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A polgármesterjelöltek, ahogy mi látjuk
RMDSZ-előválasztás Csíkszeredában: két jelölt közül lehet választani

Ráduly Róbert Kálmán
(2004 óta Csíkszereda polgármestere,

egyetemi oktató, nős, öt gyermek édesapja)

ERŐSSÉGEK

GYENGESÉGEK

LEHETŐSÉGEK

VESZÉLYEK

Korodi Attila
(2008 óta parlamenti képviselő,

nős, három gyermeket nevel)

1. tapasztalat a helyi közigazgatásban
2. kitűnő közgazdász
3. jó szónoki képességek
4. a város és a térség múltjának kiváló ismerője
5.

1. nem tud túllépni 2015. 04. 29-én 
   (a DNA házkutatást tartott nála)
2. gyakran figyelmen kívül hagyja mások véleményét
3. alacsony kompromisszumkészség
4. lobbanékony
5.

1. az előválasztás ráébreszti, hogy változtatnia
    kell a modorán és hozzáállásán
2. másokat bevonva átszervezi az autós közlekedést
3. tovább erősíti a csíki identitást
4. előválasztási és helyhatósági választási
    győzelme esetén folytatódik a lakótelepek
    felújítása 
5.

1. továbbra is nehezen érhető el a városlakók
    számára mint polgármester
2. saját elképzelése szerint erőltetni fogja a város
     autós közlekedésének további átszervezését
3. mélyül a szakadék a városvezető és lakosság között
4. nehezen gyógyulnak be a kampányban szerzett sebek
5.

ERŐSSÉGEK

GYENGESÉGEK

LEHETŐSÉGEK

VESZÉLYEK

1. udvarias és diplomatikus
2. jártas a pártközi tárgyalásokban
3. kormányzati tapasztalat (többször volt miniszter)
4. jó kommunikációs készség
5.

1. tapasztalatlan a helyi közigazgatásban
2. nem tűnik elég határozottnak
3. abszolút problémamegoldóként tetszeleg
4. megfelelési kényszer
5.

1. eddig mellőzött csíkszeredai problémák előtérbe
    helyezése
2. új/másabb városvezetési szemléletmód
3. bukaresti kapcsolatainak helyi kamatoztatása
4. mer kockáztatni 
     (Ráduly ellen harcba mert indulni)
5.

1. a képviselő-testület összetétele és erőssége
    határozhatja meg munkáját
2. nem elég erős a csapata
3. köddé válhatnak a nagy tervek
4. nehezen gyógyulnak be a kampányban szerzett sebek
5.

VESZÉLYEK

Az önök lehetősége, hogy az üresen hagyott felületre beírják, milyennek ítélik a jelölteket.           (Infografika: Tóth Szilárd) 

• Rendhagyó módon hasonlítottuk össze az 
RMDSZ csíkszeredai előválasztására gyúró két 
polgármesterjelöltet. Az adta az apropót, hogy a 
Hargitai megyeszékhelyen már közel két évtizede 
nem volt komoly választási küzdelem, ez viszont 
már most annak látszik. Ugyanakkor biztosra 
vehető, hogy a város következő polgármestere 
kettejük közül kerül ki.

Néhány mondatban a SWOT-elemzésről

A SWOT-elemzés a stratégiaalkotás folyamatának egyik lépése. Gyakran találkozhatunk a módszerrel, 
illetve a fogalommal SWOT-analízis néven is. A SWOT elemzéssel feltérképezhetjük egy piac, iparág, 
üzlet, termék, szolgáltatás stb. piaci életképességét, illetve megismerhetjük, hogy mely feladatok a leg-

fontosabbak stratégiai szempontból. A SWOT-analízis személyek elemzésére is alkalmas. A SWOT egy angol 
mozaikszó, 4 szó kezdőbetűiből áll össze: strengths – erősségek; weaknesses – gyengeségek; opportunities – 
lehetőségek; threats – veszélyek. (Forrás: Wikipédia)
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