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ISZLAI KATALIN

Hétfőn kezdődött el a hely-
hatósági választásokra 
szükséges támogatói alá-

írások gyűjtésének időszaka, a 
jelöléseket pedig augusztus 7. és 
18. között lehet majd benyújtani. 
A kampányidőszak a tervek sze-
rint augusztus 28-án kezdődik, és 
szeptember 26-án ér véget. A 2015-
ből származó 115-ös számú törvény 
szerint a polgármester- és helyi 
képviselőjelölteknek az adott köz-
igazgatási egységben a választói 
jegyzékben szereplők egy száza-

lékának támogató aláírását 
kell összegyűjteniük. Ez 
nem lehet kevesebb 100-nál 
a községek esetében, 500-
nál a másod- és harmad-
rangú városokban, illetve 
1000-nél a nagyvárosokban 
és a fővárosban. Ezt az elő-

írást írta fölül a járványhely-
zet miatt a nemrég elfogadott, 
84-es számú törvény, amellyel az 
elvárásokat a felére csökkentet-
ték. A világjárvány miatt ezen túl 
további módosításokra, korláto-
zásokra lehet számítani, mi több, 
ha nagymértékben emelkednek az 
esetszámok, ismét elhalaszthatják 
a voksolást. A jelenlegi állás szerint 
szeptember 27-én, vasárnap tartják 
az önkormányzati választásokat 
Romániában. 

Csíki RMDSZ-es helyzetkép

Nyolc csíki közigazgatási egység-
ben indít új polgármesterjelöltet 
az RMDSZ: két helyszínen más 
párt színeiben vagy függetlenként 
mandátumot nyert polgármestert, 
a fennmaradó hatban pedig szin-

tén RMDSZ-es vezetőt váltanának 
az új jelöltek – tudtuk meg Becze 
Istvántól, a területi szervezet ügy-
vezető elnökétől.

Csíkszeredában Korodi Attila 
lesz az RMDSZ polgármesterjelöltje, 
miután megnyerte a márciusi elő-
választást Ráduly Róbert Kálmán 

jelenlegi polgármesterrel szemben. 
Szintén előválasztáson döntöttek 
a jelöltekről Csíkszentléleken és 
Tusnádon is, mivel egynél több 
polgármesterjelölt pályázta meg a 
tisztséget. Csíkszentléleken rend-
kívül kiegyensúlyozott küzdelem 
zajlott a három jelölt között: Nagy 
István Alfréd 240 szavazatot ka-
pott, Keresztes Balázs jelenlegi pol-
gármestert 223-an támogatták, míg 

Gidró Attila 213 voksot gyűjtött be. 
Így végül Nagy István Alfréd lesz 
a szövetség polgármesterjelöltje. 
Tusnád községben szintén három 
polgármesterjelölt méretkezett meg, 
ott nagy fölénnyel győzött Molnár 
József, akinek 535 választópolgár 
szavazott bizalmat. György József 

jelenlegi polgármester és Bíró Zsolt 
jelentősen lemaradva követték 111, 
illetve 54 szavazattal. Emellett 
Csíkszentgyörgyön is két jelentkező 
volt, György József községvezető és 
Réti Zsófi a közül kellett kiválaszta-
ni az RMDSZ polgármesterjelöltjét, 
ott viszont nem szerveztek elővá-
lasztást, hanem a Helyi Küldöttek 
Tanácsa (HKT) döntött erről. A je-
lölőgyűlés végül György Józsefet 

támogatta. Ezt követően, március 
7-én Réti Zsófi a közösségi oldalán 
jelezte, hogy az ő jelölése érvény-
telen volt, mert nem írta alá azt a 
nyilatkozatot, hogy függetlenként 
nem indul az RMDSZ jelöltje elle-
nében. Egyúttal azt is bejelentette, 
hogy az önkormányzati választá-
son független polgármesterjelölt-
ként indul majd. Változás várható 
továbbá Csíkszentmártonban, ahol 
a községet jelenleg vezető Gergely 
András nem készül újabb mandá-
tumra, helyette Birtalan Sándor 
lesz az RMDSZ jelöltje. Madéfalva 

élére a 2017-ben összeférhetetlenség 
miatt mandátumát elveszítő Szentes 
Csaba készül visszatérni, a közsé-
get most irányító Csibi József nem 
is jelöltette magát. Az RMDSZ-es 

kollégákat váltani készülők mellett 
két kisvárosban is érdekes helyzet 
alakult ki: Tusnádfürdőn Melles 
Mária jelenlegi alpolgármester lesz 
az RMDSZ jelöltje a regnáló MPP-s 
Albert Tibor polgármesterrel szem-
ben, Balánbányán pedig Orbán 
Loránd helyi RMDSZ-elnök lesz a 
jelölt, aki a korábban függetlenként 
mandátumot nyert Gheorghe Ioji-
bant váltaná.

Többen újráznának

Több olyan község van, ahol a tiszt-
ségben lévő polgármesterek vállal-
nának újabb négyéves megbízatást. 
Csíkrákoson Császár Attila jelenlegi 
községvezető szerezne újabb man-
dátumot, Csíkszentsimonban Koz-
ma István polgármester újrázna, 
Szépvízen pedig Ferencz Tibor. Ká-
szonaltízen András Zoltán, Csíkkoz-
máson Szántó László, Csíkszentki-
rályon Székely Ernő, Csíkpálfalván 
Ferencz Csaba, Gyimesközéplokon 
Gergely Károly, Gyimesfelsőlokon 
Pap Imre, Csíkszentdomokoson Kar-
da Róbert, Csíkszenttamáson Ked-
ves Róbert, Csíkkarcfalván Gábor 
Tibor, Csíkdánfalván Böjte Csongor 
Ernő, Csíkszentimrén Kencse Előd, 
Csíkszentmihályon Izsák-Székely 
Lóránt, Csíkmadarason pedig Bíró 
László készül újabb polgármesteri 
mandátumra. Csíkcsicsóban nem 
lesz RMDSZ-polgármesterjelölt a 
helyhatósági választásokon.

Aláírásgyűjtés járványhelyzetben
Hétfő óta zajlik a támogatói szignók gyűjtése a szeptemberi helyhatósági választásokra
• Könnyebben gyűjthetik össze idén a polgármester- és tanácsosjelöléshez szük-
séges támogatói aláírásokat a jelöltek, mivel a koronavírus-járvány miatt kevesebb 
szignó is elégséges lesz az induláshoz. A jelenlegi állás szerint szeptember 27-én 
tartanák az önkormányzati választásokat Romániában, ám a drasztikusan emelkedő 
napi fertőzésszámok miatt akár újabb halasztás sem kizárt. 

A választást megelőzi a jelö-
léshez szükséges támogatói 
aláírások összegyűjtése

▴  K O R Á B B I  F E L V É T E L :
     M I H Á L Y  C S A B A

Az EMSZ-nél még nem 
döntöttek 
Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) 
és a Magyar Polgári Párt (MPP) 
összeolvadásából létrejött Erdélyi 
Magyar Szövetségnél (EMSZ) 
még nem zárult le a jelöltállí-
tás folyamata – tájékoztatott 
érdeklődésünkre Tőke Ervin, a 
szövetség csíkszeredai egyeztető 
tanácsának tagja. Elmondása 
szerint várhatóan egy hét múlva 
kezdődhet el az EMSZ-jelöltek 
megnevezése.

B Á L I N T  E S Z T E R

Miután az alkotmánybíróság a 
hónap elején úgy határozott, 

hogy alkotmányos a gyerekpénz-
ként emlegetett gyermeknevelési 
pótlék megkétszerezését augusztus 
elsejéig elhalasztó, 2020/2-es sür-
gősségi kormányrendelet hatályon 

kívül helyezéséről szóló törvény, 
jövő hónaptól 300 lejre kellene nő-
nie a jelenlegi 150 lejes szintről a 
2–18 éves korosztálynak járó jutta-
tásnak, a fogyatékkal élő kiskorú-
aknak pedig  havi 600 lejt kellene 
kapniuk. Ludovic Orban miniszter-
elnök viszont már a taláros testület 
döntése után leszögezte, hogy nincs 
pénz az összeg megduplázására, de 
keresik a megoldást arra, hogy még 

idén emelni tudják a jelenleg 150 le-
jes juttatást.

Kiszivárgott forgatókönyv

A News.ro hírügynökség most úgy 
értesült, hogy a kormánytagok egy 
olyan forgatókönyvről egyeztetnek, 
amely 15 százalékkal emelné meg a 
gyerekpénzt. Egy hasonló döntés-
be egyébként akár bele is törhet az 
Orban-kabinet foga, ugyanis a Szo-
ciáldemokrata Párt (PSD) az alkot-
mánybírósági döntést követően meg-
lebegtette, hogy „le fogja seperni az 
asztalról” a jelenlegi kormányt, ha 

az nem duplázza meg a gyermekne-
velési pótlékot.  A kiszivárgott 
hírek szerint a nyugdíjtör-
vényben előírt 40 százalék 
helyett szintén 15 százalé-
kos lehet a nyugdíjemelés 
mértéke szeptember else-
jétől, de a News.ro forrá-
sai szerint erről még nem 
született döntés. A bérezési 
törvény alapján ugyanak-
kor szeptembertől emelni 
kellene a tanárok fi zetését 
is, ezt azonban a kormány-
zati források szerint elhalaszthatja a 
nemzeti liberális párti (PNL) kabinet.

Kevesebbet ad a kormány: 15%-kal nőhet a gyerekpénz és a nyugdíj
• Mindössze 15 százalékkal nőhet idén a gyerekpénz 
és a nyugdíj, a tanárok fizetésemelését pedig elhalaszt-
hatják a kiszivárgott információk szerint.

Teszteredmény 
magyarul és angolul 
Hétfőtől magyar és angol nyel-
ven is igényelhető a Csíkszere-
dai Megyei Sürgősségi Kórház-
ban az RT-PCR koronavírusteszt 
eredménye – tájékoztatott 
közleményében az intézmény. 
Erre azoknak van szükségük, 
akik határátkeléshez kérik a 
tesztet. A magyar vagy angol 
nyelvű eredmény igénylését a 
tesztre való előjegyzés során 
kell jelezni. A koronavírustesztet 
telefonos előjegyzés alapján 
végzik el a kórházban.
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