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A háromállomásosra tervezett bemutatkozó fórum első helyszínén, Kászonjakabfalván mutatkozott
be Kászon község néppártos polgármesterjelöltje, Nagy István, valamint 11 helyi tanácsosjelölt,
akik egyúttal arról is beszéltek, hogy miként szeretnének hozzájárulni a község fejlődéséhez. Az
eseményen jelen volt Toro T. Tibor, a Néppárt országos alelnöke és a Hargita megyei
tanácsosjelöltek, Zakariás Zoltán, országos alelnök és Sándor Krisztina, az Erdélyi Magyar Nemzeti
Tanács ügyvezető elnöke.

Bartha Imre helyi elnök köszöntötte a lakossági fórum résztvevőit és megköszönte, hogy
aláírásukkal lehetővé tették a Néppárt jelöltjeinek indulását. Leszögezte, a Néppárt csapata nem
megosztani akarja a magyarságot, hanem új energiát szeretne bevinni a helyi tanács
tevékenységbe. Célja a tanács működését minél áltáthatóbbá tenni, és nagyobb hangsúlyt fektetni
a Kászonaltízhez tartozó falvakra.
A jelöltek legfontosabb célkitűzései közé tartozik a választók bevonása a döntéshozásba, a tanács
munkálatainak rendszeres ismertetése, a bürokrácia visszaszorítása, valamint a környezetvédelmi-,
szociális-, közbiztonsági-, és mezőgazdasági területeken észlelt hiányosságok kijavítása. Fontosnak
tekintik továbbá a fiatalok itthon maradását, családi programok bevezetését, az oktatás kiemelt
támogatását és a sportpálya befejezését. Az eseményen szorgalmazták a tulajdonjogok tisztázását,
a szociális támogatásból élők bevonását a közösségi munkákba, valamint a még élő hagyományos

mesterségek továbbadását a fiatal korosztálynak. Elmondták: a helyi tanácsnak mezőgazdaság- és
állattenyésztés-barát döntéséket kell hoznia. Elhangzott az is, hogy az agroturizmus terén is
lépéseket kell tenni, kihasználva az egykori Kászonszék adottságait, pályázatokon keresztül pedig
olyan rendezvényeket kell szervezni, amelyeken keresztül lehetőség nyílik a falu reklámozására, a
kászoni értékek bemutatására, az idelátogatók számának növelésével pedig a turizmus
fejlesztésére is. Ennek érdekében a tanács olyan pályázati rendszert kell kiírjon, ahol a civil
szervezetek törvényesen pályázhatnak, és kiegészíthetik az általuk szervezett tevékenységeikkel a
tanács működését. A Néppárt jelöltjei mindezt szoros együttműködésben kívánják megvalósítani az
egyházzal, civil szervezetekkel, és vállalták, hogy a választási eredményektől független együtt,
csapatként dolgoznak és rendszeresen találkoznak a választóikkal.
Sándor Krisztina gratulált a helyi csapatnak, és jelezte, a megyei tanácsban is elkelne egy nagyobb
ellenzéki csapat, hisz az építő szándékú ellenzék pozitív eredményhez vezet. Zakariás Zoltán
kihangsúlyozta, rendkívül fontos úgy a helyi, mint a megyei tanács munkájának átláthatóságát
biztosítani, és ígérte, minden hasonló rendezvényre eljön, megyei tanácsosként is. Toro T. Tibor
meglepetését és egyben örömét fejezte ki egy ilyen tehetséges, lelkes, összetartó csapat
megalakulása kapcsán, majd kijelentette: ezzel megdől az egypártrendszer, és erre van szükség, ha
az autonómia irányában akarunk haladni, főképp most, amikor ezt az utat egyre többen adják fel,
választva helyette a Bukarest-centrikus politizálást. „Mi egy Erdély-centrikus, autonomista párt
vagyunk” – hangsúlyozta Toró, majd jelezte: boldogan rábízná a község irányítását erre a csapatra.
A jelenlevők közül többen sok sikert kívántak az új csapatnak, mondván, a versenyre szükség van,
de figyelmeztettek is egyben, hogy az ígérgetések helyett megvalósításokat várnak. A kászoni
fórumok következő állomása Kászonaltízen lesz, 2016. május 25-én, délelőtt 10.00 órától, a
kászonaltízi kultúrotthonban.
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