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Jelölteket választottak
Sokan szavaztak a Maros megyei előválasztásokon

SIMON VIRÁG

A legutóbbi polgármester-vá-
lasztást is felülmúlta azon 
szavazók száma, akik va-

sárnap Nyárádkarácson községben 
elmentek az előválasztásra. Szoros 
eredmény született: a jelenlegi alpol-
gármester, a fi ntaházi Bodó Károly 
csupán kilenc szavazattal győzte le 
legnagyobb kihívóját Székely Zoltánt. 
Mint Kovács Levente a Maros megyei 
RMDSZ ügyvezetője a Székelyhonnak 
elmondta, meglepően sokan men-
tek el Nyárádkarácson községben az 

előválasztásra. A jelöltekre összesen 
1722 voksot adtak le, míg a legutóbbi 
helyhatósági választáson 1640-en 
szavaztak a jelenlegi polgármester-
re, aki már nem vállalt újabb man-
dátumot. Nemcsak Nyárádkarácson 
községben, hanem Mikefalva köz-
ségben is az eddigi alpolgármester 
lehet az RMDSZ polgármesterjelöltje, 
Béres János személyében. Balavásá-
ron  Varga Adorján nyerte el a jogot, 
hogy RMDSZ színeiben vegyen részt 
a polgármester-választáson. Varga 
Adorjánt a Maros Megyei Ifj úsági 
Egyeztető Tanács (MIET) jelölte, mert 
fontosnak tartották, hogy minél több 
településen legyen fi atal elöljáró.

Készülnek a listák

Az elmúlt hétvégén az RMDSZ Te-
rületi Képviselők Tanácsa rangso-
rolta a megyei önkormányzati kép-
viselőjelöltjeit Maros megyében. A 
befutónak számító 15-ös lista: 
Péter Ferenc, Kovács Mihály 
Levente, Kolcsár Károly, Sza-
bó Árpád, Aszalos Gábor, 
Szász Izolda, Tatár Béla, 
Kupás János, Bartha Mi-
hály, Birtalan István, Szabó 
Albert, Ilyés Loránd, Szigyár-
tó Zsombor István, Kedei Pál Előd 
és Kozma Mónika. A marosvásárhe-
lyi önkormányzati képviselőjelöltek 
rangsorolására előreláthatóan, a hét 
második felében kerül sor.

FÜLÖP-SZÉKELY BOTOND

Mihály Dénes lövétei polgármes-
ter lapunknak elmondta, párt-

függetlenként nem érezte azt, hogy 
az önkormányzat RMDSZ-es, illet-
ve MPP-s tagjai hátráltatták volna 

munkáját, sőt mindenkivel jó 
volt a viszonya. Hozzátette, 
már a kezdetekkor mege-
gyeztek arról, hogy párt-
színezettől függetlenül a 
községért fognak dolgozni, 
és ezt mindenki be is tar-
totta. Ennek ellenére úgy 

érzi, hatékonyabban fejleszt-
hetné a községet RMDSZ-es színek-
ben, mivel így a párt kapcsolatait 
kihasználva több pályázatot nyer-
hetne és gördülékenyebben menne 
a kivitelezés is. Mint mondta, jelen-
legi munkáját is megkönnyíti, hogy 

csatlakozott a szövetséghez, hiszen 
a párt besegít a választási kampá-
nyába, nem kevés terhet véve le róla 
ezáltal. Megtakarított idejét pedig 
nyertes pályázatainak megvalósí-
tására használhatja, amelyek közül 
többnek a kivitelezése is elkezdő-
dött nemrég a kedvező időjárásnak 
köszönhetően.

Egyetértésben tudtak dolgozni

Tikosi László homoródalmási pol-
gármester azt nyilatkozta, a meg-
valósításokból is látszik, hogy 
mindig is egyetértésben tudtak dol-
gozni a többségében RMDSZ-es ön-
kormányzati képviselőkkel. A meg-
lévő egyetértés és a hatékonyság 
növelése érdekében értelemszerű 
volt számára, hogy csatlakozik a 
párthoz és annak színeiben méret-
kezik meg egy újabb polgármesteri 
mandátumért.

GERGELY IMRE

1916 személy vett részt a vasár-
napi előválasztáson, ami a választó-
joggal rendelkező gyergyószentmik-
lósiaknak mintegy 20 százaléka, és 

mind a két jelölt, illetve Barti 
Tihamér, a szövetség terü-
leti szervezetének elnöke is 
úgy gondolja, hogy ez igen 
szép szám, tekintettel az 
esős időjárásra. Az RMDSZ 
polgármesterjelöltje Csergő 

Tibor múzeumigazgató lesz, 
aki 978 szavazatot kapott, míg a je-
lenlegi alpolgármesterre, Len Emil-
re 889-en voksoltak. 49 szavazat 
volt érvénytelen. 

Alapos megújulás várható a 
képviselő-testületben is, a jelöltek 
listájának első tíz helyén ugyanis 
mindössze két olyan személy neve 
található, aki jelenleg is tagja a tes-
tületnek. A legtöbb voksot (1113) is 
egy „újonc”, Benedek Csaba ortopéd 
szakorvos kapta. Őt Len Emil köve-
ti (1093), majd Csergő Tibor (1015), 
Barabás Orsolya újságíró (1000) és 
a fi atal vállalkozó, Kántor Boglár-
ka jelenlegi megyei önkormányzati 
képviselő (987). 

Az eredményeket ismertető Bar-
ti Tihamér úgy fogalmazott, hogy a 
kialakult rangsor nem az RMDSZ lis-
tája, hanem a gyergyószentmiklósi 
emberek véleményét tükrözi, hiszen 
a szavazók döntöttek róla, és nem 

egy pártirodában született meg a je-
löltállítás, ennélfogva a lehető legde-
mokratikusabb módon kiválasztott 
jelöltekkel készülhetnek az önkor-
mányzati választásokra.

Csergő: „megnyerjük 
a választást”

Csergő Tibor úgy látja, sokan van-
nak, akik aggódnak a város jövő-
jéért, ami abból is látszik, hogy 
elmentek és véleményt nyilvání-
tottak az előválasztáson. Leszögez-
te, semmiféle rendellenesség nem 
történt, „ez a tiszta kezek munkája 
volt”. Megköszönte a szavazatokat, 
ahogyan Len Emil is köszönetet 
mondott mindazoknak, akik részt 
vettek a választáson. Len szerint 
ez egy fej fej melletti versenyfutás 
volt, és az eredmény nem jelenti 
azt, hogy számára véget ért valami. 
Ugyanúgy fogja végezni alpolgár-
mesteri munkáját a mandátum vé-
géig, mint eddig, és majd a helyha-
tósági választás után eldől, milyen 

lesz a folytatás. Nyertes ellenfelé-
nek jó munkát kívánt. 

Csergő Tibor szerint ezen a válasz-
táson még nem nyert senki, csak a 
feladatokat osztották el, amelyeket el 
kell végezniük azért, hogy az RMDSZ 
nyerje a választásokat. Az összeállt 
képviselői listával kapcsolatban is-
mét a pedagógusi pályáján tapasztal-
takra utalt vissza: „egy osztályfőnök 
nem válogatja meg a gyermekeket, 
azokkal foglalkozik, akik vannak”. 
Hozzátette, ez a csapat irányítani tud-
ja majd a várost. Ugyanakkor leszö-
gezte: nem feltételezi, hanem teljesen 
biztos abban, hogy az RMDSZ nyeri a 
júniusban esedékes választásokat.

A régiek folytatják

Az elmúlt napokban Gyergyószék 
más helységeiben is lezajlottak az 
előválasztások. Az RMDSZ eddigi 
polgármesterjelöltjeinek nem vol-
tak kihívóik, így újra ők lesznek a 
jelöltek. Néhány helységben nem 
tartottak előválasztást, ott választ-

mány nevesíti a jelölteket. Ezeket a 
héten véglegesítik – mondta el Bar-
ti Tihamér.

Lesznek változások a megyei 
tanácsban, de Kolcsár Károly és 
Kovács Levente maradnak

▴ FOTÓ: HAÁZ VINCE

Csergő Tibor polgármesterjelölt

▴ F O T Ó :  G E R G E L Y  I M R E

Mihály Dénes (balról) és Tikosi László (jobbról) független vezetőként is 
egyetértésben dolgozott az RMDSZ-szel

▴ FOTÓK:  PÁL ÁRPÁD,  BARABÁS ÁKOS
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Csergő Tibor lesz az RMDSZ gyergyószentmiklósi polgármesterjelöltje

Feladott függetlenség

• Nagyon szoros eredménnyel, 89 szavazatnyi kü-
lönbséggel Csergő Tibor nyerte meg az RMDSZ gyer-
gyószentmiklósi előválasztását, így ő lesz a szövet-
ség polgármesterjelöltje. A képviselő-testületben is
változás körvonalazódik, a lista első tíz helyén nyolc
új név szerepel.

• Maros megye több településén is állóurnás elő-
választással döntöttek arról, hogy kik legyenek
az RMDSZ polgármester-, és önkormányzati képvi-
selőjelöltjei. A marosvásárhelyi jelöltlista még nem
készült el, ezt a héten véglegesítik.

• Udvarhelyszéken a lövétei és a homoródalmási pol-
gármester is úgy döntött, hogy korábbi függetlenségét
feladva idén már az RMDSZ színeiben indul a község-
vezetői tisztségért. Arra voltunk kíváncsiak, hogy
miért változott meg korábbi álláspontjuk.




