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Újraalakult az RMDSZ székelyudvarhelyi szervezete

A nyitottságban hisz az új elnök
Titkos szavazáson választották meg az RMDSZ
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székelyudvarhelyi szervezetének elnökévé Derzsi
Lászlót, aki szoros párharcot vívott a tisztségért
szintén induló Sinka Arnolddal. Az új elnök egy
mindenki számára nyitott érdekképviseletet képzelt el, rendszeres lakossági fórumok és különböző
közösségépítő programok szervezésével.

B

ár nem volt biztos benne, hogy ő nyeri meg az
elnökválasztást, mégis komoly reményeket fűzött hozzá
– nyilatkozta lapunknak Derzsi László, aki 184 voksot kapott
a szervezet múlt heti közgyűlésén, szemben a tisztségért
szintén induló Sinka Arnolddal,
akire 162-en szavaztak. Mint elmondta, legsürgősebb intézkedései közé tartozik a lakossági
fórumok megszervezése, amelyeken kikérhetik az emberek
véleményét a különböző közéleti problémákról. Ezzel párhuzamosan pedig közösségépítő
programokat indítanának. „Az
RMDSZ-nek nem egy politikai
pártnak kell lennie, hanem egy
társadalomépítő szervezetnek,
ehhez viszont az embereknek
érezniük kell, hogy törődünk velük, a nagyobb gondok mellett
akár legkisebb problémáikra is
odafigyelve” – fogalmazott. Hozzátette, azt is jó ötletnek tartja,
hogy nyilvános vitákat szervezzenek versenypártjaikkal a különböző problémák hatékony
megoldása érdekében.

Alelnököket nevezett meg
Derzsi legelső intézkedéseként hat alelnököt nevezett ki,
név szerint Szakács Tibort, In cze
Csongort, Bálint Leventét, Vajda Ibolyát, Darabont Gergelyt és
Berde Zoltánt. Eredeti előterjesztésében Sinka Arnold is benne
volt, ám ő nem vállalta a tisztséget. Ezután az elnök kijelölte
a szervezet harmincöt tagú választmányát, amely adott esetben
a teljes taglétszám összehívása
nélkül is dönthet bizonyos kérdésekben. Összesen huszonkilenc
küldöttet jelöltek ki, akik részt
vesznek a szövetség széki szervezetének csütörtöki elnökválasztásán.

Derzsi szerint az RMDSZ-nek nem politikai pártnak kell lennie, hanem egy társadalomépítő szervezetnek

szervezetének megbízott elnöke.
Mint mondta, a tagoknak együtt
kell működniük annak érdekében,
hogy az udvarhelyi szervezetnek
többé ne kelljen beszüntetnie tevékenységét, miként az a 2016-ban
Elkerülni a kudarcot
elveszített helyhatósági választások után történt. Az akkori eseméA mostani választások eredményeként újra megerősödhet a he- nyeket a párt közös kudarcaként
élte meg Kelemen Hunor szövetlyi RMDSZ, ám fontos, hogy egy
mindenki számára nyitott szer- ségi elnök, aki szintén a voksolás
előtt mondott beszédet. Örömét fevezet legyen, amely meghallgatja
a városlakók véleményét – fejtet- jezte ki, amiért nagyjából 350 tag
részt vett a múlt heti közgyűlésen,
te ki a közgyűlést felvezető Bíró
Barna Botond, a szövetség széki hiszen szerinte ez azt bizonyít-

Már biztos a Fidesz kétharmada
A Fidesz-KDNP kétharmados
többségben kormányozhat – derült ki az összes szavazat megszámlálása után. A határon túliak
körében még nagyobb arányban
győzött a kormányoldal.
Befejezték a múlt vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson leadott összes szavazat
megszámolását, valamennyi egyéni választókerületben megszületett a nem jogerős végeredmény. A
Fidesz-KDNP kétharmados többséggel rendelkezik majd az új Országgyűlésben.
A szavazatszámlálás értelmében a 109 egyéni választókerületből
91-ben a Fidesz-KDNP pártszövetség jelöltje nyert, 8-ban az MSZPPárbeszéd szövetség, 3-ban a DK,
1-1-ben a Jobbik, az LMP, illetve az
Együtt jelöltje szerzett mandátumot, valamint 1 független jelölt is
bejutott a parlamentbe. Országos
listáról a Fidesz-KDNP 42, a Jobbik
25, az MSZP-Párbeszéd 12, az LMP
7, a DK 6 képviselőt küldhet az Országgyűlésbe. A Magyarországi
Németek Országos Önkormányzata pedig 1 kedvezményes mandátumhoz jutott.

ja, hogy az RMDSZ-nek valóban
szüksége van egy erős udvarhelyi
szervezetre. „A székelyudvarhelyi magyar közösség egy nagyon
határozott értékrenddel bíró közösség, amely tud működtetni egy
erős szervezetet” – jelentette ki
az elnök. Szerinte el kell felejteni mindazt, ami a korábbi kudarchoz vezetett. „A választások után
azzal kell foglalkoznunk, hogy milyen megoldásokat találunk a közösség problémáira, kihívásaira.
Az első lépés a nyitottság, a közösség felé fordulás és a problémák

meghallgatása, megértése. Ez a
politika egyik legnehezebb feladata” – magyarázta Kelemen. Rámutatott, egyetlen közösség sem
lehet erős és sikeres, ha tagjai között nincs bizalom. „A sikeres közösség mindig arról ismerszik
meg, hogy tagjai között egy nagyon erős bizalmi kötelék alakul
ki, ami csak akkor lehetséges, ha
a tagok valóban képesek az empátiára. A legfontosabb a közjó
szolgálata” – fogalmazott a tisztségviselő.
FÜLÖP-SZÉKELY BOTOND
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egy korábban kijelölt szavazókör
szavazatai közé – amelyet nem
számoltak meg múlt vasárnap éjjel – és együtt számolták meg a
voksokat, így gondoskodva a szavazatok titkosságáról.

96,24 százalékos többség

Befejezték a szavazatok számolását, megvan a magyarországi választás nem jogerős végeredménye

Százharminchárom mandátum
Az új Országgyűlésben így a Fidesz-KDNP-nek összesen 133, a Jobbiknak 26, az MSZP-Párbeszédnek
20, a DK-nak 9, az LMP-nek 8, az
Együttnek és a német önkormányzatnak 1-1 képviselője lesz, és 1 független jelölt is bejutott.
A múlt vasárnapi voksoláson
lehetőség volt arra, hogy a vá-

lasztópolgár, aki nem a lakóhelyén tartózkodott, egy másik
magyarországi településen vagy
egy külképviseleten adhassa le
voksát. Mivel ezek a választók is
a saját lakóhelyük szerinti képviselőkre szavaztak, voksaikat
el kellett juttatni a választók lakóhelye szerinti választókerület
meghatározott szavazókörébe.
A voksokat tartalmazó urnákat

előbb a Nemzeti Választási Irodába (NVI) szállították, ahol a 106
egyéni választókerület szerint
csoportosították, majd szállítódobozba tették az „utazó szavazatokat”.
A szállítódobozokat szombat
délelőtt vehették át az egyéni
választókerületi választási irodák, hogy a saját választókerületükbe vigyék. Itt belekeverték

Befejezte a levélszavazatok öszszeszámolását is a Nemzeti Választási Iroda (NVI) szombaton,
az érvényes szavazatok túlnyomó
többségét a Fidesz-KDNP pártszövetség kapta.
A határon túli magyarok – hivatalosan a magyarországi állandó lakhellyel nem rendelkező
állampolgárok – csak az országos pártlistákra szavazhattak. A
névjegyzékébe több mint 378 ezren vetették fel magukat. Érvényesen több mint 224 ezren szavaztak
levélben.
Az NVI adatai szerint 96,24
százalékuk a Fidesz-KDNP pártszövetségre szavazott. Az LMP
a voksok 0,93, a Jobbik 0,91, az
MSZP-Párbeszéd 0,55 százalékát kapta, a többi párt ennél kevesebbet.

