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Korodi bejelentette,  hogy indul
Egyelőre a városi RMDSZ-elnöki tisztségét célozza meg

B A R A B Á S  H A J N A L

T isztújítás zajlik az RMDSZ 
helyi szervezeteinél, így akik 
jelentkeznének tagnak vagy 

szervezeti vezetőknek, január 24-ig 
leadhatják jelentkezésüket. Korodi 
Attila parlamenti képviselő csütör-
tökön sajtótájékoztatón jelentette 
be, hogy vállalná az RMDSZ csík-
szeredai helyi szervezetének elnöki 
tisztségét. „Azért akarok RMDSZ 
csíkszeredai szervezetének az el-
nöke lenni, hogy új perspektívát, 

új megoldásokat kínáljak” – fogal-
mazott Korodi. Hozzátette, szerinte 
a szervezetnek az ifj úsági csopor-
tokkal, civil szervezetekkel, vál-
lalkozói szövetségekkel, különféle 
akciócsoportokkal és városrészek-
kel való együttműködésben, közös-
ségépítő munkája révén feladata 
az önkormányzati munka segítése. 
„A városi szervezet fontos szerepet 
kell vállaljon abban, hogy a város 
gazdasága fejlődjön, új állások lé-
tesüljenek, hogy a megélhetés és a 
családalapítás könnyebbé váljon” 
– sorolta. Mint megtudtuk, nem vé-
letlenül választotta a sajtótájékozta-

tó helyszínéül az eléggé elhanyagolt 
városszéli Baromtér utcát, a vasúti 
felüljáró alatti kamionparkolót, hi-
szen – mint jelezte –, a város ipari 
övezete elfeledetté, elhanyagolttá 
vált, holott ez a terület a város ere-
jét kellene adja. „A városnak a régió 
húzóerejének kell lennie” – mondta.

Lenne polgármester?

Mivel gyakorlatilag egyfajta kortes-
beszédként hangzott Korodi esemé-
nye a mínusz hat fokos hidegben, 
ezért rákérdeztünk: jelöltetné-e ma-
gát Csíkszereda polgármesteri tiszt-
ségére. Válaszában nem mondott 
sem nemet, sem igent. „Ez olyan 
döntés, amelyet megfelelő bölcses-
séggel a jövőben kell meghozni. 
Most a legfontosabb, hogy a városi 

RMDSZ szervezete megerősödjön és 
új lendületet kapjon” – válaszolta 
eléggé sejtelmesen. Jelenleg egyéb-
ként a szervezet alapszabályzata 
szerint nincs érvényes vezetése, 
nem tartottak közgyűlést, tisztújí-
tást, holott közel két éve lejárt az 
elnök mandátuma. A helyi RMDSZ 
elnöki tisztségét korábban Füleki 
Zoltán töltötte be, akit szintén meg-
kerestünk arról érdeklődve, hogy 
jelentkezik-e ismét elnöknek a szer-
vezethez. A csíkszeredai alpolgár-
mester azonban kijelentette, ő ezút-
tal nem indul a tisztségért.

Szándékosan választotta 
az elhanyagolt ipari övezetet 
sajtótájékoztatója helyszíneként 
Korodi Attila

▴   F O T Ó :  G Á B O S  A L B I N

H I R D E T É S

• Indul a csíkszeredai RMDSZ szervezet elnöki tisztsé-
géért Korodi Attila parlamenti képviselő, arra azonban 
nem adott egyértelmű választ, hogy ringbe szállna-e 
Csíkszereda polgármesteri székéért a hely ható sági 
választásokon. Utóbbira azért kérdeztünk rá, mert ez a 
szóbeszéd immár hónapok óta kering városszerte.

Ingyenes jogi tanácsadás
Csíkszeredában, a Petőfi Sándor utca 8. szám alatti RMDSZ-irodában min-
den csütörtökön 13-14 óra között ingyenes jogi tanácsadást tartanak.

Jégpályák éjszakája
Január 18-án, szombaton a csíkszentimrei szabadtéri jégpályán a 
Jégpályák Éjszakájára várják a korcsolyázókat. A jégpálya használata 
nappal és éjszaka is ingyenes.

Könyvbemutató a városházán
A Honfoglalás előttől az Európai Unió utánig előadássorozat keretében 
ma 18 órától Nagy József hadtörténész A határvédelem évszázadai a 
Székelyföldön címmel tart könyvbemutató-előadást Csíkszeredában, a 
városházán.

A Sirály a Csíki Játékszínben
A Csíki Játékszín január 19-én, vasárnap 19 órától bérletszünetben 
játssza Borisz Akunyin Sirály című darabját. Az előadást Albu István, 
a Figura Stúdió Színház igazgatója rendezte. Jegyvásárlásra online a 
bilete.ro oldalon van lehetőség, valamint személyesen a Csíki Mozi 
jegypénztárában, illetve előadások előtt egy órával a Csíki Játékszín 
jegypénztárában.
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