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Harmincnál is több jelöltlistát és polgármesterjelöltet kíván indítani az újonnan alakult Erdélyi
Magyar Szövetség a háromszéki helyhatósági választásokon — jelentette be hétfőn (február 9-én)
Bálint József, a két párt alkotta szervezet megyei vezetője Sepsiszentgyörgyön.
Az Erdélyi Magyar Szövetség kedvező feltételek mellett bizonyíthat, s célja – az új magyar egység
megteremtésén túl –, hogy az egységes nemzeti oldal még erősebb magyar képviseletet biztosítson
– hangzott el azon a hétfői sajtótájékoztatón, ahol Bálint József két polgármesterjelöltet is
bemutatott: Bölönből Bíró Barna Gyulát, Torjából pedig Kovács Lászlót.
Bíró Barna Gyula üzletvezető a Puskás Tivadar Szakközépiskolában érettségizett, két gyerek
édesapja, és a barátok, ismerősök felkérésére vállalta a jelöltséget. Elmondása szerint a
demokrácia és a lakosság közügyekbe való beleszólási jogának védelmében lépne fel. Célja Bölön
belső békéjének helyreállítása, s ebben az értelmiségiek, mérnökök, tanárok, az unitárius egyház
támogatására is számít, s az iskolára felhúzandó új emelet szükségességét hangsúlyozta. A
polgármesterjelölt hangsúlyozta: a nehéz sorsú bölönpataki romák körében tapasztalható, hogy
gyermekeik nem járnak rendszeresen iskolába, s céljának tekinti e probléma orvosolását is.
Kovács László közgazdasági menedzsmentet végzett és az elvándorlás okozta nehézségeken kíván
változtatni a két faluból álló, nagy kiterjedésű Torján. „Megfigyelhető, hogy azok a fiatalok is
máshol telepszenek le, akik külföldről hazaköltöznek. Hogy ezen változtatni tudjunk, összevont és
napközi programmal működő iskolára, modern infrastruktúrára, megfelelő megélhetési
lehetőségeket kínáló munkahelyekre van szükség. Vonzó, színes kulturális életet kell kiépítenünk a
településen, hogy élhető jövőt tudjunk biztosítani a fiataloknak” – nyilatkozta Kovács László, majd
hozzátette: meglátása szerint sem az EU-s, sem pedig a román állami forrásokat nem aknázta ki
kellőképpen Torja eddigi vezetése, valamint meglátása szerint tovább kell építeni a vízhálózatot és
a csatornarendszert is. „A járdaépítés ügyét és a sáncok rendbetételét elhanyagolták az utóbbi
harminc évben, szükség lenne egy szerződésre egy kutyamenhellyel, hogy a kóbor ebeket legyen,
ahol elhelyezni, a víz elönt még több gazdaságot időnként, ezek orvoslásában pedig elmaradtunk a
szomszéd falvakhoz képest” – mondta Torja polgármesterjelöltje, aki úgy véli, nagy a széthúzás a
faluban, s a mai faluvezetőről az az általános vélemény, hogy „bár sok mindent akar, de nincs rájuk
elég ideje”.
A sajtótájékoztatón elhangzott: az EMSZ hamarosan folytatja újabb jelöltjeinek bemutatását.
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