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Borboly Csaba ismét ringbe száll a tanácselnöki tisztségért
 » ISZLAI KATALIN

Borboly Csaba (képünkön) lett a 
befutó kihívójával, Barti Tiha-

mérral szemben, így ismét ő lesz az 
RMDSZ tanácselnökjelöltje Hargita 
megyében a szeptemberi helyhatósá-
gi választásokon – erről döntött csü-
törtökön a Szövetségi Állandó Tanács 
(SZÁT). Mint Horváth Anna ügyvezető 
alelnök érdeklődésünkre elmondta, 
a SZÁT elfogadta és érvényesítette a 
Hargita Megyei Egyeztető Tanácsban 
(HET) többségi szavazással megho-
zott döntést, ennek értelmében Bor-
boly versenybe szállhat egy újabb me-

gyei közgyűléselnöki mandátumért. 
Horváth Anna továbbá arra is kitért, 
hogy ezzel a döntéssel 99 százalék-
ban befejeződött az RMDSZ jelöltál-
lítási eljárása. Ennek eredményeként 
291 polgármesterjelöltet indítanak, 
4677 helyi tanácsosjelöltet, 15 megyé-
ben megyei tanácsosjelölt-listát és tíz 
megyében megyeitanácselnök-jelöl-
tet, utóbbiból pedig akár 11 is lehet, 
ugyanis Brassó megye esetében még 
folynak a tárgyalások. 

Mint ismeretes, a Hargita Megyei 
Egyeztető Tanácsnak kellett volna 
véglegesen dönteni a hétvégén ar-
ról, hogy a két jelölt közül kit választ 

RMDSZ-es tanácselnökjelöltnek. A 
HET-et Csíkszékről és Udvarhelyszék-
ről hat-hat személy, Gyergyószékről 
pedig három képviselte.

Vasárnap késő este a hat udvar-
helyi jelölt közül hárman Borbolyra, 
ketten Bartira szavaztak, egy sze-
mély tartózkodott, Csíkból mindenki 
Borbolyra voksolt, Gyergyóból pedig 
Bartira. A HET egyik szabályzata ér-
telmében azonban mindhárom terü-
leti szervezetből szükséges lett volna 
legkevesebb egy támogatás, de mivel 
ezt egyik jelöltnek sem sikerült bezse-
belnie, a döntés átkerült a Szövetségi 
Állandó Tanácshoz. FO
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Az Erdélyi Magyar Szövetség 
társelnökei szerint tényként 
kezelhető, hogy lezárult a párt-
szövetség hivatalos bejegyzése, 
ugyanis lejárt az a határidő, 
amíg megtámadhatták volna az 
alakulat bejegyzését a bukaresti 
törvényszéken. Csütörtökön azt 
is bejelentették, Mezei János 
megpályázza a Hargita Megyei 
Tanács elnöki tisztségét.

 » KRÓNIKA

A z Erdélyi Magyar Néppárt 
(EMNP) és a Magyar Polgári 
Párt (MPP) által létrehozott 

Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) 
részéről Mezei János MPP-elnök pá-
lyázza meg a Hargita Megyei Tanács 
elnöki tisztségét a szeptember 27-én 
tartandó romániai önkormányzati vá-
lasztásokon – jelentették be az EMSZ 
társelnökei csütörtökön. Csomortányi 
István, az EMNP elnöke a Gyilkos-tó 
üdülőtelepen, a Szent István-szobor-
nál Mezei Jánossal közösen tartott 
sajtóértekezleten közölte: tényként 
kezelhető, hogy lezárult a pártszö-
vetség hivatalos bejegyzése, ugyanis 
lejárt az a határidő, amíg megtámad-
hatták volna a pártszövetség bejegy-
zését a bukaresti törvényszéken, és – 
tudomása szerint – nem történt ilyen 
beavatkozás.

Az EMSZ társelnökei rámutattak: 
azért választották bejelentéseik hely-
színéül a Békás-szoros szomszédsá-

gát, a Székelyföld határát, mert fon-
tos számukra a Szent István-i örökség 
megtartása. „Az erdélyi magyar kö-
zösség ostrom alatt áll, Székelyföld 
területéből újra és újra lecsípnek te-
rületeket. Egyéves időtávlatban a Bé-
kás-szoros a második olyan terület, 
amelyet a Székelyföld és Hargita me-
gye elveszít” – hangoztatta Csomortá-
nyi István, Hargita megyének a szom-

szédos moldvai megyékkel folytatott, 
bíráságon zajló területvitáira utalva. 
Hozzátette: az EMSZ feladata annak 
a magyar egységnek a megteremté-
se, amely lehetővé teszi a Székelyföld 
megvédését.

Mezei János, aki korábban Gyer-
gyószentmiklós polgármestere volt, 
rámutatott: közigazgatási tapasztala-
tát hasznosítva, európai uniós forrá-

MEZEI JÁNOS MPP-ELNÖK PÁLYÁZZA MEG A HARGITA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKI TISZTSÉGÉT A PÁRTSZÖVETSÉG SZÍNEIBEN

Sínen az Erdélyi Magyar Szövetség bejegyzése

Készen állnak. Mezei János és Csomortányi István a Szent István-szobornál tartott  sajtótájékoztatón
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sokat felhasználva, és a vállalkozói 
réteget megszólítva, „gazdaként” 
akarja önkormányzati elnökként 
Hargita megyét, a Székelyföldet 
szolgálni. A sajtótájékoztatót kö-
vetően az MPP elnöke az MTI-nek 
telefonon nyilatkozva elmondta: az 
EMSZ a közösségi érdeket előtérbe 
helyező demokratikus alternatívát 
teremt az erdélyi magyar politiká-
ban az RMDSZ által megtestesített 
„egypártrendszerrel” szemben, és 
Erdély számos településén indít 
jelölteket. Rámutatott: az MPP és 
EMNP szövetsége egész Erdélyre ki-
terjed, az önkormányzati választá-
sokon a két párt jelöltjei sehol sem 
indulnak egymás ellenében. Mezei 
János utalt arra, hogy a jelöltállí-
tásnál fi gyelembe veszik a bejutási 
küszöböt, és annak függvényében 
döntenek arról, hogy valamelyik 
párt vagy a pártszövetség színeiben 
indítják jelöltjeiket. A helyi és me-
gyei tanácsoknál azoknak a pártok-
nak a jelöltjei kerülnek a testületbe, 
amelyek jelöltlistája megszerzi az 
érvényes voksok legalább öt száza-
lékát, míg a pártszövetségként be-
jegyzett EMSZ-nek már nyolcszáza-
lékos küszöböt kell teljesítenie.

Kovászna megyében Bálint József 
pályázza meg az EMSZ jelöltjeként 
a megyei önkormányzat elnöki 
tisztségét. Gyergyószentmiklóson 
Nagy Zoltán jelenlegi polgármester 
lesz az EMSZ polgármester-jelöltje, 
Marosvásárhelyen – az RMDSZ-hez 
hasonlóan – az EMSZ is támogatja 
a függetlenként induló Soós Zoltán 
polgármesterré választását.

 » Mezei János 
európai uniós 
forrásokat fel-
használva, „gaz-
daként” akarja 
önkormányzati 
elnökként Har-
gita megyét, a 
Székelyföldet 
szolgálni.




