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Nem lesz korai választás?
Korodi szerint nem valósul meg Johannis javaslata

B A L O G H  L E V E N T E

N em hiszi Korodi Attila, az 
RMDSZ képviselőházi frakció-

vezetője, hogy már tavasszal előre-
hozott parlamenti választásokat ír-
nának ki, ahogy azt Klaus Johannis 
államfő szorgalmazza.

Az elnök szerdán este beszélt 
arról, hogy tavasszal kellene elő-

re hozott választásokat tar-
tani. Johannis azt mondta: 
konzultálni fog ez ügyben 
a parlamenti pártokkal, 
de nem számít arra, hogy 

a Szociáldemokrata Párt 
(PSD) egyetért a kezdeményezés-
sel. Johannis arról is beszélt: a 
polgármestereket két fordulóban, 
a megyei tanácselnököket pedig 
nem közvetlenül, hanem a megyei 
tanácsosok közül kell megválasz-
tani. Az előre hozott választások 
kiírását Johannis és a korábban 
általa vezetett PNL mellett a 
Mentsétek meg Romániát Szövet-
ség (USR) is támogatja.

Korodi Attila meglátása

Korodi Attila, az RMDSZ alsóházi 
frakcióvezetője lapcsaládunknak 
csütörtökön arról beszélt: nem szá-
mít arra, hogy ez bekövetkezne. 
„Az RMDSZ nem riad vissza ettől, 
ha ilyen helyzet áll elő, akkor előre 
megy, és tisztességesen részt vesz 
a választásokon. Viszont biztos 
nem lesz ilyen helyzet. Én nem lá-
tom azt a politikai helyzetet, hogy 
a parlamentben erre vonatkozóan 
politikai többség legyen. Nagyon 
komoly megállapodásokat kellene 
kötnie a liberális pártnak a kisebb 
ellenzéki alakulatokkal, amely azt 
eredményezné, hogy azok garan-
táltan bejussanak a választások 
után a parlamentbe. Ezek jól hang-
zanak, és a határozott államfői 
attitűdöt erősítik, de racionálisan 
modellezve nem látom ezt elkép-
zelhetőnek” – jelentette ki lapcsa-
ládunknak Korodi. Kérdésünkre, 
hogy az RMDSZ hajlandó lenne-e 
megállapodást kötni a PNL-lel, 
a politikus elmondta: az RMDSZ 
sem akadályozni, sem elősegíteni 

nem kívánja a folyamatot. Felveté-
sünkre, hogy amennyiben mégis 
sikerül a parlament többségét az 
előre hozott választások mellé ál-
lítani, hajlandó lenne-e az RMDSZ 
az 5 százalékos parlamenti küszöb 
biztos megugrása érdekében egyez-
tetést kezdeni az együttműködésről 
az Erdélyi Magyar Néppárttal és a 
Magyar Polgári Párttal, Korodi ki-
fejtette: ezt nem tartja aktuálisnak.

Felvetésünkre, hogy a PSD két 
saját kormányfőjét is megbuktatta 
az elmúlt években, kifejtette: nem 
tartja valószínűnek, hogy a most 
ellenzékbe szorult PSD, amely 
azonban még mindig uralja a par-
lamenti mandátumok több mint 40 
százalékát, megbuktatja a jelenlegi 
kormányt az előre hozott válasz-
tások érdekében. A parlamenti 
választások jövő év végén esedéke-
sek, a PNL és az USR azért szeretne 
előre hozott választásokat, mivel a 
felmérések alapján mindkét alaku-
lat úgy érzi, hogy jól szerepelne, a 
megtépázott népszerűségű, frissen 
ellenzékbe szorult PSD viszont ép-
pen ezért ellenzi a korai voksolást. 

A PSD még mindig uralja a 
parlamenti mandátumok több 
mint 40 százalékát

▴   FORRÁS: RMDSZ

GERGELY IMRE

Jubilál a Kárpát-medencei Disznó-
toros Fesztivál, és ennek meg is 

adják a módját a gyergyószentmik-
lósiak. Új, tágasabb helyszínen, a 
Kossuth Lajos utcában várhatóan 
több mint 50 csapat edényeiben ké-
szülnek disznótoros ételek, forralt 
bor és egyéb fi nomságok. Lesznek, 
akik nem veszik kötelezőnek az elvá-
rást, hogy disznótoros étel készüljön, 
például halászlét is kóstolhatnak a 
gyergyóiak – hangzott el a szervezők 
sajtótájékoztatóján. Benedek Árpád 
mesterszakács ugyanakkor elmond-
ta, az igazi újdonsága az eseménynek 

a Kárpát haza ízei egy üstben 
nevet kapó káposztás étel 
lesz, amelyhez magyaror-
szági, kárpátaljai, délvi-
déki és felvidéki csapatok 
is hozzáteszik a magukét, 
természetesen a házigazda 

erdélyi, székelyföldi szaká-
csok mellett. Ebből 2019 adag készül, 
és a rendezvény napján, december 
7-én délben szeretnék felszolgálni. 
Egy adagot ebből 5 lejes adomány 
ellenében lehet megvásárolni, és a 
bevételt a mozgássérült, mozgásszer-
vi problémákkal küszködő gyerekek, 
fi atalok, felnőttek rehabilitációjával, 
mozgásfejlesztésévvel foglalkozó 
Esély Alapítvány támogatására for-
dítják. Czink Attila szervező, arra ké-
ri a többi főző csapatot, hogy ugyan-
úgy 5 lejes adományért kínálják az 
ételeiket, hogy ezzel is nőjön az ala-
pítványnak átadható összeg. Amint 
a szervezésben részt vevő Pál Lóránt 
ismertette, a főzőversenyre december 
4-ig még várják a jelentkező csapato-
kat. Ezúttal három kategóriában hir-
detnek győztest: a levesételek, hús-
ételek és káposztás ételek közül is 
díjazzák a zsűri által legjobbnak ítélt 

fi nomságokat. Aki pedig a teljes me-
nüsort elkészíti, vagyis mindhárom 
kategóriában indul, esélyes lehet az 
összesített különdíjra.

Háromnapos forgatag közeleg

 A Szent Miklós Napok első napján, 
december 5 csütörtök délelőttjén 
tartják a dísztanácsülést, és aznap 
lesz a civil szervezetek seregszemléje 
és a gyerekek által várt Szent Miklós 
püspök érkezése, valamint tűzijáték. 
Másnap az ünnepi búcsús szentmi-
sét tartják, aznap lesz a sportgála. 
A városnapok idején minden este 
lesz nagyszínpadi koncert, helyi ze-
nészekkel: 5-én gyermekbarát kon-
certre várnak mindenkit a gyergyói 
zenészek, 6-án a No Sugar együttes 
zenél, a december 7-ei fellépő pedig 
a Bagossy Brothers Company lesz.

A három nap alatt lesznek kiál-
lításmegnyitók, előadások, sport-
vetélkedők, jégkarnevál és jóté-
konysági könyvvásár is. A részletes 
program megtalálható a Facebookon 
vagy a Gyergyószentmiklósi Művelő-
dési Központ honlapján.

Hamarosan Szent Miklós Napok
• 2019 adag étel készül egy 900 literes üstben a 
Kárpát-medencei Disznótoros Fesztiválon, a gyergyó-
szentmiklósi Szent Miklós Napok részeként. Ez teszi 
különlegessé a gyergyószentmiklósi városnapokon 10. 
alkalommal megrendezendő főzőversenyt. A városün-
nep december 5. és 7. között zajlik majd.

Mindig jó a hangulat a disznó-
toros fesztiválon
▴   KORÁBBI  FELVÉTEL:
      PETHŐ MELÁNIA

A Cimbora Egyesület által szer-
vezett Zöld Cimborák Tanszim-

póziuma idén is meghirdette a 
Székelyudvarhely környezete di-
ákszemmel című fotóversenyt. A 
beérkezett 164 kép előválogatása, 
majd zsűrizése után 12 alkotótól 
39 fotót állítottak ki. A zsűri tagjai 
Dávid Botond fotóművész, a szak-
bizottság tiszteletbeli elnöke, Bíró 
Boglárka tanárnő és Kovács Noémi 
tanárnő voltak. A díjakat a nyertes 
pályamunkákból rendezett fotóki-
állításon adták át november 18-án, 
hétfőn a székelyudvarhelyi városi 
könyvtár látvány- és hangzóanyag-
termében. Elismerésben részesül-
tek: Gál Boglárka (X. osztály), Deb-
reci Szabolcs (VI. osztály), Borbély 
Tamás (X. osztály), Fancsali Kitti 

(X. osztály), Sebestyén Emőke (IX. 
osztály), Sebestyén Imelda (X. osz-
tály), Birtalan Dávid (III. osztály), 
Nagy Tibor (IX. osztály), Szin Dá-
vid (V. osztály). Menyhárt Tímea 
(IX. osztály), Györffy Bernadett 
Abigél (IX. osztály), Antohi Andrea 
(VIII. osztály). A kiállítás megte-
kinthető december 10-éig.

Fotópályázatot hirdettek

Köszönetet mondanak

A projektet támogatta a Székely-
udvarhelyi Közösségi Alapítvány 
és a Romanian–American Founda-
tion a Heuréka-alap nevű program 
részeként. (x)

• F I Z E T E T T  H I R D E T É S

• Bár Klaus Johannis államfő előre hozott választáso-
kat szeretne, az RMDSZ nem hiszi, hogy azok kiírásá-
ról sikerül megállapodniuk a parlamenti pártoknak.

Kötelező a figyelem: többen elvétik az irányt
Ahogy elkészült, azonnal meg is nyitották 
a körforgalmat a csíkszeredai Brassói út, 
Nagyrét utca és az új, észak-déli elkerülő 
út találkozásánál. Mostantól érdemes 
odafigyelni, főleg a Nagyrét utca irányából 
érkezőknek, ugyanis nekik kötelező módon 
be kell hajtaniuk és körbe kell haladniuk a 
körforgalmon, hogy az útjukat tovább folytat-
hassák a Brassói úton. Megnyitáskor többen 
elvétették az irányt. Az új, de egyelőre 
csak jövőben leaszfaltozandó, mintegy egy 
kilométeres utat még nem nyitották meg a 
forgalom előtt; hamarosan az is megtörténik. ▴   FOTÓ: PINTI  ATTILA




