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Tizenkét pontban
Bemutatta programját Tőke Ervin polgármesterjelölt

ISZLAI KATALIN

Az 1848–49-es forradalom és 
szabadságharc követeléseire 
utalva 12 pontban foglalta ösz-

sze választási programját Tőke Ervin, 
az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) 
csíkszeredai polgármesterjelöltje. A 
Csíki Székely Múzeum mögötti skan-
zennél tartott szerdai sajtótájékozta-
tón a jelölt csapatának néhány tagjá-
val ismertette elképzeléseit.

Helyi rendőrség és polgárőrség

Programjának első pontja egy szabad 
székely város létrehozásáról szólt, 
mint a jelölt kifejtette, olyan várost 
szeretnének, amelyben a csíkszere-

daiak érdekei érvényesülnek, és 
„nem Bukarestben megkötött 
egyezségek alapján osztják 
el azt a közösségi vagyont, 
amit évente megtermel a la-
kosság”. A második pontban 
a közbiztonság kérdéséről 

esett szó, ezen belül a helyi 
rendőrség megalakításáról, amelyet 
Tőke ígérete szerint – amennyiben 
mandátumot nyernek – egy hónap 
alatt elindítanának. Emellett egy 
önkéntes alapon működő polgárőr-
séget is létrehoznának a városban. A 
következő témakör az adó-, illeték- és 
rezsicsökkentés volt. A jelölt szerint 
előbbi kettő mértéke nincs össz-

hangban a városban tapasztalható 
keresetekkel, ezért a törvény által 
megengedett legalacsonyabb ér-
tékűre csökkentenék a belterület- és 
épületadókat. Negyedik pontként az 
ügyintézés könnyítését, gyorsítását 
említette, kitérve az egyablakos ügy-
intézés bevezetésére, ötödik téma-
körként pedig az építkezési engedé-
lyek kibocsátásának felgyorsítását. 

Ezt követően a gazdaságélénkítés 
és a turizmus terén jegyzett elképze-
léseiről beszélt az EMSZ jelöltje, mint 
részletezte, vállalkozóbarát várost 
szeretnének. Például az infrastruk-

túra fejlesztésével és vállalkozóbarát 
adórendszerrel szeretnék elhárítani az 
akadályokat az itt vállalkozni kívánók 
útjából. A turizmus kapcsán egyebek 
mellett a gyógyvizek kihasználatlan-
ságáról beszélt, szerinte wellnessköz-
pontokat kellene létrehozni a Szere-
dai fürdőnél, Zsögödfürdőn vagy a 
Csíki Csobbanó szomszédságában. A 
hetedik pontban a külső városrészek 
felzárkóztatása érdekében tervezett 
fejlesztésekről beszélt, ezt követően 
pedig a parkolási problémákról. Meg-
látása szerint fel kell venni a versenyt 
az egyre növekvő autóparkkal, és vá-
rosszéli ingyenes, őrzött parkolókat, 
illetve parkolóházakat kell létrehozni. 
A következő pontban a piacokról be-
szélt, amelyekből egy nagyobbat és 
több kisebbet hozna létre a városban. 
A tizedik pontban az autós forgalom-
ról és a tömegközlekedés fejlesztéséről 
esett szó, az utolsó két témakör pedig 
az idősekről való gondoskodás, illetve 
a sport, néptánc és fi atalok volt. 

A z RMDSZ Maros megyei tanács-
elnökjelöltje úgy értékelte, az 

elmúlt négy évben sikerült fejlődési 
pályára helyezni a megyét azáltal, 
hogy befejezték a korábban elkezdett 
nagy beruházásokat (a motorsport-
pályát, a hulladéklerakó állomást 
stb.), megerősítették a székelyföldi 
együttműködést, felújították a me-
gyei úthálózat majdnem felét, és so-
ha nem látott módon fejlesztették a 
kórházakat.

„A következő tíz évnek arról kell 
szólnia, hogy Maros megye ne csak 
a mi szívünkben szerepeljen az első 

helyen, hanem a térségben is az első 
legyen. Földrajzi adottságaink meg-
vannak ahhoz, hogy Erdélyben megha-
tározó és megkerülhetetlen gazdasági 
szerepet töltsünk be. Megvannak hoz-
zá a szakembereink, csak rajtunk mú-
lik, hogy itthon tudjuk-e őket tartani” 
– hangsúlyozta Péter Ferenc.

Az RMDSZ tanácselnökjelöltjé-
nek programjának kiemelt pontja 
egy multifunkcionális rendez-
vényközpont, az Erdélyi Tudás-
központ és egy ehhez kapcsoló-
dó kutatóközpont létrehozása. A 
tervek között szerepel a megyei 

utak korszerűsítése, az ivóvíz- és 
csatornahálózat kiépítésének foly-
tatása, a kórházak fejlesztése és 
felszereltségének javítása, a tu-
rizmus fejlesztése és a bürokrácia 
visszaszorítása is. 

Péter Ferenc programjába a 
megyei közlekedést érintő fontos 
beruházások is bekerültek. Így az 
egyik legfontosabb cél, hogy a tér-
ség önkor mányzataival együttmű-
ködve megépítsék Marosvásárhely 
Mezőség felőli terelőútját, amely 
Nyárádtőt fogja összekötni Negyer-
nyével. A Maros Megyei Tanács 
elnöke folytatni szeretné a maros-
vásárhelyi repülőtér fejlesztését is, 
és létrehozna egy Megyei Vidékfej-
lesztési Egyesületet is a helyi ter-
melők és gazdák támogatására.

Számos témakört érintett Tőke Ervin csíkszeredai polgármesterjelölt 

▴  FOTÓ: VERES NÁNDOR

Péter Ferenc: Maros megye ne csak a szívünkben, hanem a térségben is első legyen
• Nekünk Maros megye az első! mottóval kedden dél-
ben sajtótájékoztató keretében mutatta be tanácselnöki 
programját Péter Ferenc.

• V Á L A S Z T Á S I  K A M P Á N Y H Í R

• Egyebek mellett a közbiztonság növelését, az adó-, 
illeték- és rezsicsökkentést, az ügyintézés gyorsítá-
sát, a gazdaságélénkítést, a közlekedési és parkolási 
gondok felszámolását, illetve a fiatalok és idősek 
támogatását tűzte ki célul Tőke Ervin EMSZ-színekben 
induló csíkszeredai polgármesterjelölt, aki szerdán 
ismertette választási programját.

H E G Y I  Z S U Z S Á N N A

É vekkel ezelőtt hivatásos, az 
önkormányzat által fi zetett me-

zőőrségi szolgálat működött Gyer-
gyóalfaluban, majd azt követően 
őrző-védő céggel is volt szerződése 
a polgármesteri hivatalnak a köz-
biztonság fenntartása érdekében, 
2015-ben aztán a polgárőrség mega-
lakítása mellett döntöttek. Az azóta 
eltelt időszakban a tagok lelkesedése 
alábbhagyott, így nemrég újraszer-
vezték az önkéntes szolgálatot. „Nem 
hozta a várt eredményt az előző szer-
vezés, ezért megpróbáltuk újraala-
kítani a polgárőrséget” – ismertette 
Ambrus Zoltán, az új csapat elnöke. 
Hozzátette: „Jelen pillanatban 24 
taggal dolgozunk. A délutáni és késő 
esti órákban járőrözünk. Egyszerre 
három-négy önkéntes van terepen, 
heti váltásban.” A polgárőrök egy 
jelentős része a helyi önkéntes tűzol-
tók sorából került ki.

Bege László alpolgármester elis-
merte, hogy a polgárőrök léte nagy 
segítség az önkormányzat számára. 
„Nem tudnak beavatkozni, hiszen 
nincs ilyen jogkörük, de a jelen-
létük nagyon fontos, sok törvény-
telenség megelőzhető így. A roma 

lakosság szinte egyenlő félként ke-
zeli a polgárőröket a rendőrökkel” 
– mondta az elöljáró.  

A rendfenntartás mellett a tele-
pülésen zajló rendezvényeken is je-
len vannak a polgárőrök: forgalmat 
irányítanak és biztosítanak. Tanév 
közben az általános iskolánál is szol-
gálatot teljesítenek, hiszen az ott el-
haladó teherforgalom miatt szüksé-
ges, hogy a gyerekek biztonságosan 
átkelhessenek az úttesten. „A kijárási 
tilalom alatt sok csaló járt a faluban. 
Próbáltak idősekhez bejutni, csator-
naszereléssel; voltak idegen árusok, 
ócskavasat felvásárlók, mind olyan 
megyékből, településekről 
ahol fertőzési gócpontok 
voltak. Ezeket próbáltuk 
kiszűrni. Most pedig a ter-
ménybetakarításkor kell 
fokozottabban fi gyelnünk” 
– részletezte a polgárőrök 
elnöke.  Járőrözéseik során 
nagy segítséget nyújt számuk-
ra az, hogy teljes felszereléssel, egye-
bek közt hangosbemondóval, kézi 
adóvevővel, refl ektorokkal, éjjellátó 
kamerával rendelkeznek. Nemrég új 
autót is vásároltak az önkormány-
zat, a helyi vállalkozók és a közbir-
tokosság anyagi hozzájárulásából, 
amelyek egyébként is támogatják a 
polgárőrök tevékenységét. 

Újraalakult a polgárőrség

• Újraalakult a gyergyóalfalvi polgárőrség, amelynek 
tagjai új autót vásároltak és teljes felszereléssel rendel-
keznek. Munkájuk is akad bőven.

Új autóval és megkülönböztető 
ruházattal rendelkeznek 
▴  FOTÓ: HEGYI  ZSUZSÁNNA

• F I Z E T E T T  T A R T A L O M




