
Megyei elnökség: érthető és jogos a gyergyói igény 

Helyben, azaz a Hargita Megyei Egyeztető Tanács (HET) szintjén kell meg-
nevezni az RMDSZ jelöltjét a megyei tanács elnöki tisztségére – szögezte le 
Kelemen Hunor. Mint ismeretes, a jelenlegi elnök, Borboly Csaba megtar-
taná tisztségét, de Barti Tihamér is erre pályázik. Jelentkezésének az ad 
alapot, hogy a megyei szervezetben létezett egy egyezség, miszerint a há-
rom térség (Csík, Udvarhely és Gyergyó) felváltva adhat megyei elnököt. Ez 
azonban nem volt betartva. Most viszont a gyergyói szervezet ragaszkodik 
ehhez a jogához. Kelemen közölte, hogy csíki politikusként a csíki álláspon-
tot tartja mérvadónak, de érti és jogosnak is tartja a gyergyóiak igényét. Azt 
szeretné, ha a HET-en belül megszületne egy olyan kompromisszum, amely 
minél kisebb sérülést okoz. Amennyiben megyei szinten nem lesz döntés, 
úgy szövetségi szinten döntenek majd.
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Váratlan, meglepő bejelentést tett
Lemondott a marosvásárhelyi tanácsosjelölti lista első helyéről Kozma Mónika

SIMON VIRÁG

A Pro Economica Alapítvány 
elnöke, aki a nemrég visz-
szaállított marosvásárhelyi 

RMDSZ választmányi elnöke és lis-
tavezető tanácsosjelöltje is volt, a 
Székelyhonnak elmondta: úgy érez-
te, nem jó irányba haladnak a folya-
matok, az elmúlt időszakban hozott 
döntésekkel nem tud azonosulni.

Megindokolta döntését

„Amikor gyorsan össze kellett 
hívni a marosvásárhelyi választ-
mányt, az egy jó hangulatú találko-
zó volt, ahol egy kompromisszumos 
tanácsosjelölti listát sikerült fel-
állítani. Aztán jött a TÁT (Területi 
Állandó Tanács) és ezt felülírta, s 

mintha az nem lett volna elég, 
akkor Kolozsváron is mó-
dosítottak egyet rajta. Ezt 
órási hibának látom, hiszen 
a vásárhelyi listáról Maros-
vásárhelyen kellett volna 
dönteni. Az elmúlt négy 

évben egy új csapat vette át 
Maros megyét, és arra vállalkoz-
tak, hogy csapatként dolgoznak, ez 

nem sikerült nekik. Egyértelműen 
megfogalmaztam a megyei elnök-
nek rosszallásomat az egyeztetések 
hiányában hozott döntések miatt. 
Azt éreztem, hogy nemkívánatos 

ember vagyok, és ezért nem ragasz-
kodom egy pozícióhoz” – hangoz-
tatta Kozma Mónika, aki pénteken 
nyújtotta be írásos lemondását, de 
azelőtt telefonon értesítette erről 

Péter Ferencet, az RMDSZ maros 
megyei szervezetének elnökét.

Előzmények

Mint korábban beszámoltunk róla, 
egy évvel a tömeges felfüggesztések 
után az RMDSZ szabályzatfelügyelő 
bizottsága elfogadta annak a né-
hány marosvásárhelyi politikusnak 
az óvását, akik a szövetség helyi 

választmányának és vezetői testüle-
tének felfüggesztését kifogásolták. A 
szabályzatfelügyelő testület jogerős 
döntése alapján ismét működhet a 
marosvásárhelyi szervezet. A ma-
rosvásárhelyi választmányi ülésen 
elfogadott első tanácsosjelölti listára 
Kozma Mónika, Kali István, Portik 
Vilmos, Tamási Zsolt, Kakassy Blan-
ka, Magyary Előd, Frunda Csenge, 
ifj . Jakab István, Iszlai Tamás és 
Csíki Zsolt került fel. A TÁT azonban 
jelentősen átírta ezt a listát, lekerült 
róla többek között Kali István, Vass 
Levente kabinetfőnöke, a maros-
vásárhelyi RMDSZ volt ügyvezető 
elnöke, és Magyary Előd, aki jelen-
leg is helyi tanácsos. A harmadik és 
akkor véglegesnek mondott listát az 
RMDSZ Szövetségi Elnöksége állítot-
ta össze Kolozsváron, és lemaradt ró-
la Csiki Zsolt jelenlegi frakcióvezető 
is. A szerkesztőségünkhöz akkor el-
küldött lista csupán tíz nevet tartal-
mazott, ahány képviselője jelenleg 
is van az RMDSZ-nek a vásárhelyi 
önkormányzati testületben. Kovács 
Leventétől, az RMDSZ Maros Megyei 
Szervezetének ügyvezető elnökétől 
megtudtuk, hogy a listán a 11. sze-
mély, aki most egyet előre lép, Szabó 
Árpád közgazdász, egyetemi tanár.

GERGELY IMRE

Miután 12 éve megbüntették a 
gyergyószentmiklósi választók, 

most készen áll arra az RMDSZ, hogy 
olyan csapatot állítson, amely lehető-
vé tenné, hogy Gyergyószentmiklós is 

felzárkózzon – jelentette ki Ke-
lemen Hunor, támogatásáról 
biztosítva a helyi polgármes-
ter- és képviselőjelölteket. 
„Ahol tartósan RMDSZ-es 
vezetés van, ott haladás 
tapasztalható és fejlődik ré-
gió, amelynek a központja 

az adott város” – szögezte le 
Kelemen a szövetség helyi tisztségvi-
selőivel folytatott találkozó után tar-
tott sajtótájékoztatón. Rámutatott, az 
elmúlt négy évben egy tudatos együtt-
működés létezett a városban az MPP-s 
vezetéssel a lakosság érdekében, és ki-
fejtette, úgy látja, a városvezetést job-

ban el tudnák látni, mint ahogyan az 
az elmúlt 12 évben történt. Elmondta, a 
szeptember 27-én esedékes választás-
ra készülve heteken belül bemutatják 
a választási programot.

Csergő Tibor, aki a tavaszi elővá-
lasztáson a jelöltséget elnyerte, úgy 
fogalmazott, tapasztalata szerint a 
szomszédos falvak is azt támogat-

ják, hogy Gyergyószentmiklósnak is 
RMDSZ-es vezetése legyen. Ezzel kap-
csolatban megjegyezte: a helyi jelöl-
tek vannak olyan felkészültek, hogy 
győzelemre vigyék a szövetséget. 
Hangsúlyozta, az RMDSZ számára a 
választásokon a fő cél a municípiu-
mok – Marosvásárhely, Székelyud-
varhely és Gyergyószentmiklós – 
visszahódítása kell legyen. Csergő 
szerint a jelenlegi városvezetés a 12 év 
alatt az RMDSZ-es közbenjárásra elin-
dult beruházásokból egyet sem tudott 
tisztességesen befejezni, és ehhez 
nemcsak konjunkturális problémák 
vezettek, hanem rengeteg emberi mu-
lasztás is, ami nem megengedhető.

SIMON VIRÁG

A Székelyhon megkeresésére Márk 
Endre a Restart Szászrégen elne-

vezésű felmérés kapcsán elmondta, 
arra volt kíváncsi, hogy milyen a köz-
hangulat a városban, mi a vélemé-
nyük a lakóknak a polgármesteri hi-
vatal által nyújtott szolgáltatásokról, 
és melyek azok az égető gondok, ame-
lyeket szerintük sürgősen meg kelle-
ne oldani. Az első kérdés arra vonat-
kozott, hogy a válaszadó véleménye 
szerint jó irányba halad-e Szászrégen. 
A kérdőívet kitöltők 70 százaléka úgy 
véli, hogy semmi jó nem történik a vá-
rosban, 17 százalékuk látja úgy, hogy 
volt némi előremozdulás, és csupán 2 
százalékuk mondta azt, hogy fejlődik 
a város. Ami a lakók elvárásait illeti, 
23 százalékuk szeretné, ha fejlődne 
az infrastruktúra, 21 százalékuk az 
egészségügyi rendszer fejlesztését 
tartja fontosnak. Az egyik kérdés a 

polgármesteri hivatal különböző osz-
tályai által nyújtott szolgáltatásokra 
vonatkozott. Itt kiderül, hogy a szász-
régeniek nagyon elégedetlenek a helyi 
rendőrséggel és a városrendezési osz-
tályon dolgozók munkájával.

A kérdőív kapcsán, de a válaszok-
ból is kiderül, hogy nagyon sokan 
elégedetlenek a városvezetéssel. 
Márk Endre ennek kapcsán elmond-
ta: „Szemléletváltásra van szükség 
a hivatalban, a város veze-
tőségében. Úgy érzem, és a 
válaszok is megerősítettek 
ebben, hogy fontos a város 
gazdasági fejlődése, de az is, 
hogy erkölcsileg felemeljük 
Szászrégent.” Eddig a libe-
rális párt képviselője, az atlé-
tikai szövetség elnöke, Gabriel Tonce-
an és Márk Endre jelentette be, hogy 
megméretkezik a város polgármesteri 
székéért. Azt nem tudni, hogy az ösz-
szeférhetetlenségi ügye miatt a jelen-
legi polgármester, Maria Precup indul-
hat-e, vagy a PSD mást jelöl majd. 

Kozma Mónika valamikor Péter Ferenc 
kabinetfőnöke volt

◂  K O R Á B B I  F E L V É T E L :  H A Á Z  V I N C E

Visszahódítaná Gyergyószentmiklóst az RMDSZVáltáshangulat Szászrégenben
• Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke pénte-
ken Gyergyószentmiklóson találkozott azokkal, akik a 
szeptember végi önkormányzati választáson a szerve-
zet színeiben indulnak majd a városban. Támogatásáról 
biztosította a polgármesterjelölt Csergő Tibort, vala-
mint a tanácsosjelölteket is. 

• Lemondott, így mégsem Kozma Mónika az RMDSZ marosvásárhelyi tanácsosje-
lölti listájának első helyezettje. Az egyeztetések és valódi viták nélkül hozott dönté-
sekkel indokolta lemondását az RMDSZ marosvásárhelyi szervezetének választmá-
nyi elnöki tisztségéről és a városi tanácsosjelölti listán elfoglalt helyéről.

• A szászrégeniek 70 százaléka úgy értékeli, hogy nem 
jófelé halad a város, sőt egyáltalán nem halad semer-
re – derült ki abból a felmérésből, amelyet a jelenlegi 
RMDSZ-es alpolgármester, Márk Endre rendelt meg. 
Ezren válaszoltak a feltett kérdésekre.




