
Erdélyi tudósítások2020. szeptember 1.
kedd2

Rovatvezető: Bá lint Esz ter 
(er dé lyi tu dó sí tá sok, gaz da ság) 
Rovatszerkesztők: 
Ba logh Le ven te (po li ti ka), 
Kiss Ju dit (kultúra), 
Vásárhelyi-Nyemec Ré ka (sport), 
Bede Laura (színes világ),
Gräf Bo tond (szol gál ta tás, mű sor)

Tu dó sí tók: Bí ró Blan ka (Sep si szent-
györgy – 0733–969681), Szucher Er vin 
(Ma ros vá sár hely – 0726–720403),
Vásárhelyi-Nyemec Ré ka (Nagy vá rad
– 0726–720292)
Ol va só szer kesz tő: Ja kab Már ta
Lap terv: Mihály László
Nyo más: Garamond Kft., Kolozsvár

Megjelenik munkanapokon. 
Fe le lős ki adó:

Príma Press Kft.
535600 Székelyudvarhely, 

Bethlen Gábor u. 55.
tel.: 0266-218361
ISSN: 1454-7821

Szerkesztőség: 400027 Kolozsvár, Regele Ferdinand (volt Wesselényi) utca 37. szám 
tel.: 0264-705205, 0264-705215, e-mail: kronika@kronika.ro

Ter jesz tés, előfizetés:  0264–705205 (Kolozsvár), 0265–260170 (Marosvásárhely), 0266–371100 (Csíkszereda),
0266–218361 (Székelyudvarhely), 0266–361201 (Gyergyószentmiklós)

Ve ze tő szer kesz tő:
Ros tás Sza bolcs

Ügyvezető: Nemes László
Lap szer kesz tők: 
Ba logh Le ven te, Pá va Ador ján 
Főmunkatársak: 
Pap Melinda, Pataky István

Előfizetési módok, árak, határidők:
Előfizetés
felvétele Kézbesítés Ár

(1 hónapra)
Előfizetési
határidő

nálunk általunk / 
posta által 35 lej kb. 23-a (ha ez

nem munkanap,
akkor +1 nap) postánposta által39,2 lej

Előfizetési lehetőségek nálunk:
ügyfélszolgálatainkon; saját terjesztési 
hálózatunkban lapkihordóinknál; vidéki 
partnerboltjainkban, on line
(www.kronikaonline.ro/elofizetes/
csomagajanlat)

ERDÉLYI MAGYAR KÖZÉLETI NAPILAP

Miniszterelnökség
Nemzetpolitikai Államtitkárság

A Krónika reklámfelületeit 
a Transversum Media Trade 

ügynökség értékesíti.

Elérhetőségek:
0726-720286

reklam@transversum.ro

www.transversum.ro

 » RÖVIDEN

Elmarad ebben az évben
az őszi feketetói vásár is
A koronavírus-járvány miatt 
elmarad az idei őszi feketetói vásár 
– erősítette meg tegnap az MTI-
nek Körösfeketetó község polgár-
mesteri hivatalának illetékese. A 
Kolozs megyei község elöljárói a 
Covid–19-járványra és a kór terje-
désének a megfékezése céljából 
hozott intézkedésekre hivatkozva 
mondták le a nagy tömegeket meg-
mozgató kirakodóvásár megszer-
vezését. A több évszázados múltú 
kirakodóvásárt hagyományosan 
október második hetében tartják 
a Sebes-Körös által kettészelt több 
mint tízhektáros területen. A vásár 
a romániai, magyarországi, cseh-
országi, ausztriai és németországi 
régiséggyűjtők fontos beszerzőhe-
lye, de a régiségek mellett szinte 
bármit meg lehet találni az alkalmi 
eladók kínálatában. A vásárt az 
elmúlt években több mint 50 ezren 
látogatták meg. A vásárba igyekvő 
autósok nagy száma miatt október 
második hetének végén gyakorta 
megbénul a forgalom az E60-as 
európai út Nagyvárad és Kolozsvár 
közötti szakaszán.

Viharriasztás követi a kánikulát
az ország nyugati felében
Kánikulára vonatkozó elsőfokú 
(sárga jelzésű) riasztást adott ki 
tegnap az Országos Meteorológiai 
Szolgálat (ANM). Az előrejelzés az 
ország déli, keleti és helyenként 
a nyugati és középső régióiban 
is érvényes. Ugyanakkor légköri 
instabilitásra vonatkozó elsőfokú 
fi gyelmeztetést is kiadtak Románia 
nyugati, északnyugati és lokálisan 
a középső régióira. Ez utóbbi ma 
hajnali 3 és este 11 óra között lesz 
érvényben. Az ország déli, keleti, 
helyenként pedig a nyugati és kö-
zépső területein is kánikulára kell 
számítani, a hőmérséklet-páratar-
talom mutatója elérheti, sőt meg is 
haladhatja a kritikus 80-as értéket. 
A nappali maximum hőérték 33–36 
Celsius-fok, helyenként pedig (a 
Duna mentén) 37–38 Celsius-fok is 
lehet. A kánikula ma és holnap is 
kitart egyes, Kárpátokon kívüli tér-
ségekben. Ma hajnali 3 óra és este 
11 között előbb a Bánságban, majd 
a Körösök vidékén és Máramaros-
ban, Erdélyben, helyenként pedig 
a hegyvidéken is fokozódni kezd a 
légköri instabilitás, az idő viharos-
sá válhat, záporokra, zivatarokra 
kell számítani, a csapadék mennyi-
sége elérheti a 20–25, helyenként 
pedig a 40–50 litert is négyzetmé-
terenként.

DERŰLÁTÓAN VÁG NEKI A HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOKNAK AZ ERDÉLYI MAGYAR SZÖVETSÉG

Csomortányi: eszi a kis hal a nagyot

Csomortányi István sajnálatának adott hangot, hogy az RMDSZ nem kívánt tárgyalni velük

Bizakodva vág neki a helyható-
sági választásoknak az Erdélyi 
Magyar Szövetség, amely 2200 
jelöltet indít a szeptemberi 
megmérettetésen, Csomortányi 
István társelnök szerint köztük 
korábbi RMDSZ-es politikuso-
kat. Az RMDSZ-szel egyébként 
egyetlen helyszínen sem történ-
tek előzetes tárgyalások.
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S ajnálatának adott hangot 
Csomortányi István tegnapi 
kolozsvári sajtótájékoztató-

ján, hogy az Erdélyi Magyar Néppárt 
(EMNP) és a Magyar Polgári Párt 
(MPP) együttműködésén túlmenően 
nem sikerült szélesebb összefogást 
teremteni az erdélyi magyar politi-
kai porondon a szeptemberi önkor-
mányzati választásokat megelőzően. 
Az EMNP elnöke közölte, semmiféle 
tárgyalásra nem volt alkalom az – ál-
tala egyébként legtöbbször „harma-
dik magyar szervezetnek” nevezett 
– RMDSZ-szel, amely elzárkózott az 
együttműködéstől, emiatt Erdélyben 
egyetlen olyan helyszín sincs, ahol a 
három magyar politikai alakulat ko-
alícióban indulna. „Értetlenül állunk 
a jelenség előtt, különösen azért, 
mert látjuk, hogy Beszterce-Naszód 
és Hunyad megyében lehetséges volt 
román pártokkal koalícióra lépni, 
a magyar testvérpártokkal viszont 
nem” – állapította meg Csomortányi.

A politikus elmondta, a januárban 
az EMNP és az MPP politikai szövet-
ségeként bejegyzett EMSZ színeiben 
160 választási helyszínen 2200 jelölt 
(közülük 94 polgármesterjelölt) indul 
a helyhatósági megmérettetésen bel-
ső koalíció formájában. Arra a kér-
désre, hogy ebből mennyi a néppárti, 
illetve a polgári párti jelölt, az EMSZ 
társelnöke úgy válaszolt: ilyen sta-
tisztikát nem végeztek, ez nem belső 
versengés, hanem a belső együttmű-
ködés eredménye a két párt között. 
„Örültünk, hogy a puzzle elemeihez 
hasonlóan illeszkedtek egymáshoz 
a belső struktúrák. A választásokat 
követően tervezett pártfúzió után 
nem lesz jelentősége annak, hogy ki 
milyen színekben szerez mandátu-
mot” – szögezte le Csomortányi, hoz-
zátéve, Szatmár megyében az MPP, 
Biharban az EMNP adja az indulás 

keretét. Közölte, az EMSZ több helyen 
nem indított jelöltet, vagy visszalép-
tette azt, hogy ne sérüljön a magyar 
érdek. Ennek megfelelően például 
Marosvásárhelyen beálltak Soós 
Zoltán független polgármesterjelölt 
mögé, Maros megyében nem indítot-
tak tanácselnökjelöltet, Szatmárban 
visszahívták az RMDSZ-es Pataki 
Csaba újrázása érdekében, Kolozs-
váron nem állítottak városi tanácsosi 
listát, Brassóban visszaléptették a 
tanácsosjelölteket. „Ez is azt igazol-
ja, hogy nekünk nem a szervezeti 
politikai érdekek, hanem a közösség 
érdeke számít. Célunk az, hogy több 
magyar jelölt szerezzen mandátu-
mot, több település kerüljön magyar 
tisztségviselő irányítása alá” – jelen-
tette ki az EMSZ társelnöke.

Csomortányi István a megcélzott 
mandátumszámokra vonatkozó kér-
dést azzal hárítottal el, hogy „koc-
kázatos számokkal dobálózni”, cél-
juk az, hogy javuljon az EMNP és az 
MPP együttes teljesítménye. Jelenleg 
egyébként a két pártnak 450 önkor-
mányzati képviselője, független part-
nereikkel közösen 17 polgármestere 
van összesen. A politikus bizakodó 
a választás kimenetele tekintetében, 
mivel a jelöltállítási folyamat alatt 
sok új szereplő csatlakozott hozzá-
juk, így korábbi RMDSZ-es politiku-
sok is indulnak az EMSZ színeiben, 
akik Csomortányi szerint román párt-
listán méretkeznének meg, ha nem 
létezne az EMSZ. „Ott tartunk, hogy a 
kis hal eszi a nagyot” – illusztrálta a 
helyzetet a váradi politikus.

Lapunk megkérdezte az EMSZ 
társelnökét, lehetségesnek tart-
ja-e az együttműködést a három 
magyar politikai alakulat között a 
decemberben esedékes parlamen-
ti választásokon, ha a helyhatósá-
gi megmérettetés előtt még csak 
nem is tárgyaltak egymással. Cso-
mortányi elmondta, az EMSZ leg-
fontosabb mozgástere az önkor-
mányzatokban van, szervezeteik 
saját bázistelepüléseiken eredmé-
nyesek, a bukaresti politizálással 
pedig szerinte az a baj, hogy nem a 
román fővárost sikerült „erdélyie-
síteni”, hanem Erdélyt változtatták 
bukaresti stílusúvá. „Életbe vágó, 
hogy legyen képviselete Buka-
restben az erdélyi magyarságnak, 
ezért létfontosságú lenne, hogy 
megállapodás szülessen ennek 
érdekében. Számunkra nem arról 
szól a vita, hogy hány parlamenti 
mandátumot szeretnénk magunk-
nak, vagy hogy mandátumokat 
vegyünk el az RMDSZ-től, hanem 
hogy valóban erős és hatékony 
legyen a magyar közösség képvi-
selete Bukarestben” – jelentette 
ki az EMSZ társelnöke. Hozzátette, 
károsnak tartja, hogy az RMDSZ 
mereven elzárkózik minden tár-
gyalástól, egyúttal felhívta a fi gyel-
met: ha a bukaresti törvényhozás 
megszavazná a Népi Mozgalom 
Pártjának (PMP) az alternatív vá-
lasztási küszöb eltörléséről szóló 
kezdeményezését, akkor fennáll a 
veszélye, hogy 2024-ben kihull a 
parlamentből az RMDSZ.

 » Csomortányi 
István elmondta, 
az EMSZ-nek 
nem a szerve-
zeti politikai 
érdekek, hanem 
a közösség 
érdeke számít. 
Céljuk az, hogy 
több magyar 
jelölt szerezzen 
mandátumot, 
több település 
kerüljön magyar 
tisztségviselő 
irányítása alá 
a szeptemberi 
helyhatósági 
választások 
nyomán.
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