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ERDÉLYI MAGYAR KÖZÉLETI NAPILAP

„Kell egy magyar jelölt, aki-
nek a hangját Bukarestben és 
Budapesten is meghallják” 
– hangsúlyozták az RMDSZ 
háromszéki vezetői tegnap 
Kelemen Hunor államelnök-
jelölt jelenlétében. A politi-
kusok az államfőválasztáson 
való részvétel fontosságára 
hívták fel a figyelmet.

 » BÍRÓ BLANKA

A z elnökválasztás első fordu-
lóján való részvételre buz-
dítottak tegnap sepsiszent-

györgyi sajtótájékoztatójukon az 
RMDSZ háromszéki politikusai 
Kelemen Hunor államelnökje-
lölt jelenlétében. Hangsúlyozták, 
nem elveszett szavazat az első 
fordulóban, amit a magyar jelölt 
kap. Tamás Sándor, az RMDSZ 
háromszéki szervezetének elnö-
ke elmondta, az elmúlt napokban 
többen megkérdezték, miért állít a 
szövetség államfőjelöltet, ha ma-
tematikailag Kelemen Hunor nem 
nyer. „Azt tapasztaltuk az elmúlt 
száz évben, ha mi nem szervezzük 
a saját életünket, nem mondjuk el 
a gondjainkat, akkor azt megte-
szik helyettünk a bukaresti politi-
kusok. Ha úgy kell éljünk, ahogy 
ők mondják, az a mi vesztünket je-
lenti. Ezért kell egy magyar jelölt, 
akinek a hangját Bukarestben és 
Budapesten is meghallják”– fogal-

mazott Tamás Sándor. A választá-
sok estéjén a televíziók mindig 
bemutatják az ország térképén az 
eredményeket, az elmúlt 25 évben 
még nem volt olyan választás, hogy 
ezeken a térképeken ne szerepeljen 
az RMDSZ zöld színe, mondta An-
tal Árpád a szövetség sepsiszent-
györgyi elnöke. „Nem engedhetjük 
meg, hogy a térképen ne legyünk 
rajta, itt élünk, társtulajdonosok 

vagyunk Erdélyben, mindenki lát-
hatja, hogy velünk számolni kell” 
– mondta a politikus. Hozzátette, 
Kelemen Hunornak jó kampánya 
és programja van, miközben a ro-
mán jelöltek gyengék, nincs prog-
ramjuk, nem állnak ki vitázni, az 
elmúlt harminc évben nem volt 
ilyen lapos kampány. Kelemen 
Hunor elmondta, kedden a há-
romszéki Lécfalván megtekintette 

AZ ÁLLAMFŐVÁLASZTÁSON VALÓ RÉSZVÉTELRE BUZDÍTOTTAK AZ RMDSZ POLITIKUSAI SEPSISZENTGYÖRGYÖN

Kelemen: „az etnikai kérdés nem lócitrom”
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a szelektív hulladéklerakót, ami 
egyedülálló Romániában. „Mi-
kor mások még csak gondolkod-
tak, Háromszéken már volt terv 
és építkezés, az EU-s ellenőrök is 
azt mondták, amikor megnézték 
a beruházást, hogy ez egy más 
ország. Azt szeretném, hogy Há-
romszékhez igazodjon az ország, 
ne mi igazodjunk az országhoz” 
– mondta az államelnökjelölt. 
Hozzátette, az első forduló előtti 
napok a mozgósításról szólnak, 
mert „ott kell lenni az asztalnál, 
különben az étlapra kerülünk”. 
„A választást sokféleképpen 
meg lehet nyerni, akkor is nye-
rünk, ha erőt mutatunk fel, hi-
szen nem jó, ha azt látják, meg-
roppantunk. Az első fordulóban 
számunkra ez a jó választás, 
elég a második fordulóban el-
dönteni, melyik a kisebbik rosz-
sz”– szögezte le a szövetségi el-
nök. Arra is kitért, hogy a román 
jelöltek harminc éve semmit 
nem ajánlanak a magyar közös-
ségnek, csak a szavazatainkat 
akarják. „A legtöbb, amit egy 
román jelölt megfogalmazott, 
hogy »lépjünk túl az etnikai kér-
désen«, mintha az etnikai kérdés 
egy lócitrom volna, amin túl kell 
lépni. Ezzel valójában asszimilá-
ciót ajánlanak” – mondta Kele-
men Hunor. Szerinte leginkább a 
vita hiányzott, Theodor Paleolo-
gu, a Népi Mozgalom Párt (PMP) 
jelöltje kivételével mindenki me-
nekült a programok, víziók üt-
köztetése elől.

 » „Ha mi nem 
szervezzük a 
saját életünket, 
nem mondjuk el 
a gondjainkat, 
akkor azt megte-
szik helyettünk a 
bukaresti politi-
kusok.”

 » SZUCHER ERVIN

Csaknem egy évig megakadályoz-
ták az ellenzékben politizáló helyi 

tanácsosok, hogy a segesvári önkor-
mányzat által vásárolt nyolc kültéri 
pingpongasztal kikerüljön a városi 
parkokba és játszóterekre. A polgár-
mesteri hivatal a múlt év vége felé 
szerzett be darabonkénti 3100 lejes 
áron tizenöt asztalt, amelyből hetet az 
iskoláknak adott, a többit a város kü-
lönböző részeiben helyezte volna el. 
Mivel a városházának nincsenek meg 
a felszereléshez és karbantartáshoz 
szükséges eszközei, az asztalokat át 
kellett volna adnia a fennhatósága alá 

tartozó városgazdálkodási cégnek, az 
EcoservSignek. Ám mivel közvagyon-
ról van szó, az átadáshoz nem volt 
elégséges a polgármester aláírása, az 
önkormányzati testület jóváhagyása 
is szükségeltetett. A tavasz folyamán 
háromszor lendült neki a testület, de 
a Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a 
Függetlenek Szövetsége Segesvárért 
(UIPS) képviselői mindannyiszor 
elkaszálták a határozattervezetet. 
A pingpongasztalok felszerelésének 
egyik legádázabb ellensége éppen a 
város egykori polgármesterének a fi a, 
ifj abb Constantin Ştefănescu volt.

A segesvári testületben a többsé-
get a Szociáldemokrata Párt és az 

RMDSZ koalíciója biztosítja, azon-
ban az év első felében érvényben 
lévő törvények alapján az asztalok ki-
helyezéséhez a fele plusz egy szava-
zat még nem bizonyult elegendőnek. 
„Hiába próbálkoztunk háromszor 
is, a PNL és az UIPS ellenállása mi-
att a kétharmados többség nem jött 
össze. Végül a törvény módosítása 
után, az október végi tanácsülésen 
sikerült elérnünk, hogy az asztalok 
kikerüljenek a helyükre. Szánalmas, 
hogy miután az ellenzék tudta, hogy 
a tervezethez immár nincs szükség 
a támogatására, Ștefănescu kivéte-
lével mégis megszavazta” – mondta 
el a Krónikának Tóth Tivadar alpol-

gármester. Az RMDSZ politikusa szo-
morúnak tartja, hogy a kicsinyes po-
litikai játszmák fölülírják a közösségi 
érdekeket. Tóth szerint az ellenzék 
nem is annyira az amatőr asztalite-
niszezőkre haragszik, mint inkább a 
városgazdálkodási vállalatra. „A cél 
az EcoservSig tönkretevése, hiszen 
nagyon jól tudják, hogy minden, ami 
mozdul vagy szépül a köztereken, az 
a városgazdálkodási cégnek köszön-
hető” – fejtette ki az alpolgármester. 
Mivel a tanácsi határozat elfogadá-
sával sikerült „befutni” az ősz utol-
só hónapjába, a tavaly beszerzett 
asztalok 2020 tavaszáig a raktárban 
maradnak.

Politikai „pingpong” a segesvári gyerekek kárára

 »  „A cél az 
EcoservSig tönk-
retevése, hiszen 
nagyon jól tud-
ják, hogy min-
den, ami mozdul 
vagy szépül a 
köztereken, az 
a városgazdál-
kodási cégnek 
köszönhető” 
– fejtette ki a 
Krónikának Tóth 
Tivadar alpolgár-
mester.

Tamás Sándor és Kelemen Hunor Sepsiszentgyörgyön: vegyenek részt a magyarok a választáson




