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 » BÍRÓ BLANKA

Kézhez kapta Kulcsár-Terza József 
parlamenti képviselő pénteken 

azt a jegyzőkönyvet, amelyben a 
csendőrség fi gyelmeztetésben ré-
szesíti, amiért július 20-án Kézdi-
vásárhely főterén sajtótájékoztatót 
szervezett, ahol az újságírók az egy 
nappal korábban feltételesen sza-
badlábra helyezett Beke Istvánnak 
és Szőcs Zoltánnak tehették fel kér-
déseiket. A jegyzőkönyvet augusztus 
17-én állították ki, és augusztus 27-

én kézbesítették. Az áll benne, hogy 
szabálysértésért fi gyelmeztetésben 
részesítik Kulcsár-Terza Józsefet, 
mert július 20-án Kézdivásárhely fő-
terén köztéri gyülekezést szervezett, 
amelyen mintegy száz személy vett 
részt. Ezt hivatalosan nem jelentet-
te be, ám egy nappal korábban az 
esemény helyszínét és időpontját 
közzétette a Facebookon – szerepel 
a jegyzőkönyvben.

„A sajátosan értelmezett román 
demokrácia újabb megnyilvánulása. 
Felfoghatatlan és elfogadhatatlan, 

hogy a Beke Istvánnal és Szőcs Zol-
tánnal tartott közös sajtótájékoztatót 
a csendőrség köztéri gyülekezésnek 
minősíti, és a mellékelt jegyzőkönyv 
tanúsága szerint szabálysértésért 
von felelősségre. Egyértelmű a szán-
dék, de a megfélemlítési kísérlet 
nem érte el a kívánt hatását. Igazun-
kért ezután is felemeljük szavunkat” 
– írta Kulcsár-Terza József a közös-
ségi oldalon, ahol a jegyzőkönyvet 
is közzétette. Lapunknak kifejtette, 
augusztus 12-én a rendőrség beidéz-
te Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt, akik 

elmondták, hogy a sajtótájékoztatót 
a politikus szervezte. A következő 
lépés az ügyben a pénteken kikül-
dött jegyzőkönyv volt. „Romániában 
én vagyok az egyetlen politikus, aki 
szabálysértést követ el, amikor saj-
tótájékoztatót tart. Mint ahogy én 
vagyok az egyetlen, akit a magyar 
himnusz énekléséért megbüntettek” 
– mondta a képviselő. Hozzátette, 
felháborítónak tartja, hogy számon-
kérik tőle a sajtótájékoztatót, amit 
éppen a járványhelyzet miatt nem 
szerveztek beltéren.

Csendőrségi fi gyelmeztetés Bekéék sajtótájékoztatója miatt

 » „Romániá-
ban én vagyok 
az egyetlen 
politikus, aki 
szabálysértést 
követ el, amikor 
sajtótájékoztatót 
tart” – mondta 
Kulcsár-Terza 
József.

Csapatot szeretne bővíteni, 
építeni és összefogni Kovács 
Mihály Levente, akit – egyedüli 
jelöltként – az RMDSZ marosvá-
sárhelyi elnökévé választottak 
a városi szervezet tisztújító 
küldöttgyűlésen. Az energiákat 
a magyarság szolgálatába kell 
állítani, nem a belső konfl iktu-
sokra – fogalmazott az új vezető.

 » KRÓNIKA

K ovács Mihály Leventét vá-
lasztották az RMDSZ maros-
vásárhelyi elnökévé a váro-

si szervezet csütörtöki tisztújító 
küldöttgyűlésen. Az új elnök a belső 
ellenzéknek is üzent, szorgalmazva 
a konfl iktusok lezárását.  Az RMDSZ 
Maros megyei szervezetének tájékoz-
tatása szerint a Maros Megyei Tanács 
alelnöki, valamint a megyei RMDSZ 
ügyvezető elnöki tisztségét is betöltő 
politikus egyetlen jelöltként pályá-
zott a tisztségre, és 61 támogató sza-
vazatot kapott. Mint arról lapunkban 
beszámoltunk, párhuzamos tisztújí-
tás megszervezésén dolgozott a Vass 
Levente és Kali István köré tömörülő 
tábor, amely régóta konfl iktusban áll 
a Péter Ferenc megyei elnök nevével 
fémjelzett oldallal.

A küldöttgyűlésen elhangzott 
beszédében Péter Ferenc, a megyei 
önkormányzat, valamint a megyei 
RMDSZ-szervezet elnöke úgy véle-
kedett: minden adott ahhoz, hogy 
„dolgozni tudjunk”, hogy fejlődjön 
a város, fejlődjön a megye. „Maros-

vásárhelyen igenis tenni akaró, el-
szánt emberek, lelkes fi atalok van-
nak az RMDSZ csapatában. Itt az 
idő, hogy megmutassuk, számunk-
ra mindennél fontosabb a maros-
vásárhelyi magyarok képviselete, 
és érdekeinek előtérbe helyezése” 
– hangoztatta Péter Ferenc, hozzá-
téve: „nyugodt lelkiismerettel tá-
mogatja Kovács Leventét az RMDSZ 
marosvásárhelyi szervezetének élé-
re.” Részt vett az ülésen Markó Béla 
volt szövetségi elnök is, aki úgy vél-
te, akik tisztséget vállalnak, kapnak 
egy esélyt, hogy valamin változ-
tassanak, hogy Marosvásárhelyen 

összefogják a magyarokat. Szerinte 
ezt az esélyt ki kell használni.

Soós Zoltán, Marosvásárhely pol-
gármestere közölte, a tavalyi hely-
hatósági választásokon aratott siker 
bebizonyította, hogy összefogással 
meg lehet változtatni a város jövőjét. 
Az elöljáró „hűséges és megbízha-
tó bajtársnak, kollégának” nevezte 
ebben a munkában Kovács Leven-
tét, hozzátéve, nem ismer nála mél-
tóbb és alkalmasabb jelöltet arra, 
hogy ezt a munkát tovább tudják 
sikerrel folytatni. Csép Éva Andrea 
parlamenti képviselő arra hívta fel 
a fi gyelmet, hogy a 2020 és 2024 kö-

A KONFLIKTUSOK LEZÁRÁSÁT SZORGALMAZTA KOVÁCS MIHÁLY LEVENTE, AZ RMDSZ MAROSVÁSÁRHELYI SZERVEZETÉNEK VEZETŐJE

Belső viták helyett munkát ígér az új elnök

Élen. Kovács Mihály Levente immár a marosvásárhelyi RMDSZ elnökeként is tevékenykedik
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zötti időszak nem a „hátradőlés”, 
hanem a bizonyítás időszaka kell 
hogy legyen, míg Novák Csaba Zol-
tán szenátor előrebocsátotta, az 
új elnökre és csapatára rengeteg 
munka vár, a városi szervezetnek 
egyfajta „transzmissziós szíjként” 
kell működnie, amely érzékeli a 
helyiek problémáit, a megfelelő 
szakmai és politikai fórumok felé 
továbbítja, irányítja azokat.

Kovács Mihály Levente beszé-
dében hangsúlyozta, a marosvá-
sárhelyi RMDSZ-nek segítenie kell 
az új városvezetés munkáját, meg 
kell őriznie és meg kell erősítenie 
a magyar emberek bizalmát azért, 
hogy 2024-ben újra jó szívvel sza-
vazzanak bizalmat a munka foly-
tatásához. „A célom, hogy meg-
mutassuk: nemcsak a kampány 
háborús légkörében, de a dolgos 
mindennapokban is képesek va-
gyunk győzni: erős szervezetet, 
erős közösséget építeni, segíte-
ni a polgármestert és a frakciót 
a város előrelendítésében. Hogy 
megmutassuk, nemcsak jó harco-
sok, hanem jó gazdák is vagyunk” 
– hangoztatta a városi szervezet 
új vezetője. Terveiről elmondta, 
csapatot szeretne bővíteni, épí-
teni és összefogni, és ezt szerinte 
csak munkával lehet, éppen ezért 
munkát ígér, nem vitákat. „Mert 
a hosszú éveken át húzódó viták 
nem visznek minket előre. Azok a 
szövetséget és a közösséget gyen-
gítik, ellenfeleinket pedig erősítik. 
Az energiáinkat a magyarság szol-
gálatába kell állítani, nem a belső 
konfl iktusainkra” – fogalmazott 
Kovács Mihály Levente.

 » „A célom, 
hogy megmutas-
suk: nemcsak a 
kampány hábo-
rús légkörében, 
de a dolgos min-
dennapokban is 
képesek vagyunk 
győzni” – mond-
ta Kovács Mihály 
Levente.




