
Zsigmond Barna Pál és Péter Ferenc a két 
párt stabil stratégiai szövetségéről beszélt

◂  FOTÓ: HAJNAL CSILLA

#Fidesz  #eljárás  #hírek
együttm

űködés
pe

re
sk

ed
és

2021.  OKTÓBER 7. ,  CSÜTÖRTÖK4 A K T U Á L I S

A magyar közösség fejlődéséért
Zsigmond Barna Pál: a Fidesz és az RMDSZ stabil partnerek
• Marosvásárhe-
lyen, a Kultúrpalota 
tükörtermében tar-
tott sajtótájékoztatót 
Zsigmond Barna Pál, a 
Fidesz országgyűlési 
képviselője, valamint 
Péter Ferenc, a Maros 
Megyei Tanács elnö-
ke szerda délután. Az 
eseményen a 2022-es 
magyarországi vá-
lasztásokról, illetve a 
Fidesz és az RMDSZ 
stabil stratégiai szö-
vetségének fontossá-
gáról beszéltek.

H A J N A L  C S I L L A

Péter Ferenc, a Maros Megyei 
Tanács elnöke kifejtette, a Fi-
desz-KDNP által nyújtott támo-

gatás nemcsak politikai üzenetekben 
merült ki, hanem kézzelfogható volt. 
A tanácselnök minden idők legna-
gyobb támogatásának nevezte a 
magyar kormány Kárpát-medencé-
ben megvalósult segítségnyújtását. 
Ugyanakkor Péter Ferenc megígérte, 
hogy az RMDSZ is megtesz mindent 
annak érdekében, hogy támogassa 
a magyar kormányt a jövő évi vá-
lasztásokon. Zsigmond Barna Pál, 
a Fidesz országgyűlési képviselője, 

volt csíkszeredai főkonzul úgy fo-
galmazott, Magyarország Románia 
mellett áll a koronavírus-járvány 
újabb hullámának kezelésében is, 
és mint Szijjártó Péter külügyminisz-
ter is jelezte román kollégája felé, 
Magyarország kész segíteni ebben a 
rendkívüli helyzetben – mondta el a 
politikus. Arra biztatott mindenkit, 

hogy éljenek az oltás lehetőségével, 
hiszen azt lehet látni, hogy azokban 
az országokban, ahol magasabb az 
átoltottság, kevésbé súlyos a járvány.

Stratégiai szövetség

A képviselő kitért arra is, hogy 
amikor elindult Budapestről, Ro-

mániának még volt kormánya, 
ma már nincs. „Az RMDSZ stabil 
partnerünk, és abban vagyunk ér-
dekeltek, hogy Romániának minél 
hamarabb stabil kormánya legyen 
és az RMDSZ-nek stabil pozíciói 
legyenek. A Fidesz és az RMDSZ 
stratégiai szövetségesek, és fontos, 
hogy ez fennmaradjon a két párt 

között” – hangsúlyozta Zsigmond 
Barna Pál, aki maga is megjegyez-
te, hogy soha nem látott mértékben 
jött támogatás Magyarországról 
nemzetpolitikai célokra, az erdélyi 
magyar közösség megmaradása és 
fejlődése érdekében. Hozzátette, 
Marosvásárhelyre is számtalan 
oktatási, vallási, egészségügyi, 
sportcélú támogatások érkeztek, 
amelyek nemcsak a magyarok, ha-
nem az itt élő románok érdekeit is 
szolgálják. Mint részletezte, a 
2022-ben esedékes magyar-
országi választásokon részt 
vehet bármely magyar ál-
lampolgár, azok is, akik Er-
délyben élnek és nem ren-
delkeznek Magyarországon 
lakhellyel. Ezek a külhoni 
állampolgárok levélben 
tudnak szavazni, de ahhoz 
szükséges a regisztráció, vagyis 
kérjék felvételüket a választói név-
jegyzékbe. Ha lakcímük megválto-
zott a legutóbbi regisztráció óta, 
akkor fontos, hogy megadják az 
új címet, hogy a posta megtalálja 
őket. Zsigmond Barna Pál a sajtó 
kérdésére adott válaszként megfo-
galmazta, a magyar kormány azért 
tartotta fontosnak a székelyföldi 
támogatásokat, mert a Fidesz egy 
nemzetben gondolkodó párt, és 
bárhol is élnek magyarok, érez-
zék Magyarország támogatását, 
hiszen az állam értelme az, hogy 
a magyar nemzet megmaradjon és 
fejlődjön.

SIMON VIRÁG

A z Országos Korrupcióellenes 
Ügyészség (DNA) 2015 végén 

rendelte el Dorin Florea polgármes-
ternek, Kiss Imolának, a városháza 

gazdasági igazgatójának, 
Maria Cioban volt városi 
jegyzőnek, Claudiu Maior 
akkori alpolgármesternek, 
két akkori önkormányza-
ti képviselőnek és az ASA 
2013 Sportegyesület elnö-

kének bíróság elé állítását. 
A vádirat szerint 2013-ban az akkori 
polgármester megszegte az érvény-
ben lévő törvényeket, és a helyi 

költségvetésből támogatást utalt a 
marosvásárhelyi futballklubnak. A 
közpénzből történt hétmillió lejes 
támogatás azért ütközött törvénybe, 
mert a sportklubnak adóhátraléka 
volt az állammal szemben, és ilyen 
módon nem kérhetett, illetve nem is 
kaphatott közpénzből támogatást. A 
DNA ügyészei szerint a várost 7 mil-
lió 53 ezer lejes kár érte.

Az ügyet a Hargita Megyei Tör-
vényszéken tárgyalták, ahol idén 
nyáron megszületett az elsőfokú 

döntés, amely kedvezett a vádlot-
taknak, és amelynek értelmében 
felmentették őket, mert: az elköve-
tett tettek nincsenek benne a Bün-
tető törvénykönyvben. Ezen döntés 
ellen fellebbezett a DNA, akárcsak 
Marosvásárhely Polgármesteri Hi-

vatala, utóbbi mint kárvallott. 
Egyébként a városházát a törvény 
kötelezte, hogy fellebbezzen, er-
ről a Marosvásárhelyi Ítélőtábla 
illetékes dönteni. A portal.just.ro 
honlap szerint az első tárgyalás 
november 8-án lesz.

Marosvásárhelyen folytatódik Floreáék pere
• A Marosvásárhelyi Ítélőtáblán fogják továbbtárgyalni 
Marosvásárhely volt polgármesterének, Dorin Floreának 
és a vele együtt perbe fogott személyeknek az ügyét, 
amelyet ASA-ügyként emlegetnek. Az első tárgyalás 
november 8-án lesz.

Folytatódik Dorin Floreáék 
pere. Csíkszeredából vissza 
Marosvásárhelyre 
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Balázs Fecó-emlékest
Október 10-én, vasárnap 19 
órától a csíkszeredai Szak-
szervezetek Művelődési 
Házában Amit nem mond-
hattunk el címmel Balázs 
Fecó-emlékestet mutat be a 
Veszprémi Petőfi Színház. 
Jegyek a Szakszervezetek 
Művelődési Háza jegypénz-
tárában vásárolhatók meg 
minden hétköznap 11–13, 
illetve 17–19 óra között.

Évfordulós 
filmbemutató
Október 9-én, szombaton 18 
órától a csíkszeredai Szakszer-
vezetek Művelődési Házában 
tartják a 25 éves Agora ala-
pítvány ünnepi rendezvényét. 
Az alkalomból a Szent László, 
légy velünk! rockoratórium és 
táncjáték 2017-es előadásáról 
készült filmet is levetítik.

• RÖVIDEN 

A volt polgármestert első fokon 
felmentették a vádak alól
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