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EGY VÁLASZTÁSI PLAKÁT SZERINT A JELENLEGI POLGÁRMESTER JOBBKEZE IRÁNYÍTANÁ MAROSVÁSÁRHELYT

Florea tanácselnökként folytatná?

„Meglepetés”. A román himnusz első szakaszát is magukkal vitték a román soviniszták

Bár hivatalos bejelentés nem 
történt, egy román újságban 
megjelent választási plakátból 
kiderül, hogy Dorin Florea, 
Marosvásárhely polgármestere 
megyei tanácselnökként foly-
tatná karrierjét, és személyes 
tanácsadója, Claudiu Maior 
pályázza meg a városvezetői 
széket az őszi önkormányzati 
választásokon.

 » SIMON VIRÁG

A Cuvântul Liber román nyel-
vű napilapban megjelent vá-
lasztási plakát szerint Dorin 

Florea, Marosvásárhely húsz éve 
regnáló polgármestere megyei taná-
cselnökjelöltként, jobbkeze, Clau diu
Maior pedig marosvásárhelyi polgár-
mesterjelöltként indul az idei hely-
hatósági választásokon. A plakát 
szerint Florea függetlenként pályáz-
za meg a jelenleg Péter Ferenc által 

elfoglalt tanácselnöki tisztséget, míg 
személyes tanácsadója, Maior a Vic-
tor Ponta által alakított Pro Románia 
színeiben száll versenybe. A plaká-
ton Florea feje felett egy kétnyelvű 
szlogen olvasható: O alegere sigură 
/ Egy biztos választás. Rákérdeztünk 
a marosvásárhelyi városháza sajtó-
szóvivőjénél, hogy mennyire hivata-
los ez az információ. Cosmin Blaga 
nem kívánt politikai kérdésekben 
nyilatkozni, hiszen a városháza al-
kalmazottja, de emlékeztetett, hogy 
a legutóbbi sajtótájékoztatóján Do-
rin Florea említést tett arról, hogy 
„mennyi mindent lehetne” megyei 
tanácselnökként tenni. Florea akkor 
arról beszélt, hogy fejleszteni lehet-
ne a metropoliszövezetet, igazi egy-
séggé lehetne kovácsolni a várost, 
és nagylélegzetű uniós pályázatokat 
lehetne lehívni a város és környéke 
fejlesztésére. Claudiu Maior július 
elején jelentette be, hogy kilép a 
Liberálisok és Demokraták Szövet-
ségéből (ALDE), és a Pro Románia 
tagja lesz. Neki ez már az ötödik párt-
ja, ahol „szerencsét próbál”. A párt 

megyei vezetője, Călin Buzgău már 
márciusban arról beszélt, hogy ha 
találnak egy „szuper” jelöltet, akár 
függetlent is, akkor támogatni fog-
ják, hogy elnyerhesse a Maros me-
gyei tanácselnöki tisztséget.

Mint ismeretes, a marosvásárhe-
lyi polgármesteri széket Soós Zoltán 
független, valamennyi magyar párt 
által támogatott jelölt is megpá-
lyázza. Ugyanakkor Dorin Florea 
személyes tanácsadóján kívül eddig 
az egykori városházi sajtószóvivő, a 
Népi Mozgalom Pártban (PMP) tevé-
kenykedő, szélsőségesen magyarel-
lenes parlamenti képviselő, Marius 
Paşcan, illetve a liberális Theodora 
Benedek, a vegyes pártként működő 
Szabad Emperek Pártájnak (POL) je-
löltje, Adrian Mureşan, a Mentsétek 
meg Romániát (USR) részéről pedig 
Adrian Nemeth-Gherman jelentette 
be indulását. Ugyanakkor értesü-
léseink szerint ismét tapasztalható 
olyasfajta „külső nyomás”, mely 
arra venné rá a román pártokat, 
hogy kössenek egyezséget, és állít-
sanak közös jelöltet.

 » A plakát 
szerint Florea 
függetlenként 
pályázza meg a 
jelenleg Péter 
Ferenc által el-
foglalt tanácsel-
nöki tisztséget, 
míg személyes 
tanácsadója, 
Maior a Victor 
Ponta által alakí-
tott Pro Románia 
színeiben száll 
versenybe.
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 » BÍRÓ BLANKA

Kevesebb mint negyvenen gyűltek 
össze szerdán délután Sepsiszent-

györgyön a Mihai Viteazul-szobor-
csoport előtt, hogy megünnepeljék 
a román himnusz napját. A „kultu-
rális rendezvényre” a brassói Calea 
Neamului (Nemzet útja) szélsőséges 
szervezet szólította Sepsiszentgyörgy-
re híveit, a bukaresti Grupul NOI (Mi 

Csoport) pedig a beharangozó szerint 
meglepetéssel készült. A rendezvény 
döcögősen indult, első lépésben a 
csendőrök fi gyelmeztettek minden je-
lenlevőt, hogy viseljen védőmaszkot, 
sőt adtak is annak, akinél nem volt. 
Ennek ellenére a román népviseletbe 
öltözött ünneplők többsége nem volt 
hajlandó feltenni a maszkot. Majd a 
kezdéssel is megcsúsztak, mert vár-
ták a NOI csoport tagjait és a „megle-

petést”. Közben fi gyelmeztették az út 
túlsó oldalán, a főtér felső szakaszá-
nak felújításán dolgozó munkásokat, 
hogy hagyják abba a munkát, mert 
a gépek hangja zavarja őket. Végül 
megérkezett a meglepetés, öt férfi  ki-
bontotta az óriás bannert, amelyre 
nehezen kibetűzhetően a román him-
nusz első szakaszát írták. 

A résztvevők elénekelték a román 
himnusz négy szakaszát, majd Mihai 
Tîrnoveanu, a Nemzet Útja Egyesület 
elnöke elmondta: a himnusz első sza-
kaszát Sepsiszentgyörgyre hozták, a 
második szakaszt Konstancára vitték, 
a harmadikat Bukarestbe, a negyedi-
ket pedig Pitești-re. Tîrnoveanu beszé-
det is tartott, melynek minden monda-
ta a himnusz első szavaival kezdődött. 
Ébredj, román, ha a hazádban nem 
lehetsz úr, ha a temetőkben ledöntik a 
hőseid keresztjeit, vagy ha a vezetőid 
elárulnak – sorolta.

A rendezvényen hazafi as dalok, ver-
sek hangzottak el, de így is véget ért 
egy fél óra alatt. A román himnuszt 
másodszor is elénekelték, majd átvo-
nultak a Hősök temetőjébe, ahol még 
egyszer felcsendült a himnusz.

Sepsiszentgyörgyön ünnepeltek a román soviniszták

 » Ébredj, 
román, ha a 
hazádban nem 
lehetsz úr, ha 
a temetőkben 
ledöntik a hőseid 
keresztjeit, vagy 
ha a vezetőid el-
árulnak – sorolta 
Mihai Tîrnoveanu.

Filmsztár is segíthet az 
SZNT kampányában

Magasabb fokozatba kapcsolt 
a székely petíció nemzetközi 

kampánya, amelybe megpróbálják 
bevonni Renée Zellweger kétsze-
res Oscar- és négyszeres Golden 
Globe-díjas amerikai színésznőt, 
producert is – számolt be a Magyar 
Nemzet. Pesty László kampányfő-
nök a lapnak elmondta: a Svédor-
szágban élő, a székely ügyért küzdő 
magyarság kereste meg a petíció 
kapcsán a helyi számi kisebbség 
vezetőit, hogy a közreműködésü-
ket kérjék az aláírásgyűjtéshez. 
A kérdés a számi parlament elé is 
eljutott. A svédországi magyar és 
számi kisebbség egyeztetésén pedig 
az merült fel, hogy mivel Renée 
Zellweger édesanyja is számi, 
együtt keresik meg a világhírű 
amerikai színésznőt, és kérik a 
segítségét a kampányban. Erre a 
támogatásra nagy szükség lenne, 
mert az Írdalá.hu kampánycsapata 
és az őket segítő erők számára a 
legnagyobb feladat, hogy ismertté 
tegyék a székely petíciót Európá-
ban. Mint ismeretes, a tavaly május 
7-én indult aláírásgyűjtésen ugyan 
összegyűlt az egymillió szignó, de 
a törvényben meghatározott limitet 
csak három államban – Magyaror-
szágon, Romániában és Szlováki-
ában – érték el, további négyben 
nem sikerült ezt teljesíteni. Így a 
több mint egy hete újraindult és no-
vember 7-ig tartó aláírásgyűjtésben 
a legfőbb feladat az, hogy legalább 
további négy országban meglegyen 
a kellő számú támogató.

A Magyar Nemzet tegnapi 
beszámolója szerint több ezer 
testvértelepülési kapcsolat is a 
székely petíciós kampány szolgála-
tába állhat. Őri László, a Baranya 
megyei önkormányzat elnöke a 
lapnak elmondta, levéllel fordul az 
önkormányzati érdekképviseletek 
vezetőihez, hogy tagjaik vegyék fel 
a kapcsolatot a testvérvárosaikkal 
és -megyéikkel, és kérjék meg őket 
arra, álljanak a székely petíció 
mellé. Az ötletgazda önkormány-
zati vezető szerint ez sokat lendít-
hetne a székely petíció nemzetközi 
kampányán. A Települési Önkor-
mányzatok Országos Szövetségének 
elnöke, Tab polgármestere támo-
gatásáról biztosította a kezdemé-
nyezést. Szabó Gellért, a Magyar 
Faluszövetség elnöke, Szentkirály 
polgármestere szerint sok függ 
attól, hogy egy település vezetése 
mennyire kíván az ügy mellé állni, 
illetve, hogy két önkormányzat test-
vértelepülési kapcsolata mennyire 
élő. (Krónika)




