
po
lg

ár
m

es
te

re
k

Ud
va

rh
el

ys
zé

k
2 0 2 0 .  J Ú L I U S  2 1 . ,  K E D D4 A K T U Á L I S #szavazás  #községvezetők  #nagytakarítás

Döntöttek a jelöltekről
Felkészült a választásokra az RMDSZ udvarhelyszéki szervezete
• Minden udvarhely-
széki közigazgatási 
egységben indít pol-
gármesterjelöltet az 
RMDSZ, amely a helyi 
képviselőjelölti listá-
kat is véglegesítette. A 
tárgyalások elhúzód-
tak Etéden, Újszéke-
lyen, Szentegyházán 
és Kápolnásfaluban, 
de már ezeken a te-
lepüléseken is leszö-
gezték, hogy kiket 
látnának szívesen a 
közösségek élén.
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Hosszas tárgyalás után végül 
úgy döntött az RMDSZ ud-
varhelyszéki szervezetének 

elnöksége, hogy Újszékelyen 
Balló Zoltán korábbi polgár-
mestert jelölik ismét a tiszt-
ségre – tudtuk meg Sándor 
Barnától, a párt széki ügy-
vezető elnökétől. A politikus 
ugyanakkor arra is kitért, 
hogy Szentegyházán Both 

József korábbi alpolgármes-
ter, Kápolnásfaluban pedig Both 

Szabolcs, a helyi önkéntes tűzol-

tó-egyesület alparancsnoka fogja 
várni a szavazatokat, hogy vezethes-
sék az említett településeket. Etéden 
Szilveszter Attila méretkezik meg az 
említett tisztségért, aki korábban 
már ideiglenesen vezette a községet. 
Bokor Sándor parajdi polgármester 
nyugdíjba vonul, így helyette Nyág-
rus László jelenlegi alpolgármestert 
jelölik a község élére. Sándor Barna 
emlékeztetett, hogy Bögözben Ülkei 
Zoltán méretkezik meg a tisztségért, 
aki egy korábban rendezett elővá-

lasztáson nyerte el az ehhez való 
jogot. Székelyudvarhelyen ugyanak-
kor Derzsi László polgármesterjelöl-
tet támogatja a párt.

Ahol változás lesz

Lövétén RMDSZ-es színekben in-
dul a polgármesteri címért Mihály 
Dénes, Homoródalmáson pedig 
Tikosi László, akik korábban füg-
getlenként nyertek mandátumot. 
Nyugdíjba vonul ugyanakkor Pé-

ter Zoltán siménfalvi községveze-
tő, aki helyett Nagy Jánost jelöli a 
szövetség. Oklánd községben Cse-
ke Miklós polgármester sem vállal 
újabb mandátumot, helyette God-
ra Lehel alpolgármester mérkőzik 
meg a tisztségért. A nem említett 
településeken a jelenlegi polgár-
mesterek újráznának.

Több településen lesznek 
új polgármesterjelöltek

▴  KORÁBBI FELVÉTEL: BARABÁS ÁKOS

A nagytakarítás 
e heti programja
Marosvásárhely Polgármes-
teri Hivatala megszervezi az 
általános nagytakarítást, 
melynek során elszállítják a 
háztartásoknál felhalmozott 
hulladékot. A heti utcabe-
osztás a következő: hétfőn 
M.Viteazu, Kollégium, N. 
Iorga, Vár sétány, A. Șaguna, 
Azuga utcák és környékük; 
kedden Maroshévíz, Avram 
Iancu, Régi kórház, Palás 
köz,  Mărășești tér, Mărăști, 
Aranyos, Motru, A. Vlahuță 
utcák és környékük; szerdán 
Berek, Margaréta, Kós Károly, 
Hangya utcák, Kárpátok sétá-
nya és környéke; csütörtökön 
Ștefan Cicio Pop, Víztelep, 
Szentannai, Nagy Szabó 
Ferenc, Serafim Duicu, Cons-
tantin Hagi Stoian utcák és 
környékük; pénteken Szaba-
di, Csíki, Földműves, Mircea 
Robu, Virág, Zöld, Hints Ottó, 
Szotyori József, Pongrácz 
Antal utcák és környékük; 
szombaton Kinizsi Pál, Sina-
ia, Mihai Eminescu, Brăila, 
Rózsa, Csillag, Aurel Filimon, 
Horea, Ballada, Bartók Béla, 
Nyomda utcák, aluljáró.
Kérik a magánházak tulaj-
donosait és a tulajdonosi 
társulásokat, hogy takarítsák 
ki ingatlanjaikat, valamint 
a birtokukban található 
területeket és zöldöveze-
teket, a hulladékot pedig a 
meghirdetett dátum előtti 
napon helyezzék ki a járdák 
szélére (kupacokban, kivéve 
az építkezésből/felújításból 
származó törmeléket), a 
szállítóeszközök számára 
könnyen megközelíthető 
helyre.

• RÖVIDEN 
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N em lépett ki édesapja szalma-
kalap-készítéssel foglalkozó 

családi vállalkozásából (IF) – ahol 
csupán tag volt – Szőcs László, ami-

kor 2008-ban először vá-
lasztották polgármesterré, 
ezért indított vizsgálatot 
ellene az Országos Fedd-
hetetlenségi Ügynökség 
(ANI) 2015-ben. Az ügyben 
hamar vádat is emeltek 
összeférhetetlenség gya-
nújával, majd az ítélet ki-

hirdetése után 2018 májusában 
megszüntették mandátumát, illetve 
három évre eltiltották a közügyek 
gyakorlásától.

Többször fellebbezett

Elítélése után többször is fellebbe-
zett, hiszen úgy érzi, mondvacsinált 
ürüggyel állították félre – azonban 
nem járt sikerrel. Lapunknak kifej-
tette, jogi úton támadta meg Hargita 
Megye Prefektusi Hivatalának ren-
deletét, amely megszüntette a man-
dátumát. Egyik perben a rendelet 
felfüggesztését kérte, amelyet rögtön 
el is utasított a bíróság, a másikban 
viszont a rendelet megszüntetéséért 
folyamodott. Ebben az esetben sem 
járt sikerrel, még a táblabíróságon 
sem. A tárgyalás ideje alatt ugyan-
akkor megjelent egy törvény, amely a 
három évnél régebbi ügyek elévülé-
sét szavatolja, ezért Szőcs ismét kér-
te, hogy semmisítsék meg a prefektu-
si rendeletet, de ez nem történt meg. 

További pert indíthatna ugyanakkor 
az ANI-nál is a volt tisztségviselő, 
hogy szüntessék meg a közügyektől 
való eltiltását, amely 2021. május 
2-án jár le, de ezt már nem vállalja.

Halvány remény

Nemrég a szenátus megszavazott 
egy új törvényjavaslatot, melynek 
értelmében lerövidíthetik a köz-
ügyektől való eltiltás időtartamát, 
hogy a hozzá hasonló helyzetben 
lévők indulhassanak a választáso-
kon. A képviselőház azonban még 
nem tárgyalt az ügyben, így Szőcs 
László nem sok esélyt lát a jogsza-
bály kihirdetésére. „Saját magam-
mal is megvívtam a harcot, így 
most már letettem arról, hogy pol-
gármesterként újrázzak, azonban 
a helyi RMDSZ elnökeként első va-

gyok az önkormányzati képviselői 
listán. Ezt a korábban említett tör-
vényjavaslat esetleges kihirdetése 
miatt vállaltam el. Ha azonban ez 
nem történik meg, akkor természe-
tesen nem teszem le a hivatali es-
küt a választások után, így a listán 
utánam következő személy veszi át 
a helyemet” – magyarázta Szőcs. 

Arra is kitért, hogy a helyi RMDSZ 
Szilveszter Attilát nevesítette pol-
gármesterjelöltként. Szőcs László 
mandátumának megszüntetése óta 
egyébként már Nagy Endre korábbi 
alpolgármester, az új jelölt, Szil-
veszter Attila és Tiboldi Elek képvi-
selő is vezette ideiglenes megbízás-
sal az udvarhelyszéki községet.

Nevesítette polgármesterjelöltjét az RMDSZ etédi szervezete
• Noha két évig pereskedett mandátumának megszün-
tetése és közügyektől való eltiltása miatt Szőcs László, 
Etéd volt polgármestere, akit összeférhetetlenség miatt 
ítéltek el, nem járt sikerrel, így nem indulhat az őszi 
helyhatósági választásokon.

Szőcs: letettem arról, hogy a község 
polgármestere legyek
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