanyag ablakok – kedvező áron, Kápol-
náson. Szállítás megoldható. Árak: 200–2000 lej. 
www.szekelyhirdeto.info. Tel.: 0742-630838.
Vállalunk tetőkészítést, felújítást, tetőfedést Lin-
dab lemezzel, cserépfedést, lemezfestést, egyéb 
bádogos munkák elkészítését, csatornakészítést 
több színben, valamint belsőépítészeti munká-
latokat – előnyös árakon. Ár megegyezés szerint. 
Tel.: 0740-918348.

 » RÖVIDEN

Köszönet a magyariskola-
választásért a szórványban
A szeptemberi iskolakezdést 
követően 9000 külhoni magyar 
iskolakezdőt köszönt a Rákóczi 
Szövetség, szüleiknek kifejezve 
elismerését a magyariskola-vá-
lasztásért – közölte a szervezet hét 
végén az MTI-vel. Az iskolakezdők 
köszöntése szombaton Rimaszé-
csen, a szlovákiai magyar iskolák 
országos tanévnyitó ünnepségén 
vette kezdetét, majd szeptember és 
december között 400 helyszínen 
adják át a magyarországi társada-
lom összefogását és megbecsülését 
jelképező ösztöndíjat. A Rákóczi 
Szövetség magyariskola-választási 
programja 2004-ben a Felvidéken 
indult azzal a céllal, hogy minél 
több magyar család válassza az 
anyanyelvi oktatást. A program 
ma érinti a teljes Felvidék 3600 
iskolakezdőjét, Kárpátalján közel 
2000, a Vajdaságban és Horvát-
országban mintegy 1400 diákot, 
Erdélyben és a Partiumban – Bihar, 
Máramaros, Beszterce-Naszód, 
Arad, Temes, Fehér megye, Torda 
és Dés régiója – több mint 1800 
iskolakezdőt, valamint 200, ma-
gyar oktatásban részesülő moldvai 
csángó gyermeket. A szövetség 
közleményében kiemelték: a 
magyariskola-választási program 
mögött széles körű társadalmi 
összefogás jött létre. A támoga-
tók között félezer magyarországi 
önkormányzat, magánemberek, 
közéleti személyiségek és alapít-
ványok sorakoztak fel. A Rákóczi 
Szövetség arra törekszik, hogy az 
egyes ösztöndíjátadási ünnepsége-
ken a program támogatói is jelen 
legyenek, és ebben a formában is 
kifejezzék szolidaritásukat.

Toldoznak-foldoznak útjavítás
helyett Kolozs megyében
Útjavítás helyett csupán karban-
tartási munkálatokat tudnak 
elvégezni a 107M jelzésű, Magyar-
lóna–Magyarfenes–Tordaszent-
lászló–Kisbánya–Borrév–Fehér 
megye határa útszakaszon – 
tudatta közleményében a Kolozs 
Megyei Tanács. Az önkormányzat 
emlékeztetett: tavaly elkezdődtek 
a felújítási munkálatok az emlí-
tett, 42 kilométeres útszakaszon, 
ám az elfogadhatatlan minőségű 
munkálatok és a határidők be nem 
tartása miatt – szerződésszegés 
okán – idén nyáron felbontották 
a KIAT nevű kivitelezőcéggel való 
együttműködést. Az útszakasz eb-
ben az állapotában szinte használ-
hatatlan, így Vákár István megyei 
alelnök szerződést írt alá a Dacia 
Asphalt céggel, amely a következő 
időszakban karbantartási mun-
kálatokat végez az úton, amíg a 
jogi problémák megoldódnak, és a 
teljes feljavítás megtörténhet.

AZ RMDSZ VEZETŐJE VERSENYBE SZÁLL A NOVEMBERI ÁLLAMFŐVÁLASZTÁSON

Kelemen respektet kér elnökjelöltként

Indulás. Kelemen Hunor felidézte a közelmúlt döntéseit, 
és felvázolta a várható lépéseket

Harmadszor is elindul a romá-
niai államfőválasztáson Kele-
men Hunor, aki a „Respekt min-
denkinek” kampányszlogennel, 
fi atalos körítéssel vág neki a 
megmérettetésnek. Az RMDSZ 
elnöke a Szövetségi Képviselők 
Tanácsa pénteki marosvásár-
helyi ülésén kapta meg újabb 
megbízatását. Kelemen hang-
súlyozta, a tulipános alakulat 
a román politikai válság gyors 
megoldását szorgalmazza, és 
nem támogatja a PSD kisebb-
ségben maradt kormányát.

 » PATAKY ISTVÁN

Kelemen Hunor lesz az RMDSZ 
államfőjelöltje a novemberi 
elnökválasztáson. A döntést 

pénteken Marosvásárhelyen hozta 
meg a Szövetségi Képviselők Taná-
csa (SZKT), s hogy mennyire nem 
érte meglepetés a küldötteket, azt jól 
jelezték azok a „Hunor” feliratú alá-
írásgyűjtő standok, amelyeket már a 
jelölés jóváhagyása előtt elhelyeztek 
a Kultúrpalota előterében.

Rendbontó, fi atalos kampány 
várható az RMDSZ-elnök részéről, 
az SZKT-n bemutatott egyik kam-
pányplakát-tervezeten Kelemen egy 
biciklin suhan tovább. A közösségi 
oldalakon közkedvelt és sokat hasz-
nált „Respekt” jelszó is nyilvánva-
lóan a fi atalabb generációt célozza 
meg – az államfői tisztségért har-
madjára induló Kelemen kampány-
szlogenje a „Respekt mindenkinek” 
(ugyanez románul Respekt pentru 
toți). A tiszteletre építő RMDSZ-el-
nök ugyanakkor nem sokat „gondol-
kodott” az Erdélyi Magyar Néppárt 
két nappal korábban megfogalma-
zott ajánlatán. Mint ismeretes, az 
EMNP vezetői azt kezdeményezték 
egy szerdán Aradon tartott sajtótájé-
koztatón, hogy az erdélyi magyarság 
politikai szervezetei egy pártokon 
felüli, a nemzeti konszenzust meg-
jelenítő magyar jelöltet állítsanak az 
elnökválasztásra. Toró T. Tibor, az 
EMNP ügyvezető elnöke azt mondta, 
hogy hosszú ideig ilyen személyiség 
volt Tőkés László, de ilyen szemé-
lyiség lehetne Kató Béla, az Erdélyi 
Református Egyházkerület püspöke, 
Böjte Csaba ferences szerzetes vagy 
akár Bölöni László egykori labda-
rúgó is. Újságírói kérdésre reagálva 
Kelemen Hunor elmondta: csak a 
sajtóban látta az EMNP kezdemé-
nyezését, megkeresés részükről nem 
érkezett. Hozzátette: az RMDSZ is 
mérlegelte, hogy vajon jobb lenne-e 
egy „civil” államfőjelölt, de arra a 
következtetésre jutottak, hogy nem 
lenne pozitív hozadéka sem a ma-
gyar közösség, sem a román–ma-
gyar kapcsolatok számára.

Egyébként az RMDSZ színeiben 
induló Kelemen Hunor kampányfő-
nöke Porcsalmi Bálint, a szövetség 
pénteken újraválasztott ügyvezető 
elnöke lesz. Az SZKT-ülésen arról is 
döntöttek, hogy az RMDSZ-t mos-

tantól hivatalos szóvivő is erősíti, a 
kommunikációért felelős pozíciót 
Hegedüs Csilla látja el.

Kelemen Hunor: előbb-utóbb
megbukik a kormány
A marosvásárhelyi tanácskozáson 
felszólaló Kelemen Hunor egye-
bek mellett arról beszélt, hogy az 
RMDSZ a román politikai válság 
gyors megoldását szorgalmazza, 
nem támogatja a PSD kisebbségben 
maradt kormányát, és ha lesz bizal-
matlansági indítvány, azt meg fog-
ja szavazni. Szerinte a parlamenti 
többség nélkül maradt kormányfő-
nek egy normális demokráciában 
már le kellett volna mondania. 
Nem tartotta kizártnak, hogy – az 
elnökválasztáson is induló – Viori-
ca Dăncilă miniszterelnök halogat-
ni próbálja azt a pillanatot, amikor 
jóváhagyást kér az ALDE kilépése 
nyomán megváltozott politikai ösz-

szetételű kormánya számára a par-
lamenttől, de szerinte előbb-utóbb 
az általa vezetett kormány meg 
fog bukni. A szövetségi elnök nem 
akarta megelőlegezni, hogyan fog 
reagálni az RMDSZ arra, ha felké-
rést kap egy következő kormány-
többség kialakítására, de leszögez-
te: sürgős megoldásra van szükség, 
egy elhúzódó válság ellehetetlení-
tené a jövő évi költségvetés meg-
tervezését, a bizonytalanságot az 
ország gazdasága megsínyli.

A szövetségi elnök felidézte a kö-
zelmúlt döntéseit. Mint mondta, a 
2016-os választás után az RMDSZ 
azért vállalkozott parlamenti együtt-
működésre a PSD–ALDE szociállibe-
rális kormánykoalícióval, hogy nyit-
va tartsa a párbeszéd lehetőségét a 

román hatóságokkal a centenári-
um időszakában, idén májusban 
pedig az úzvölgyi katonai temető 
ügye miatt szüntették be a koalíció 
támogatását. Kelemen Hunor úgy 
értékelte: az RMDSZ megerősödve 
került ki az idei európai parlamenti 
választásból, sikerült megőriznie 
európai képviseletét. A rendkívül 
magas részvétel közepette a szö-
vetség jelöltjeire 476 ezer szavazat 
érkezett, 126 ezerrel több, mint a 
legutóbbi EP-választáson, és több, 
mint 2004 óta bármelyik országos 
választáson.

„Húzós” időszak előtt áll
az RMDSZ
A tanácskozáson elhangzott poli-
tikai tájékoztatójában a szövetségi 
elnök úgy fogalmazott, „húzós” 
időszak előtt áll az alakulat: Kele-
men szerint a következő időszak 
három romániai választása közül 
az önkormányzati a legfontosabb 
a szövetség számára. „A magyar 
közösségnek vissza kell szereznie 
Marosvásárhely polgármesteri tiszt-
ségét, meg kell tartania Szatmár-
németit, meg kell erősítenie képvi-
seletét, hogy a következő négyéves 
választásmentes időszakban foly-
tathassa az építkezést” – fogalma-
zott az RMDSZ elnöke.

Valószínűtlennek tűnik
Bölöni László hazacsábítása
Lapunk egyébként a marosvásár-
helyi választásokkal kapcsolat-
ban úgy értesült, Bölöni László-
val, az egykori 108-szoros román 
válogatott labdarúgóval, a belga 
Antwerp jelenlegi edzőjével to-
vábbra is van kapcsolattartás. A 
vásárhelyiek körében nagy nép-
szerűségnek örvendő volt ASA-já-
tékos szerződése szeptemberben 
jár le Belgiumban, s bár neve nem 
először kerül szóba polgármester-
jelöltként, egyelőre valószínűt-
lennek tűnik a hazacsábítása.

Ami a bukaresti kormányválsá-
got illeti, Cseke Attila, a szövet-
ség szenátusi frakcióvezetője a 
Krónikának elmondta: az RMDSZ 
honatyái jelen lesznek, és igennel 
fognak szavazni az ellenzék bizal-
matlansági indítványára. A politi-
kus szerint ugyanakkor erősen kér-
déses a kezdeményezés időpontja, 
mivel a PNL jól érzékelhetően idő-
húzásra játszik. Cseke kérdésünkre 
leszögezte, az RMDSZ nem fog tá-
mogatni egy előre hozott választás-
ra vonatkozó javaslatot.

A szövetségben egyelőre keveset 
beszélnek a novemberben esedé-
kes elnökválasztás várható má-
sodik fordulójáról, de egy szerdai 
marosvásárhelyi kerekasztal-be-
szélgetésen lapunk azon kérdésére 
válaszolva, hogy Klaus Johannis és 
Dan Barna esetleges döntő ütköze-
tében ki lenne a jobb az RMDSZ, 
a magyarok számára, Vincze Lo-
ránt európai parlamenti képvise-
lő azt mondta, a jelenlegi államfő 
melletti egyetlen pozitívum, hogy 
legalább kiszámítható, az USR ál-
lamfőjelöltjéről viszont semmit 
sem tudunk.
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