
Udvarhelyszék
Cs

ík
sz

ék
2020.  JÚLIUS 29 . ,  SZERDA A K T U Á L I S 7#helyhatósági választások  #jelöltek  #EMSZ

Polgármestereket váltana az EMSZ
Nyikó-menti polgármesterjelöltjeit mutatta be az Erdélyi Magyar Szövetség
• Benczédi Leventét 
Siménfalván, Hadnagy 
Ernőt pedig Farkas-
lakán jelöli polgár-
mesternek az Erdélyi 
Magyar Szövetség 
(EMSZ), akik a fejlesz-
tésekre, a közösségko-
vácsolásra és a hagyo-
mányok megőrzésére 
fektetnék a hangsúlyt 
– derült ki egy tegnapi 
sajtótájékoztatón.
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A bemutatott jelöltek már bi-
zonyítottak a való világban 
és ezen képességüket, illet-

ve megszerzett tudásukat szeretnék 
kamatoztatni politikai szerepet vál-
lalva – jelentette ki Mezei János, aki 
korábban már közölte, hogy ő maga 
Hargita Megye Tanácsának elnö-
ki tisztségére pályázva méretkezik 
meg a közelgő választásokon.

A siménfalvi jelöltről

Benczédi Levente helyi önkormány-
zati képviselő és vállalkozó a 2016-
os helyhatósági választásokon is 
megméretkezett már a polgármes-

teri tisztségért, de végül alulma-
radt. Úgy érzi, hogy önkormányzati 
képviselőként dolgozva csapatával 
elég tapasztalatot szerzett az elmúlt 
években ahhoz, hogy végre ő vezes-
se a közösséget. A sajtótájékoztatóra 
tíz pontból álló feladatcsomaggal 
érkezett, amelyeket megválasztása 
esetén az elkövetkező négy évben 
szeretne megvalósítani. Ezek között 
szerepel egyebek mellett haszongé-
pek beszerzése az árvízmegelőzé-
si munkák elvégzésére, a községi 
utcák rendbetétele, a több faluban 
már kiépített ivóvízrendszer beüze-
melése, a gyümölcstermesztés és 

a kosárfonás támogatása, a fűtés-
támogatás odaítélési rendszerének 
kidolgozása, valamint a kultúra és a 
sport felkarolása. Mindezek mellett 
hangsúlyt szeretne fektetni a kül-
sős források pályázati úton történő 
bevonására is. Úgy gondolja, hogy 
rendszert teremtve tud fejleszteni a 
községhez tartozó tizennégy falu-
ban. Siménfalva községhez tartozó 
települések: Siménfalva, Bencéd, 
Csehétfalva, Kiskadács, Kiskede, 
Kobátfalva, Medesér, Nagykadács, 
Nagykede, Rugonfalva, Székely-
szentmihály, Székelyszentmiklós, 
Tarcsafalva, Tordátfalva.

A farkaslaki jelöltről

A farkaslaki polgármesterjelölt, Had-
nagy Ernő, aki eddig már építkezési 
vállalkozóként és korábbi helyi kép-
viselőként is bizonyított rámutatott, 
községükben nincsenek ugyan olyan 
problémák, amelyek gátolnák a fej-
lődést, viszont szerinte két-három 
ember testre szabta a közösség jövő-
jét, ami nem helyes. Éppen ezért be 
szeretne vonni a döntésekbe másokat 
is, akiket eddig „kirekesztettek,” sok-
szor pártszínezetük miatt. A szakem-

berekre támaszkodva minőségi fej-
lesztéseket szeretne. Mindemellett a 
hagyományok, a kultúra megőrzésére 
is kiemelt hangsúlyt szeretne fektetni. 
Farkaslaka kilenc település község-
központja: Bogárfalva, Firtosváralja, 
Kecset, Kecsetkisfalud, Nyikómalom-
falva, Székelypálfalva, Szencsed, Szé-
kelyszentlélek és Farkaslaka.

Kapcsolatban a megyei tanáccsal

Mezei János kifejtette, azért jelöltet-
te magát a megyei tanács élére, mert 
úgy érzi, hogy az EMSZ csapatban tud 
igazán hatékonyan dolgozni, amihez 
fontos, hogy ne csak a helyi 
tanácsokban legyenek jelen 
tagjaik, hanem a közigazgatás 
magasabb szintjein is. Vállal-
kozóként elmondta, hogy hiá-
nyolja kollégáit a politikából. 
Jelen volt ugyanakkor Zakari-
ás Zoltán is, aki újabb képvi-
selői mandátumért pályázik 
a megyei tanácsnál. Kijelentet-
te, azt szeretnék a többi képviselővel 
elérni, hogy a törvényesség és a mél-
tányosság elve alapján működjön az 
intézmény. Mezei azt ígérte, hogy 
sorozatban fogják bemutatni a vá-
lasztásokig polgármester-jelöltjei-
ket. Közölte Udvarhelyszéken négy 
olyan község van, ahol a szövetség 
nem indít jelölteket, a helyi képvi-
selőket is beleértve. Kérdésünkre 
arról is beszélt, hogy Székelyud-
varhelyen egyelőre nem született 
döntés arról, hogy közös vagy külön 
polgármesterjelölt mellé sorakozik fel 
az EMSZ-t alkotó két párt. 

Elkezdte saját jelöltjeinek 
bemutatását az Erdélyi Magyar 
Néppárt és a Magyar Polgári Párt 
által létrehozott Erdélyi Magyar 
Szövetség (EMSZ) 
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KORPOS ATTILA

M ezei János, az Erdélyi Magyar 
Néppárt és a Magyar Polgá-

ri Párt fúziójából létrejött Erdélyi 
Magyar Szövetség megyei tanácsel-
nök-jelöltje az eseményen elmondta, 
közösséget szeretnének építeni az 

őszi helyhatósági választá-
sok alkalmából. „Mindkét 
településre ellátogatva azt 
tapasztaltam, az élet ren-
geteg területéről vannak 
személyek, akik felzárkóz-

tak a két jelöltünk mögé. 
Most már elég a szemfényvesztésből 
és a virtuális világból, mi szeret-
nénk megjelenni a választópolgárok 
előtt, hiszen mindannyian hús-vér 
emberek vagyunk” – emelte ki. Hoz-
zátette, meglátása szerint a megyei 

politikai rétegnek vissza szeretnék 
adni a maga komolyságát. „Látva, 
hogy megyei szinten az RMDSZ-en 
belül ellentét és feszültség van kiala-
kulóban, szerintünk egy koherens, 
összefüggő csapatra van szüksége a 
megye lakosságának. Nem a médiá-
ban való szereplés kell meghatároz-
za a mai közszereplők tevékenységét, 
sokkal inkább a rövid és hosszú távú 
elképzelések mérvadóak. Szeret-
nénk, ha igazi gazdája lenne a me-
gyének” – utalt Mezei János a megyei 
tanácselnök-választásra. 

Gyimesi gondok

Rátérve a polgármesterjelöltekre, 
Pruteanu Róza Izabella rámutatott, 
iskolaigazgatóként széles körű rá-
látása nyílt a település életére. „Gy-
imesfelsőloki lakosként azt látom, 
az országos és uniós pályázatok 

tárháza fontos pénzforrási lehetősé-
geket biztosítana, amelyek jelenleg 
nincsenek kihasználva. Folytonos 
pályázati tevékenységet szeretnék 
elérni” – jelentette ki, hozzátéve, az 
önkormányzati tulajdonban levő út-
szakaszok felújításra szorulnak, de 
a járdák hiánya is sok fejtörést okoz 
a lakosságnak. „A patakmedrek 
megfelelő karbantartása elsődleges 
lenne, hiszen az elmúlt időszakban 
a gyimesi községet többször is árvíz 
sújtotta. Az oktatási intézmények és 

játszóterek szintén megértek a kor-
szerűsítésre, az ingázó lakosok szá-
mára pedig még mindig nincsenek 
megfelelően kialakított buszmegál-
lók” – sorolta a a teendőket.

Szentmihályi tervek

Moldován Tamás Csaba polgármes-
terjelölt már a kilencvenes évek óta 
él Csíkszéken. „A Csíkvacsárcsi, Csí-
kajnád, Lóvész és Csíkszentmihály 
településeket összefogó EMSZ-jelölt-

jeként már egy éve azon dolgozom, 
hogy mit lehetne másként és jobban 
végezni, milyen többletet lehetne 
hozzáadni a települések életéhez. 
Nem egy funkciót szeretnék meg-
szerezni: élhetőbbé szeretném tenni 
honfi társaim életét” – hangsúlyoz-
ta. Jelezte, csapatban tudnak elérni 
változásokat, hiszen a széthúzás 
nem vezet jóra. 

Előtérben Hargita megye

Kérdésünkre, hogy milyen esélyek-
kel indulnak az EMSZ polgármester-
jelöltjei Hargita megyében, a megyei 
tanácselnök-jelölt Mezei bizakodóan 
válaszolt. „Több mint ötven tele-
pülésen indítunk jelölteket a me-
gyében. Normalizálni szeretnénk a 
lakosokban kialakult politikai viszá-
lyokat” – fogalmazott, megemlítve, 
fejleszteni csakis nyugodt környezet-
ben, közös erővel lehetséges. 

Két csíkszéki jelöltet is bemutatott a Szövetség
• Sajtótájékoztató-sorozatának csíkszeredai állomá-
sán két csíkszéki – gyimesfelsőloki és csíkszentmihályi 
– polgármester-jelöltjét mutatta be tegnap az Erdélyi 
Magyar Szövetség (EMSZ). Elhangzott, több mint ötven 
hargitai településen indít jelölteket a pártszövetség. 

Mezei János (középen) két csíki jelöltet 
mutatott be
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