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Polgármester lenne Derzsi
A helyhatósági választásokra készül a székelyudvarhelyi RMDSZ
• Megméretkezne a 
polgármesteri tisztség-
ért Székelyudvarhe-
lyen Derzsi László, az 
RMDSZ helyi elnöke. 
Kimondott célja, hogy 
„ugrásszerű” fejlődést 
érjen el a városban, 
mielőbb felhasználva 
a lehetséges forráso-
kat. Kompromisszu-
mokkal vetne véget a 
politikai csatározások-
nak, amelyek szerinte 
gátolják a haladást.

F Ü L Ö P - S Z É K E L Y  B O T O N D

„Én másképp látom a dolgokat, más-
képp vezetném a várost, mint ahogy 

ez jelen pillanatban történik” 
– szögezte le lapunknak Der-
zsi László. Úgy érzi ugyanis, 
hogy Székelyudvarhely az 
elmúlt évtizedekben a politi-
kai, közéleti „harcok városa” 
volt, ami nem egy hatékony 
állapot, mondhatni gátat 

szab a fejlődésnek. „Noha na-
gyon sok országos vagy éppen nem-
zetközi színvonalú sikertörténet volt 

a székelyudvarhelyi magánszférá-
ban az elmúlt 20–30 évben, ehhez 
sajnos nem zárkózott fel a közszfé-
ra” – osztotta meg meglátásait. Biz-
tos benne, hogy ő fel tudna állítani 
egy olyan csapatot, amely az egy-
mással és más pártok politikusa-
ival történő csatározások helyett 
az eredményekre koncentrálna 
– mindezt megfelelő kompromisz-
szumkészséggel. Szerinte ugyanis 
a jó ötlet számít, és az csak másod-
lagos, hogy ki állt elő vele.

Használni a forrásokat

Derzsi szomorúnak tartja, hogy az 
elmúlt időszakban Székelyudvar-
hely elmaradt a többi székelyföldi 
város ugrásszerű fejlődéséhez ké-
pest, amin mindenképp változtatni 
kell. Ehhez nem elég csupán forrá-
sokat szerezni, azokat megfelelően 
fel is kell használni a legrövidebb 
idő alatt, ezáltal eredményeket fel-
mutatva. A párt konkrét megvaló-
sításokkal kapcsolatos programját 

csak a későbbiekben fogják közölni 
– amint sikerül összeállítani a meg-
mérettetésre váró csapatot –, ám 
Derzsi szerint Székelyudvarhelyen 
mindenképp szükség van jelentős 
infrastrukturális fejlesztésekre, be-
fektetők bevonzására és a vállalko-
zói szféra megerősítésére. Egyebek 
mellett a központ tehermentesítése 
és egy terelőút megépítése is elen-

gedhetetlen. Hiszi, hogy a szövetség 
európai uniós, parlamenti, megyei 
és magyarországi kapcsolataival ez 
meg is valósítható, persze a politikai 
ellenfelekkel való együttműködésre 
is szükség van.

Előny vagy hátrány?

„Én egy olyan családból jövök, ahol 
mindig a valódi értékekre helyeztük 
a hangsúlyt, a közösség szolgálata 
pedig szintén minden kérdésen felül 
volt. Az egyetem elvégzése után egy 
olyan közegben munkálkodtam, ahol 
nem az számított, hogy naponta nyolc 
vagy tizennégy órát dolgozom, hanem 
az, hogy nap végén milyen eredményt 
tudok én, illetve a csapatom felmutat-
ni. Ezt a mentalitást kéne Székelyud-
varhelyen meghonosítani megfelelő 
kompromisszumkészséggel a fejlődés 
érdekében” – fejtette ki lapunknak a 
harminchat éves Derzsi, aki tíz éve 
pályázati projektmenedzsmenttel fog-
lalkozik, ugyanakkor az utóbbi négy 
évben önkormányzati képviselőként 
tevékenykedett. Szerinte fi atal kora 
inkább előny lesz a megmérettetés-
ben, hiszen nagy munkabírással és 
megfelelő tapasztalatokkal rendelke-
zik ahhoz, hogy dinamikusan és hoz-
záértéssel vezesse a várost.

Noha pletykák vannak, azt egye-
lőre nem tudja, hogy párton belül 
van-e valakinek konkrétan hasonló 
szándéka, viszont ő mindenképp 
kérni fogja az RMDSZ vezetőségének 
jóváhagyását, hogy a párt jelöltje le-
hessen a választásokon.

 Derzsi: az eredmény számít
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C sík Terület Ifjúsági Tanácsa 
(CSTIT) csütört ökön csík-

szeredai sajtótájékoztatóján je-
lentette be, hogy három jelöltet 
szeretne indítani a helyi önkor-
mányzati képviselő-testületbe 
az előválasztáson. 

Fiatalokat indítanának

Kovács-Szécsi Attila, CSTIT elnök 
bevezetőként elmondta, az elmúlt 20 

évben nem volt Csíkszeredá-
ban a civil ifj úsági szerve-
zeteknek jelöltje, ezért úgy 
gondolták megérett az idő 
arra, hogy most jelölteket 

állítsanak. Ugyanakkor azt 
is hozzátette, hogy nem lesz pol-
gármesterjelöltjük, hanem három 
önkormányzati képviselőjelöltet sze-

retnének bejuttatni a helyi testület-
be. Jelenleg az RMDSZ-frakciónak 13 
képviselője van a testületben, ezért 
úgy gondolják, hogy az arányosság 
elve alapján ezek közül legalább há-
rom fi atalnak is volna helye, azzal 
számolva, hogy az elkövetkező man-
dátum alatt is lesz legalább ennyi 
képviselője az RMDSZ-nek az önkor-
mányzati testületben. Szeretnénk az 
fi atalok álláspontját is képviseltetni, 
közelebb hozni őket a döntéshozás-
hoz, ezért megkerestük mindkét pol-
gármesterjelöltet,

Ráduly Róbert Kálmánt és Koro-
di Attilát, akikkel egy elvi megálla-
podást kötöttünk, hiszen mindket-
ten nyitottak voltak az ifjúsággal 
való együttműködésre” – osztotta 
meg a CSTIT-elnök.

A jelöltek is bemutatkoztak

A CSTIT jelöltje, Orbán Tímea fog-
orvos szerint fontos, hogy a fi atalok 

itthon is boldogulhassanak. Máso-
dik jelöltként Horvát Tamás mutat-
kozott be, a Sapientia U23 jégkorong 
klub elnöke, aki sportszakember-
ként tenne többet a városért, többek 
között a tömegsport felvirágoztatá-
sát, népszerűsítését szeretné elérni. 
Harmadik jelöltje a szervezetnek, 
maga az elnök, Kovács-Szécsi At-
tila, aki azt hangsúlyozta, azért 
választották sajtótájékoztatójuk 
helyszínéül a barkácsáruházzal 
szembeni önkormányzati területet 
(Cirkuszkert), mert ezen a telken jut-
na hely egy ifj úsági szabadidős köz-
pontnak is, ahol többek között nyílt 
téri edzőteret, akár skate parkot 
alakíthatnának ki. Oltean Csongor, 
Magyar Ifj úsági Értekezlet (MIÉRT) 
elnöke arról beszélt, hogy idén érték 
el az RMDSZ-en belül az SZKT (Szö-
vetségi Képviselők Tanácsa) döntése 
alapján, hogy minden önkormány-
zati listán bejutó helyen kötelezően 
kell szerepelniük a fi ataloknak és a 
nőknek. Oltean fontosnak tartotta 
hozzátenni, hogy csak azokat a fi -
atalokat indítanák jelöltként az ön-
kormányzati testületekbe, akik ér-
demben is tenni, dolgozni akarnak 
közösségükért.

Képviselőjelöltek a CSTIT-től
• Három önkormányzati képviselőjelöltet indít a CSTIT 
ifjúsági szervezet a csíkszeredai előválasztáson, azt 
szeretnék, ha az ifjúság érdekei is képviselve lennének 
az önkormányzati képviselő-testületben.

Előválasztások Gyergyószéken is
Az RMDSZ gyergyószéki döntéshozó testülete úgy határozott, minden 
helységben állóurnás vagy mozgóurnás előválasztások megszervezését 
javasolják – jelentette be csütörtöki sajtótájékoztatóján Barti Tihamér, 
a területi szervezet elnöke. A nyílt előválasztáson dől majd el, hogy az 
adott helységben ki lesz az RMDSZ polgármesterjelöltje, illetve hogy 
kik és milyen sorrendben szerepelnek majd a képviselő-testületi jelöltek 

listáján a várhatóan júniusban esedékes önkormányzati választásokon. 
Az előválasztásokra február 20-áig lehet jelentkezni a helyi RMDSZ-szer-
vezeteknél, a szavazásokat pedig március 5–12. között kell megtartani. 
Mindenki megméretheti magát, akár tagja már az RMDSZ-nek, akár 
nem. Barti arra buzdítja mindazokat, akik úgy érzik, szeretnének 
beleszólni településük ügyeibe, hogy jelentkezzenek az előválasz-
tásra. Indulhatnak olyan személyek is, akik korábban más pártok 
színeiben vagy függetlenként szerepeltek választásokon, vállaltak 
tisztségeket, de esetükben az RMDSZ országos szervezete illetékes 
testületének jóváhagyása is szükséges. A jelölteknek ugyanakkor 

nyilatkozatot kell tenniük arról, hogy bármi is lesz az előválasztás 
eredménye, azt elfogadják, és nem döntenek úgy, hogy az RMDSZ-
szel szemben más párt színeiben vagy függetlenként indulnak majd 
a júniusi választáson. Ennek ugyan nincs jogi következménye, tehát egy 
esetlegesen csalódott személy utóbb mégis megváltoztathatja a döntését 
(volt is már ilyen korábban), de semmiképpen sem etikus – fogalmazott 

Barti. A sajtótájékoztatón kérdésre válaszolva Barti Tihamér elmondta, 
Gyergyószék igényt tart arra, hogy az általa javasolt személy legyen az 
RMDSZ jelöltje a megyei önkormányzat elnöki tisztségének betöltésére. 
A megyében létezik egy megállapodás a három területi szervezet között, 
miszerint Csík, Udvarhely és Gyergyó felváltva kapja meg a megyei tanácsi 
elnökséget. Ez azonban nem volt betartva, Gyergyószék jelöltje még sosem 
volt megyei tanácselnök. „A Gyergyó területi szervezet ragaszkodik ahhoz, 
hogy mi állítsunk jelöltet” – szögezte le Barti. (Gergely Imre)
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