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Vasárnap Hosszúmezőn is választási nagygyűlést rendezett a Néppárt helyi szervezete. Az elmúlt
három évben a település alpolgármestereként dolgozó Várkola Tibor, a Néppárt polgármesterjelöltje,
a helyi kultúrház nagytermébe összesereglett érdeklődőknek köszönőbeszédében elsősorban a
választás fontosságát hangsúlyozta. „Hatékonyabban és jobban kell vezetni a települést.
Vízhálózatot, szennyvízhálózatot, sportpályát, játszóteret kell építeni a faluban. Orvosi ellátást kell
biztosítani, és a turizmus lehetőségeit mi is ki kell használjuk” – mondta Várkola. Megemlítette
továbbá, hogy a hosszúmezői káposzta messze földön híres: „Márkanévvé kell tegyük és büszkén
vállaljuk, hogy a hosszúmezőieket jó káposztásokként ismerik mindenhol” – mondta, majd átadta a
szót Szilágyi Zsoltnak, a Néppárt országos elnökének.

Szilágyi beszédében kiemelte: a polgármesterjelölt bizonyítottarátermettségét az elmúlt években,
de a mellette álló csapat is értéket képvisel a közösség számára. „Tiszta lappal indulunk, hiszen a
Néppárt az egyetlen politikai erő Erdélyben, amelynek nincsenek korrupciós ügyei. Jobban és sokkal
hatékonyabban fogjuk a közpénzeket kezelni, mint azt mások eddig tették” – ígérte Szilágyi. A
Néppárt elnöke jó szívvel ajánlotta a jelenlévőknek Várkola Tibort, mert már bizonyította, nem
uralkodni, hanem szolgálni akar. „Reformátusokkal, görög-katolikusokkal, ortodoxokkal, románokkal,
magyarokkal egyaránt tudott dolgozni az elmúlt években. Mandátuma alatt mindent megteszünk
azért, hogy Hosszúmező is élhessen az EU-s támogatások által adott lehetőségekkel. Június 5-én
tehát van jó választás” - zárta beszédét Szilágyi Zsolt.

A Néppárt országos elnökségének Közép-Erdélyért felelős alelnöke, Mátis Jenő, az erdélyi magyar
gazdaszervezetek munkájának fontosságára hívta fel a figyelmet, amely szövetségnek a Várkola
Tibor méhészgazda által vezetett helyi gazdaegyesület is tagja. „A helyi közösségek pályázati
lehetőségei 2020 után beszűkülnek, éppen ezért fontos kihasználni azokat az uniós alapokat,
amelyek jelenleg rendelkezésre állnak” – figyelmeztetett Mátis Jenő, aki ugyanakkor azt is
hangsúlyozta, hogy a turizmus mellett a mezőgazdaságot kell fejleszteni, mert mindkettőben óriási
lehetőségek vannak, melyek segítik a közösség felerősödését.
„Büszke vagyok arra, hogy tiszta lappal indulunk és egy tiszta párt tagja vagyok. Az maradok, aki
voltam. Ma is az emberek szemébe tudok nézni és nyugodtan alszom. A becsület a legnagyobb
gazdagság” – zárta a fórumot a Néppárt polgármesterjelöltje.
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