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Hullámokat vert a cikkünk
AZ EMSZ polgármesterjelöltje a Lidl nagyáruházról

„Tudni kell, hogy az egykori Gyopár 
sportszálló területe magánkézben 
volt. Ideig-óráig meg lehet akadá-
lyozni a Lidl nagyáruház felépíté-

sét, de ismerjük a román 
jogorvoslatot, szóval borí-
tékolható a végkifejlet” – 
közölte eléggé sejtelmesen 
Tőke Ervin EMSZ-es csík-
szeredai polgármesterje-

lölt. Kérdésünkre elárulta, 
az önkormányzat nem tudta volna 
magas áron megvásárolni az adott 
területet, mert az felvetette volna a 
korrupció gyanúját. „Nyilván ennek 
a területnek lehetne szebb és hasz-

nosabb rendeltetése. Mi a helyi vál-
lalkozások megerősödését és a pénz 
itthon tartását szorgalmazzuk, de a 
törvények megkötik a kezünket. Ezen 
szeretnénk változtatni” – vázolta.  
„A medvék okozta problémákat, to-

vábbá a vízügyi kérdéseket helyileg 
ugyan tudjuk toldozni-foldozni, de 
az igazi megoldást mindig más intéz-
mények más helyszínen hozzák meg. 
Márpedig fontos, hogy a székelyföldi 
emberek szabadon tudjanak döntést 
hozni ezekben a helyzetekben” – ösz-
szegezte a jelölt. (Korpos Attila)

Online petíciók terjednek 
az interneten, amelyek 
célja megakadályozni, hogy 
nagyáruház épülhessen a 
sportszálló helyén
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Sajtótájékoztatón jelentette be hét-
főn az RMDSZ Csíki Területi Szer-

vezetének elnöke, Borboly Csaba, 
hogy szeptember 18-áig bárki jelez-
heti náluk, ha úgy dönt, hogy meg-
pályázná Korodi Attila megüresedett 
parlamenti képviselői helyét (Korodi 
csíkszeredai polgármesterként foly-
tatná, a szeptember 27-ei helyhatósá-
gi választásokon ő indul RMDSZ-es 
polgármesterjelöltként). Egy pályázó 
máris van: ifj . Hajdu Gábor a saj-
tóeseményen már meg is tartotta 
kortesbeszédét. Amennyiben többen 
is jelentkeznek, október elején a Terü-
leti Képviselők Tanácsa nevezi meg a 
végső aspiránst (előválasztás ezúttal 
nem lesz). Az egyetlen csíki szenátori 
helyre is lehet jelentkezni, azt jelen-
leg Tánczos Barna tölti be, aki min-
den bizonnyal szeretne újrázni.

Ifj . Hajdu Gábor jelenleg az 
RMDSZ Csíki Területi Küldöttek Ta-
nácsának elnöke, az SZKT tagja, volt 
megyei és csíkszeredai önkormány-
zati képviselő. Kérdésünkre, hogy 
mivel foglalkozott az elmúlt négy 
esztendőben, a következőt válaszol-
ta: „végig itt éltem Csíkszeredában; 
mondhatni ingáztam Csíkszereda és 

Magyarország között, havonta né-
hány napot töltve Magyarországon, 
de a tevékenységem központja Csík-
szeredában volt; jogi téren 
tevékenykedtem”.

A parlamenti választáso-
kat december 6-án tartják, 
Csíkszéken két parlamen-
ti képviselői hely van, az 
egyik azonban foglalt: azt 
Kelemen Hunor RMDSZ-elnök fogja 
ismét megpályázni. (Kozán István)

Korodit ifj. Hajdu váltaná
• Korodi Attila hamarosan megüresedő parlamenti 
képviselői helyére ifj. Hajdu Gábor jelentkezett be. Más 
is jelentkezhet szeptember 18-áig, a végső jelöltről az 
RMDSZ Területi Képviselők Tanácsa fog dönteni.
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• Az Erdélyi Magyar Szövetség csíkszeredai polgár-
mesterjelöltje a lapunk által nemrég megírt és erős 
visszhangot kapott újabb csíkszeredai áruház megépí-
tésével kapcsolatban fejtette ki álláspontját. 

Lidl áruház lesz a Tudor lakótelepen
Augusztus végén írtuk meg, hogy új rendeltetést kap Csíkszeredában az 
egykori Gyopár sportszálló és a hozzá tartozó terület, ahol évtizedekkel 
ezelőtt több sportpályát is lehetett használni. Az utóbbi években elha-
nyagolt, egy időben hajléktalanok és gazdátlan kutyák által is látogatott 
ingatlan a város harmadik Lidl áruházának és egy parkolónak biztosít majd 
helyet. Az összesen 96 parkolóhelyből 17 közterületen lesz. 

M íg a 18 ezres lakosságszámú 
Gyergyószentmiklóson negyven 

állami bölcsődei hely van, ami azt je-
lenti, hogy 450 lakosra egy bölcsődei 
hely jut, addig például Sepsiszent-
györgyön 140 lakosra jut egy bölcsődei 
hely – hangzott el a gyergyószentmik-
lósi RMDSZ tanácsosjelöltjeinek hétfői 
sajtótájékoztatóján.

Barabás Orsolya, egyik listaveze-
tő tanácsosjelölt, illetve a Fészek – 
Gyergyói Édesanyák Egyesületének 
elnöke elmondta: fontos, hogy az inf-
rastrukturális fejlesztéseken túl kellő 
odafi gyelést kapjanak a gyerekek és a 
fi atal családosok. „Várólisták vannak 
a bölcsődei helyekre, folyamatosan 
szükség lenne több csoportra, helyre. 
Szeretnénk elérni, hogy bővülhessen 
az intézmény. Ezért szeretnénk dolgoz-
ni az elkövetkezőkben” – tette hozzá. 
Emellett hangsúlyozták, hogy több 
játszótérre lenne szükség a városban, 
mivel „míg Csíkszeredában több mint 
negyven játszótér van, Székelyudvar-
helyen pedig közel harminc, addig 
Gyergyószentmiklóson csak néhány 
található”. Horváth Anna, Kolozsvár 
volt alpolgármestere, az RMDSZ önkor-
mányzatokért felelős elnöke, egyben 

pedig a Női Szervezet alelnöke gyer-
gyószentmiklósi látogatása során tar-
tott sajtótájékoztatón elmondta, hogy 
„meg kell találni az erőforrásokat, 
akár pályázati, akár helyi alapokból, 
és muszáj ilyen típusú odafi gyeléssel a 
fi atal családok felé is fordulniuk az ön-
kormányzati vezetőknek”. Hozzátette: 
„meggyőződésem, hogy ez a csapat 
ebben a kérdésben is sokkal nagyobb 
odafi gyeléssel tud viszonyulni ezek-
hez a problémákhoz”. A tájékoztatón 
elhangzott, hogy a napokban 
részletesen is bemutatják 
a helyi RMDSZ kampány-
programját. A játszóterek 
és a bölcsődék egyik pontja 
ennek. Csergő Tibor András 
polgármesterjelölt ismer-
tette, hogy útjára indítják a 
door to door kampányt. „A jelöltek vé-
gigjárják Gyergyószentmiklós utcáit. 
Igyekszünk ilyen formában eljuttatni 
a lakókhoz az RMDSZ programját, 
hogy megismerjék mindazt, amit eb-
ben a városban véghez szeretnénk 
vinni: mit szeretnénk fejleszteni, és 
hogyan képzeljük el azt, hogy ebből a 
városból egy valódi municípiumot fa-
ragjunk.” (Hegyi Zsuzsánna)

Több bölcsődei hely és játszótér?
• Gyergyószentmiklóson van a legkevesebb játszótér 
Hargita megyében, illetve 450 lakosra jut egy bölcsődei 
hely a városban. Ezekre a hiányosságokra szeretne meg-
oldást találni az RMDSZ gyergyószentmiklósi jelöltjeinek 
csapata – hangzott el a hétfői sajtótájékoztatón. A városi 
bölcsődénél tartott eseménnyel egy időben elindult a door 
to door jellegű kampánya is a helyi szövetségnek.




