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Toró T. Tibor: közös cselekvési tervre van szükség Marosvásárhelyen

Toró T. Tibor: „Az ünneplés befejeztével lássunk munkához – civilek és politikusok egyaránt –
és a modern, 21-ik századi transzilvanizmus szellemében alkossuk meg konkrét, kidolgozott
cselekvési tervünket, melynek eredménye Marosvásárhely felemelkedése lehet”

A Kultúrpalotában tartott nyitógálán jelen volt és beszédet mondott Toró T. Tibor, az Erdélyi
Magyar Néppárt ügyvezető elnöke is, aki felszólalásában hangsúlyozta: a rangos kulturális
rendezvény eszköz lehet ahhoz, hogy Marosvásárhely visszanyerje megérdemelt pozícióját, és
újra az erdélyi valamint a kárpát-medencei magyarság szellemi központja legyen. „Június végén
Nagyváradon a Szent László Napokat ünnepeltük, augusztus közepén Kolozsváron az idén
nyolcadik alkalommal megszervezett Kolozsvári Magyar Napokon vehettünk részt, s immár
ötödik éve örülhetünk együtt – augusztus végén – a Vásárhelyi Forgatagnak. Bátran állíthatjuk:
a székely főváros rangos fesztiválja fontos részévé vált e fesztiváltengelynek, mely tartalmas
programokkal várja az időseket és fiatalokat egyaránt” – kezdet beszédét Toró. A politikus
hozzátette: jó látni a fesztivált övező összefogást, a civilek és a politikum közös munkáját,
valamint azt, hogy a Vásárhelyi Forgatag évről-évre képes a megújulásra. „Azért kell
dolgoznunk, hogy Marosvásárhely ismét elnyerje az őt megillető pozícióját a kárpát-medencei
magyarság belső, szellemi térképén. A székely főváros Erdély Brüsszelje is lehetne, manapság
mégis leginkább botrányairól híres: polgármestere után a korrupcióellenes ügyészség nyomoz,
a Római Katolikus Teológiai Líceum léte veszélybe kerülhetett, az orvosi egyetem ügye pedig
mindmáig megoldatlan. E város, melyet öntudatos polgárok lakják, akik fáradhatatlanul
dolgoznak közös értékeink megóvásáért, többet érdemel” – jelentette ki a Néppárt ügyvezető
elnöke. Toró T. Tibor hangsúlyozta: a Vásárhelyi Forgatag remek lehetőség értékeink
felmutatására, ugyanakkor mindenkinek arra kell törekednie, hogy a fesztivál szellemiségét
egész évre kiterjesszék. „Az ünneplés befejeztével lássunk munkához – civilek és politikusok
egyaránt – és a modern, 21-ik századi transzilvanizmus szellemében alkossuk meg konkrét,
kidolgozott cselekvési tervünket, melynek eredménye Marosvásárhely felemelkedése lehet” –
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mondta Toró.

Az Erdélyi Magyar Néppárt sajtóirodája
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