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A múltból merít és a jövőbe tekint
Megnyitotta székelyudvarhelyi kampányirodáját Derzsi László polgármesterjelölt

• Az értékek meg-
becsüléséért, a köz-
lekedés javításáért, 
sikeres sportéletért, új 
gazdasági lendületért, 
valamint tiszta városért 
dolgozna megválasztá-
sa esetén Derzsi László, 
az RMDSZ székelyud-
varhelyi polgármes-
ter-jelöltje – jelentette 
be tegnap a szövetség 
helyi kampányirodájá-
nak megnyitóján.
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A Tegyük sikeressé Székelyud-
varhelyt! mottóval vág neki 
a választási kampánynak az 

RMDSZ helyi szervezete, mivel azt 
gondolják, hogy a székelyföldi váro-
sok többsége már lényegesen meg-
előzte Székelyudvarhelyt a fejlődés-
ben, ugyanakkor több környékbeli 
község is jobban kihasználta lehe-
tőségeit bizonyos problémák megol-
dására – fejtette ki Derzsi László, a 
szövetség helyi polgármester-jelöltje. 
Szerinte jelenleg magyarázkodások, 
kifogások vannak az eredmények 
helyett, ezért kell leváltani a jelenlegi 
városvezetőt. Mint mondta, egy pezs-
gő, dinamikus Székelyudvarhelyet 
szeretnének, amely együtt „rezonál” 
az udvarhelyszéki településekkel és 
a székelyföldi városokkal. „Egy olyan 
Székelyudvarhelyet szeretnénk, amely 

ugyan nem kíván versenyezni a nagy-
városokkal, de alternatívát kínálhat 
az ottani élettel szemben” – szögezte 
le a jelölt, hozzátéve, hogy a konfl ik-
tusok megszüntetését és a jó ötletek 
felpártolását szeretnék előtérbe he-
lyezni. Az is fontos céljuk, hogy ne a 
múltba tekintve dolgozzanak, hanem 
inkább a jövőbe tekintsenek.

Az értékek megőrzése

Derzsi László hangsúlyozta, válasz-
tási programjukkal azon kérdésekre 
fogalmaztak meg válaszokat, ame-
lyek felméréseik alapján a legjobban 
foglalkoztatják a lakókat. Ezek közül 
az értékek megőrzését emelte ki, hi-

szen úgy véli, hogy sok kincsünk a 
pusztulás szélén áll. Szerinte az egyik 
ilyen a Szejkefürdő. Fontosnak tartja 
a strand újraindítását, amihez – a pe-
reskedés tárgyát képező – megépített 
ivó- és szennyvízhálózat átvételére 
van szükség. Azt is kiemelte, hogy 
mielőbb fel kell újítani a Székelytá-
madt-várat, mindemellett a város hí-
res rendezvényeit is fel kell éleszteni 
és jobbá kell tenni.

Gazdaság, közlekedés

A gazdasági fejlesztésekkel kapcsola-
tos elképzelésekről Szakács Tibor ön-
kormányzati képviselő-jelölt beszélt. 
Kijelentette, jelenleg gazdaságilag 

stagnál a város mind a pályázati pén-
zek elköltése, mind  pedig költségve-
tési szempontból is. Úgy véli, dicsére-
tes a székelyudvarhelyi vállalkozók 
munkája, azonban új beruházásokra, 
munkahelyekre is szükség van, hogy 
hazajöjjenek a fi atalok. Ennek eléré-
séhez pedig létre kell hozni egy ipari 
parkot. Arról is beszélt, hogy egy jól 
működő tömegközlekedési rendszer 
kialakítására is szükség van, amely 
összeköti Székelyudvarhelyet a kör-
nyező településekkel is; ezt pedig 
maga a város kell üzemeltesse. Arra 
is kitért, hogy nem lehet lemondani 
egy elkerülőút létrehozásáról, ugyan-
akkor a bicikliutakat is tovább kell fej-
leszteni, biztonságossá kell tenni. 

Sport, tisztaság

Benedek Árpád Csaba, aki szintén 
önkormányzati képviselő-jelölt, ar-
ról beszélt, hogy jelenleg a túlélésért 
küzdenek a versenysportok képvise-
lői, mert nem kapták meg a megfelelő 
önkormányzati támogatásokat. Sze-
rinte egy jól alkalmazható sportstra-
tégiára van szükség és arra, 
hogy közép- és hosszútávon 
biztosítsanak anyagi segít-
séget a sportágak számára, 
bizonyos esetekben akár 
kiemelt módon is. Lényeges 
ugyanakkor az utánpótlásra 
is forrásokat csoportosítani. 
Arra is kitért, hogy mielőbb 
meg kell építeni egy fedett uszo-
dát. Az RMDSZ csapatának az is 
kiemelt célja, hogy tisztább legyen 
a város, amelyet úgy szeretnének 
elérni, hogy a szelektív hulladék-
gyűjtésre helyeznék a hangsúlyt. A 
lényeg, hogy a város a zéró hulladék 
kategóriába kerüljön. Példaként em-
lítette, hogy kevesebb szemétdíjat 
szabnának ki arra, akitől kevesebb 
hulladékot kell elszállítani.

Megszüntetné a konfliktusokat 
Derzsi László, aki szerint 
Székelyudvarhely sok 
tekintetben lemaradt
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SIMON VIRÁG

A román nyelvű Cuvântul Liber 
napilapban jelent meg az a vá-

lasztási plakát, amelyből kiderül, 
hogy Dorin Florea Maros megyei ta-
nácselnökjelöltként, Claudiu Maior 
pedig marosvásárhelyi polgármester-
jelöltként indul az idei helyhatósági 
választásokon. A plakát szerint Florea 
függetlenként pályázza meg a jelenleg 
Péter Ferenc által elfoglalt tanácselnö-
ki tisztséget, míg Maior a Victor Ponta 
által alakított Pro Romania színeiben. 
A plakáton, Florea feje felett egy két-

nyelvű szlogen van: O alegere sigură/
Egy biztos választás.

Folrea már sejtette

Rákérdeztünk a marosvásárhelyi 
városháza sajtószóvivőjénél, hogy 
mennyire hivatalos ez az információ. 
Ő nem kívánt politikai kérdésekben 
nyilatkozni, hiszen a városháza al-
kalmazottja, de emlékeztetett, hogy 
a legutóbbi sajtótájékoztatóján Dorin 

Florea említést tett arról, hogy mennyi 
mindent lehetne megyei tanácselnök-
ként tenni. Florea akkor arról beszélt, 
hogy fejleszteni lehetne a metropolisz 
övezetet, igazi egységgé lehetne ková-
csolni a várost és nagylélegzetű uniós 
pályázatokat lehetne lehívni a város 
és környéke fejlesztésére. Claudiu 
Maior július elején jelentette be, hogy 
kilép az ALDE pártból és a Pro Roma-

nia tagja lesz. Neki ez már az 
ötödik pártja, ahol „szeren-
csét próbál”. A párt megyei 
vezetője, Călin Buzgău már 
márciusban beszélt arról, 
hogy ha találnak egy szu-
per jelöltet, akár függetlent 
is, akkor támogatni fogják, 
hogy megnyerhesse a Maros 
megyei tanácselnöki tisztséget.

Úgy tűnik, hogy megyei tanácselnökként folytatná Dorin Florea
• Bár hivatalos bejelentés még nem történt, egy román 
újságban megjelent választási plakátból kiderül, hogy 
Dorin Florea, Marosvásárhely polgármestere Maros megyei 
tanácselnökként folytatná karrierjét,  személyes tanácsadó-
ja, Claudiu Maior pedig elfoglalná a városvezetői széket.

Újsághirdetésből derül ki, hogy a 
várost vezető páros mire készül
▸  F O R R Á S :  P U N C T U L . R O

Kedvező ítélet
Szőcs Zoltánnak

A terrorizmus vádjával elítélt 
székelyföldi Szőcs Zoltán felté-
teles szabadlábra helyezéséről 
döntött szerdán, első fokon 
a brassói bíróság. Az ítélet 
kivonatát a romániai bíróságok 
portálján tették közzé. Az ítélet 
nem jogerős, három napon be-
lül fellebbezést lehet benyúj-
tani ellene. Ugyanaz a bíróság 
július elején megalapozatlan-
nak tartotta és elutasította a 
székelyföldi terrorvád alapján 
elítélt Beke István feltételes 
szabadon bocsátását.

• RÖVIDEN 

Nyitottságot akar
Kérdésünkre Derzsi László nem 
kommentálta azt, hogy az újrázni 
kívánó Gálfi Árpád polgármester 
mögé felsorakoztak a vállalkozók, 
hiszen úgy véli, mindenkinek sze-
mélyes döntése, hogy kit támogat. 
Azt azonban kijelentette, hogy 
őket is segíti több vállalkozó és 
szakember. Hozzátette, egy sike-
res választás esetén ők azoknak a 
szakembereknek a véleményére is 
számítanak, akik jelenleg esetleg 
mást támogatnak.




