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Sejtelmes, ám a szavak mögött 
mégis érthető választ adott 
Sógor Csaba, az RMDSZ volt 
európai parlamenti képviselője 
kérdésünkre, miszerint vállal-
na-e közszerepet az elkövetke-
zőkben. Tánczos Barna szenátor 
a „megfelelő időben” közli 
döntését.

 » MUNKATÁRSUNKTÓL

„E gyelőre nem érkezett fel-
kérés sem az RMDSZ, sem 
más szervezet részéről 

arra, hogy a helyhatósági vagy a 
parlamenti választásokon indul-
jak bármilyen tisztségért” – vála-
szolta kérdésünkre Sógor Csaba, 
az RMDSZ volt európai parlamenti 
képviselője. Hozzátette, bár voltak, 
akik magánszemélyként támogat-
ták volna a helyhatósági választá-
sokon, de szövetségi szinten nem 
kapott még felkérést. „Amennyiben 
felkérnek arra, hogy induljak pél-
dául parlamenti képviselőnek, ak-
kor elgondolkodom rajta, hogy hol 
tudok hasznosabb lenni a közösség 
számára” – fogalmazott a politikus. 
Hozzátette, bízik abban, hogy még 
szükség van munkatapasztalataira 
és munkabírására.

Eközben Tánczos Barna csík-
szeredai szenátor már lényegre 
törőbben fogalmazott közössé-
gi oldalán, igaz, ő sem mondott 
konkrétumot azzal kapcsolatban, 
hogy megpályázná-e a Hargita 
Megyei Tanács elnöki székét. Ha 

úgy döntene, hogy igen, abban az 
esetben minden valószínűség sze-
rint előválasztáson kell megméret-
tetnie magát a regnáló elnökkel, 
Borboly Csabával szemben, aki tu-
domásunk szerint vállalna újabb 
mandátumot.

Tánczos Barna Facebook-posztja 
akár Borbollyal szembeni hadüze-
netként is felfogható, hiszen többek 
között így fogalmaz: „igaz, hogy más 

típusú adminisztráció kell a megyé-
nek; igaz, hogy a »mindennel is fog-
lalkozunk« mellett a megyei tanács 
elnökének elsősorban a megye és 
Székelyföld jövőképével kell foglal-
koznia, Hargita megyének új vízióra, 
új küldetésre, merész tervekre van 
szüksége; igaz, hogy olyan elnökre 
van szükség, aki több pénzt hoz a 
megyének, aki hozza, és nem várja 
a leosztott vagy megpályázott pénze-

AZ RMDSZ VOLT EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐJE ÉS A CSÍKSZEREDAI SZENÁTOR IS ÚJ POLITIKAI SZEREPVÁLLALÁST FONTOLGAT

Sógor rajtra készen, Tánczos még nem döntött 

ket”. Tánczos Barna szenátor érdek-
lődésünkre elmondta: mindenképp 
betartják a határidőket, így még van 
idő jelentkezni az RMDSZ-es elővá-
lasztásokra. „Most a legfontosabb 
az, hogy készítsünk egy leltárt arról, 
hogyan működik Hargita megye, és 
mi az, ami nem működik. A megfe-
lelő időben, megfelelő helyen majd 
elmondom azt is, hogy mi a döntés” 
– közölte a politikus.

A legutóbbi, 2016-os helyható-
sági választáson még a megyei 
tanácsosok választották meg a tes-
tület elnökét, de a Viorica Dăncilă 
vezette kormány tavaly júniusi 
sürgősségi rendelete értelmében 
idén visszatérnek a tanácselnökök 
közvetlen megválasztására.

 » „A megfelelő 
időben, megfe-
lelő helyen majd 
elmondom azt is, 
hogy mi a dön-
tés” – közölte 
Tánczos Barna.

a CNCD a polgármestert. Elsőként 
1000 lejre azért, mert a víkendte-
lepi rádióban nem engedték meg 
egy magyar nagyszülőnek, hogy 
magyarul is bemondja: keresi el-
veszett unokáját. Szintén abban az 
évben 8000 lejes bírságot róttak ki 
rá, mert nem voltak kétnyelvű fel-
iratok a polgármesteri hivatal alá-
rendeltségbe tartozó oktatási intéz-
ményekben. Floreát 2011-ben már 
egyszer figyelmeztették arra, hogy 
köteles kétnyelvűsíteni az oktatási 
intézményekben a feliratokat, de 
ezt nem tette meg.

Dorin Florea megfellebbezi a diszkriminációellenes tanács döntését

 » Florea szerint 
a tanácsnak nem 
az volt a célja, 
hogy az általa 
felvetett problé-
mára megoldást 
keressen, hanem 
el akarta őt hall-
gattatni. 

Újabb mandátumért indul Tamás Sándor

Újságírói kérdésre megerősítette Tamás Sándor, hogy 
az idei helyhatósági választásokon újra indul a Kovász-
na Megyei Tanács elnöki tisztségéért. „Készen állok a 
további feladatra, van elképzelésem a megye fejlesz-
téséről, világos nemzetpolitikai jövőkép áll előttem, és 
van fi zikai erőm ezek megvalósítására” – fogalmazott 
a politikus az elmúlt évet értékelő, a terveket bemu-
tató sajtóbeszélgetésen. Tamás Sándor rámutatott, 
az infrastruktúra-fejlesztésre és a közösségépítésre 
fektetik a hangsúlyt, nem költik, hanem felhasználják 
a közpénzt, gazdálkodó önkormányzatot építenek. 
Ebbe a koncepcióváltásba illeszkednek a beruházások, 
melyek „nemcsak viszik, hanem termelik is a pénzt”. 
Hangsúlyozta, nem költségvetési években gondolkod-
nak, hanem programokban, azokhoz rendelik a pénzt. 
A tanácselnök ugyanakkor a regionális együttműködés 
erősítésében, a magyar kormány hatékony támogatá-
sában és a bukaresti kapcsolatrendszer felhasználásá-
ban látja a jövőt. (Bíró Blanka)

 » SIMON VIRÁG

Megfellebbezi az Országos Diszk-
riminációellenes Tanács (CNCD) 

által kirótt tízezer lejes büntetést Dorin 
Florea marosvásárhelyi polgármes-
ter. A városvezető Facebook-bejegy-
zésben reagált a tanács bírságára. 
Szerinte az, hogy az CNCD nagyon 
rövid időn belül döntött a nagy port 
kavart kijelentéseiről, azt bizonyít-
ja, nem az volt a céljuk, hogy az 
általa felvetett problémára megol-
dást keressenek, hanem el akarták 
őt hallgattatni. „Azt hittem, hogy 

becsülettel fogják megvizsgálni 
mindazt, amit mondtam, de nem ez 
történt. Romániában sok esetben, 
amikor kimondod az igazságot, ak-
kor vétséget követsz el. Megfellebbe-
zem ezt a bírságot, mert nem hiszek 
abban, hogy jogos volt” – magyaráz-
ta az elöljáró.

Floreát ezúttal a roma kisebbség-
ről és a gyermekvállalás feltételhez 
kötéséről szóló kijelentései miatt 
bírságolták meg. A marosvásár-
helyi polgármester immár ötödik 
alkalommal „felelt” az Országos 
Diszkriminációellenes Tanács ve-

zetősége előtt. 2009-ben Kerekes 
Károly jelentette fel, amiért az ál-
tala vezetett városháza csak román 
nyelvű közleményeket ad ki. Ekkor 
Florea csak figyelmeztetést kapott, 
pénzbírságot nem. 2013-ban a roma 
közösségről beszélt a polgármester, 
azt sérelmezve, hogy a külföldre te-
lepedő romák magukkal viszik, és 
ott is megtartják hagyományaikat, 
s ez zavaró lehet a nyugati társada-
lom számára. Ekkor a diszkriminá-
cióellenes tanács 4000 lejes pénz-
bírsággal sújtotta Floreát. 2014-ben 
két alkalommal is megbírságolta 

Helycsere? Tánczos (jobbra) Borboly tanácselnöki tisztségére törhet

FO
TÓ

: 
BO

RB
O

LY
CS

AB
A.

RO




