În Solotvino se bat nu numai românii cu maghiarii ci şi românii cu românii!
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Duminică, în Ucraina au loc alegerile locale, în cadrul cărora electoratul din ţara vecină este
chemat la urne pentru a alege primarii şi deputaţii consilierii) locali, raionali şi regionali, care
şi-au depus candidaturile fie pe listă de partid, fie pe circumscripţii electorale.

În 6 localităţi din cele 7 cu populaţie preponderent românească din raioanele vecine Rahău şi
Teceu fotoliul de primar va fi câştigat sau recâştigat de etnici români.

La Biserica Albă şi Topcina candidează actualii primari . La Strâmtura şi Apşa de Mijloc sunt
câte doi, iar la Apşa de Jos sunt 5 candidaţi

Probleme ar putea fi în oraşul Slatina (Solotvino), unde se bat nu numai românii cu ungurii, ci şi
românii cu românii!

Adică, dintre cei peste 10 mii de locuitori, 62 la sută sunt români, 27 la sută maghiari şi restul,
ucraineni sau alte etnii.

De altfel, pe clădirea Primăriei din Slatina sunt arborate oficial pe lângă drapelul naţional al
Ucrainei şi drapelele României şi Ungariei.

Cu toate că românii au fost mereu majoritari, în ultimele 4 decenii, mai exact până în 2006, în
fruntea primăriei a ajuns candidatul maghiar, pentru că românii au vrut toţi să fie primari şi la
fiecare alegeri şi-au depus candidatura câte 3, 4 români, voturile fiind risipite, românii
bătându-se astfel între ei! Cum fac, de altfel şi acum, în loc să procedeze ca la precedentele
alegeri. Atunci, au venit cu un singur candidat, în persoana inginerului constructor Gheorghe
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Uhali, actualul primar, susţinut în continuare şi de cele 3 asociaţii social culturale ale românilor
din Transcarpatia, „George Coşbuc”, Ioan Mihalyi de Apşa” şi „Dacia”, asociaţii care, prin liderii
lor cer slătinenilor români să se prezinte duminică, toţi la urne să-l voteze tot pe Gheorghe
Uhali, altminteri, voturile românilor se vor împărţi în 3 (sunt 3 candidaţi români din 5 înscrişi în
competiţie).

Adică,primarul din Solotvino va rămâne în continuare român numai dacă toţi alegătorii români
se vor prezenta la secţiile de vot şi îi vor da voturile lui Gheorghe Uhali.

Dacă nu vor face acest lucru, în primărie românii vor avea de luni, la Slatina doar viceprimar!

În imagine:funcţionarul raional Gheorghe Opriş, actualul şi viitorul primar Gheorghe Uhali,
alături de Ciprian Pohaidac, Mihai Chiş, Cornelia Rednic, Niţuca Iusco şi Adi Benţa, care le-au
cântat în strună slătinenilor, duminica trecută, în parcul din Slatina, în frumoasa Zi a Recoltei, la
care au participat şi sighetenii de peste apă, Vasile Muste directorul Casei Municipale de
Cultură şi Ioan Tivadar, directorul Şcolii de Arte „Gheorghe Chivu”.

Florentin NĂSUI, Graiul Maramuresului

2/2

