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Előválasztási tudnivalók
Március 7-én tartják az RMDSZ csíkszeredai helyosztóját

SZÉKELYHON

A Szövetségi Képviselők Taná-
csa (SZKT) határozatban rög-
zíti, hogy milyen formában 

zajlik le az előválasztás. Az már köz-
tudott, hogy Csíkszeredában 2020. 
március 7-én, szombaton rendezik 
az előválasztást, itt pedig a csík-
szeredai személyazonossági igazol-
vánnyal rendelkezők szavazhatnak.

Az előválasztás megszervezé-
séért és lebonyolításáért a helyi 
előválasztási bizottság felel. A 

helyi előválasztási bizottságot a 
megyei/területi elnök megbízott-
ja vezeti. Tagjait a helyi szervezet 
választmánya jelöli ki. Az elővá-
lasztási jelöltlistán kötelező mó-
don szerepelni fognak mindazok 
az RMDSZ-es polgármester-, vala-
mint tanácsosjelöltek, akik a jelö-
lési kritériumoknak eleget tettek. 
A határozat arról is rendelkezik, 
hogy a kampány az előválasztás 
kiírásakor kezdődik, és a szava-
zás napjáig tart. Minden jelöltnek 
joga van egy szavazóbiztost állíta-
ni valamennyi szavazókörzetbe/
mozgóurna mellé. 

A március 7-i szavazócédulákon 
a jelöltek neve ABC-sorrendben 
szerepel majd. A polgármester-je-
löltek megválasztása esetén a 
szavazat akkor érvényes, ha a sza-
vazócédulán egy nevet jelölnek 
meg. Az RMDSZ-es tanácsosjelöl-
teket tartalmazó szavazócédulán 
legtöbb tizenhárom nevet lehet 
megjelölni (2016-ban ugyanis eny-
nyi tanácsosi helyet szerzett az 
RMDSZ a csíkszeredai képvise-
lő-testületben), de nem keveseb-
bet, mint két személyét (amelyből 
egy kötelező módon férfi, egy pe-
dig nő kell legyen).

Korodi Attila, az örökzöld

       SZÜSZER RÓBERT

S zékelyföldi rutinos politikusokhoz képest feltűnően normális. Annyira kilóg 
a sorból, hogy az már nem normális. Nemcsak arról van szó, hogy jó né-
hány kollégájától eltérően tud késsel és villával enni, sőt, egyedül megköti 

a cipőfűzőjét, hanem a mondanivalójának rendszerint van eleje és van vége. A 
kettő között időnként hézag van, de na.

A parlamenti képviselőt mágnesként vonzza a környezetvédelmi tárca. Ahány-
szor a kormánypalota közelében jár, akkor vagy államtitkárként vagy minisz-
terként tér haza. Apropó hazatérés, már négy évvel ezelőtt szóba került, hogy 
polgármesternek állna Csíkszeredában, aztán mégiscsak Bukarestben kötött ki. 
Most viszont nincs kétség, nincs ködösítés, verseny van. Ennek biztos jeleként 
nekifogott megnevezni azokat a problémákat, amelyek az utóbbi években megke-
serítették a csíkszeredaiak életét. Legalábbis a huzamosan itthon tartózkodókét.

Még nem derült ki a programjából, hogy elszánt környezetvédőként hová 
telepítene zöldövezetet a hargitai megyeszékhelyen. Az is lehet, a lehetőségeket 
látva beérné annyival, hogy minden ablakba muskátlit rakat, a tömbházakat pe-
dig zöldre festeti, és mond néhány zöldséget. Ám az sem kizárt, hogy zöldmezős 
beruházással rendezi végre a zöldségpiacot.

Ha mégsem lenne polgármester, hát akkor ismét ott lesz a Bukarestbe küldött 
rettenthetetlen különcsapatban.

Ráduly Róbert, az akaratos lexikon

       SZÜSZER RÓBERT

Lelakott koszfészek volt Csíkszereda, amikor a képviselői mandátumát 
polgármesterire cserélte. Szívósan, a kritikákkal nem törődve mutatta meg, 
hogy miként is kell működjön egy önkormányzati döntéshozó testület, 

miként kell fejlesztési pénzeket lehívni és beleverni útba, térbe, épületbe. Úgy 
pofozott életet a városba, hogy közben kóros nyakkendő-igazítási mániában 
szenvedett. Több egykori politikus is elmondhatja magáról, a heves vitája úgy 
ért véget Rádullyal, hogy a polgármester megigazgatta a ruházatát.

Aktívan sportol, jó kondiban van. Ezt az a szekus is tanúsíthatja, akit néhány 
évvel ezelőtt nemcsak megkergetett, hanem földre is vitt.

Nagy tudású emberről van szó, aki nem rest utánaolvasni a dolgoknak. A baj 
ott kezdődik, hogy ettől az a sziklaszilárd meggyőződése alakult ki, hogy min-
denhez ért. Határozottan fogalmazza meg, hogy a hokis mit csináljon másképp 
a jégen, a labdarúgó hogyan rúgjon tizenegyest, a kerékpáros milyen légzési 
technikát gyakoroljon, és úgy általában ki hova álljon vagy üljön.

Elképzeléseit erővel viszi át mindenkin. Például, ha a közlekedési rend átsza-
básáról van szó, akkor bárki bármit mondhat, úgyis az lesz, amit ő akar. A dol-
gok megreformálásában semmi sem szab neki gátat. Várható, hogy rövid időn 
belül a tömbházak felvonóit is egyirányúsítja, a városi uszoda nagy medencéje 
közepén pedig körforgalom lesz.
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Korodi kontra Ráduly

                  K O Z Á N  I S T V Á N
        

Furcsa helyzetre világított rá a SWOT-elemzés készítése, 
hiszen miközben Ráduly Róbert Kálmánról, Csíkszereda 
polgármesteréről csak úgy röpködtek belőlünk a jellem-

zések, addig Korodi Attila polgármesterjelölt esetében ez 
nem ment ilyen könnyedén.

És ez miért baj, teheti fel a kérdést a tisztelt olvasó. Azért 
baj, mert mindez azt jelenti, hogy az ilyen-olyan tisztségek-
ben immáron két évtizede politizáló Korodi Attila gyakor-
latilag ismeretlen. Tudjuk, hogy szeret és tud nyilatkozni, 
kapcsolatot tart a sajtóval, nyílt, mindenről van véleménye. 
Ám amikor a kézzelfogható eredményeket kellene összegezni, 
akkor már nem ilyen markáns. Nem tudjuk például azt, hogy 
a 2008 óta az RMDSZ csíkszéki parlamenti képviselőjeként 
milyen megvalósításokat köszönhetnek neki konkrétan és 
kizárólag a csíkszeredaiak. 

 Csíkszeredában rendkívül rossz irányba mennek a dolgok, 
Csíkszeredában őrá nagyobb szükség van, mint Bukarestben. 
Erre onnan jöhettünk rá, hogy mindezt maga Korodi jelentette 
be január végén. Azóta pedig fáradhatatlanul járja a környéket, 
naponta bejelentkezik a Facebookon és elmondja: Csíkszeredá-
ban nagy a baj!

 A parlamenti képviselő az előválasztási kampány első percé-
től már nagy erőbedobással kampányolt, ami azért is vitatható, 
mivel ő továbbra is Csíkszék választott parlamenti képviselője (a 
mandátuma még fél évig tart), neki ebben az időszakban a vál-
lalt feladata értelmében inkább Bukarestben kellett volna vernie 
az asztalt, amikor úgy tűnik, további jogsérelmek érik az erdélyi 
magyarságot (például közbirtokossági vagyonok visszaállamo-
sítási kísérletei). 

Tehát hivatalosan is belső verseny van: március hetedikéig 
mindkét jelölt bebizonyíthatja, hogy ki képviselje polgár-
mesterjelöltként az RMDSZ-t a helyhatósági választásokon 
Csíkszeredában. A versenyre nyilván szükség van, és előre 
visz. Igen, Ráduly például az egyhetes ciprusi „vezeklése” óta 
(így fogalmazott egy rádióműsorban) saját magához képest 
egyre többet tartózkodik a városházán – meg egyáltalán 
a városban. A parlamenti képviselő kampánya a közösségi 
térben ebből a szempontból üdvözlendő, mert sebességbe 
kapcsolta a polgármestert.

• J E G Y Z E T

              
    

• Mivel 2020 és 2024 között Csíkszereda polgármesteri székére több RMDSZ-es 
jelölt is igényt tart (Ráduly Róbert Kálmán jelenlegi polgármester és Korodi Attila 
parlamenti képviselő), ezért az RMDSZ előválasztáson dönti el, hogy ki fogja 
képviselni a szervezetet a nyári helyhatósági választáson.
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