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Az emberjogi szervezet vezetője szerint már az is meglepő, hogy eddig egyetlen fontos intézmény
sem  viselte  Marosvásárhely  egykori  városatyjának  nevét.  „Bernády  György,  a  modern
Marosvásárhely megalapítója, aki külföldre utazott azért, hogy nyugati példák révén fejlődhessen
egy kisváros” – mondta Smaranda Enache.

A liga elnöke továbbá kifejtette, hogy míg a marosvásárhelyiek nagy része Bernády György nevét
szívesen látná a 2-es iskola homlokzatán, addig akad valaki, aki az iskola Bernády Györgyről való
elnevezése ellen kampányol. „Meglepő, hogy egy olyan fiatalember gyűjt aláírásokat az egykori
városépítő  polgármester  nevének  felvétele  ellen,  aki  polgármesteri  tisztségre  pályázik
Marosvásárhelyen. A Szociáldemokrata Pártot (PSD) képviselő fiatalember műveletlenségéről és a
marosvásárhelyiekkel  szemben  tanúsított  arrogáns  viselkedéséről  tesz  bizonyságot  ezzel”  –
fogalmazta meg Smaranda Enache. A PEL elöljárója szerint éppen ellenkezőleg kellene viselkednie
annak az embernek, aki Marosvásárhely polgármestere szeretne lenni: Bernády György példáját
kellene követnie, és nem pedig ellene kampányolni.
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Polgármesterjelölt kampányol az egykori városépít ő

polgármester ellen
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Smaranda Enache: Bernády példáját kellene követni, nem ellene kampányolni

A Pro Európa Liga (PEL) társelnöke, Smaranda Enache örömét fejezte ki a helyi tanács
azon döntésével kapcsolatban, amelyet a marosvásárhelyi 2-es számú általános iskola
Bernády  György  nevének  felvételével  kapcsolatban  hozott.  A  liga  vezetője  elítéli  a
Szociáldemokrata  Párt  nevében  polgármesteri  székre  pályázó  fiatalember  Bernády
György nevének felvétele ellen indított kampányát.
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Politikai tőkét kovácsolnak a szélsőséges érzelmekből

Smaranda Enache úgy véli, helyi politikusaink politikai tőkét kovácsolnak a szélsőséges nacionalista
érzelmekből, semmibe véve ezzel a közösség érdekeit. Olyan szélsőséges szervezetek, mint a Noua
Dreaptă  és  a  Vatra  Românească  magyarellenes  kampányai  azért  fognak  felerősödni,  mert  a
szélsőségesen  megnyilvánuló  csoportok  köréből,  a  Nagy  Románia  Pártot  támogatóktól  próbál
szavazatokat szerezni például a Demokrata-Liberális Párt (PDL) – mondta Smaranda Enache.

Anyagi lehetőségek a szélsőségességre

A  Pro  Európa  Liga  ebben  az  évben  is  kiemelten  foglalkozik  a  szélsőséges  megnyilvánulások,
rasszizmus és idegengyűlölet leküzdésével. Smaranda Enache, a liga társelnöke aggasztónak tartja
egyfelől a párttá alakulni kívánó Noua Dreaptă szervezet, másfelől pedig a magyarországi Jobbik
politikai párt erdélyi megnyilvánulásait. Az emberjogi szervezet vezetője szerint a fenti szélsőséges
szervezeteknek megvannak az anyagi lehetőségeik arra, hogy például táborok megszervezésével
egyre több fiatalt vonzzanak szervezeteikbe.
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