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„Az egyik legfontosabb újdonság a 
Fészekrakó program: ez több más 
székelyföldi városban már kiválóan 
működik, Székelyudvarhelyen egy 
Szentimre utcai, 21 hektáros telek 
felelne meg a célnak, amit felpar-
cellázva kapnának fi atal családok 
házépítés céljából” – vázolta Derzsi. 
Szintén lakhatási kérdésekre adna 
választ a csereháti ifj úsági laká-
sok megvásárlásának lehetősége – 

ezt a lakók már évek óta szorgalmaz-
zák, az RMDSZ pedig mihamarabb 
véglegesítené a programot.

Egy másik gyakran hangoztatott 
probléma, hogy nem létezik önkor-
mányzati működtetésű öregotthon  
Székelyudvarhelyen: egy olyan in-
tézmény, ahol modern és nyugodt 
körülmények között élhetik nyug-
díjas éveiket a bentlakók – ilyet is 
tervez az RMDSZ. Ugyancsak ön-

kormányzati pénzből szeretnék tá-
mogatni az iskola utáni oktatási, 
úgynevezett aft er school programo-
kat, hiszen ez nagyban segítene sok 
családot.

Bekerült a programba a városi pi-
ac modernizálása is: erre az RMDSZ 
tanulmányt és látványtervet is ké-
szített. Derzsi elmondta: „Szükség 
van egy 21. századi piactérre, aho-
vá a vásárlók és az árusok egyaránt 
örömmel látogatnak el. Ehhez is 
kérjük a székelyudvarhelyiek felha-
talmazását szeptember 27-én, hiszen 
csak együtt tudjuk sikeressé tenni 
Székely udvarhelyt!”

Telkek fi ataloknak, öregotthon, délutáni oktatás – bővül a Sikeres Székelyudvarhely programja
• A székelyudvarhelyiekkel történő folyamatos konzul-
táció eredményeként öt újabb konkrét tervvel bővült az 
RMDSZ székelyudvarhelyi választási programja.

• F I Z E T E T T  T A R T A L O M  

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

Zöld folyosót szeretne
Mi legyen a marosvásárhelyi Poklos-patakkal?

A Poklos-patak befedése, át-
alakítása, zöld oázissá vagy 
kerékpárúttá való alakítása 

nemcsak négyévenként szerepel 
a marosvásárhelyi közbeszédben, 
hanem sokkal gyakrabban. Hi-
szen a kis vízhozamú patak medre 
gyakran piszkos, büdös, kihasz-
nálatlanul áll. Soós Zoltán csü-
törtökön a patakmederben tartott 
sajtótájékoztatóját egy személyes 
élménnyel kezdte, arról beszélve, 

hogy nagyobb gyermekei a Bernády 
György Általános Iskolába járnak, 
és amikor őket viszi reggelente, a 
Poklos-patak mentén parkol, egyik 
lánya pedig gyakran szóvá teszi, 
milyen szemetes a patak medre. A 
független polgármesterjelölt megí-
gérte lányának, hogy ha lehetősége 
lesz rá, mindenképp változtatni fog 
ezen, így belefoglalta a Poklos-pa-
tak átalakításának tervét 10 évre 
szóló választási programjába.

Soós Zoltán azt szeretné, ha 4 km 
bicikliutat és futóösvényt, szabadtéri 
színpadot, játszóteret, pihenőket, pa-
dokat, függőágyakat alakí-
tanának ki a patak partján, 
medrében, létrehozva mint-
egy 15 ezer négyzetméter 
zöld területet, és a meder 
egy részének lefedésével 
200 parkolóhely is lehet-
ne. Véleménye szerint ez úgy 
lehetséges, ha a városvezetés szo-
ros együttműködést kezdeményez 
a Poklos-patakot adminisztráló víz-
ügyi igazgatósággal. (Simon Virág)

• Az elkövetkező tíz évre szóló választási program-
jának egyik legszemélyesebb terve a Poklos-patak 
átalakítása – nyilatkozta Soós Zoltán független maros-
vásárhelyi polgármesterjelölt, aki szerint a vízüggyel 
együttműködve rendbe lehet tenni a Poklos-patakot.

Nagy igény van arra, hogy a kis 
vízhozamú patakot átalakítsák

▴  FOTÓ: HAÁZ VINCE
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A z idei helyhatósági választások 
tétje túlmutat azon, hogy ki lesz 

Székelyudvarhely új polgármestere, 
illetve önkormányzati képviselői, 
fejtette ki újfent Mike Levente, az 
MPP székelyudvarhelyi polgármes-

terjelöltje. Mike szerint az 
igazi tét az, hogy megvet-
heti-e lábát Székelyföldön 
egy román párt, hiszen 
szerinte ez még akkor is 
így van, ha egyénileg szim-
patikus személyeket sora-
koztatott fel jelöltlistáján a 
Szabad Emberek Pártja. A 

székelyudvarhelyi MPP tizenkét 
fejezetbe foglalta (Felelős, hiteles 
Polgármesteri Hivatal, Kézzelfogha-
tó infrastruktúra-fejlesztés, Valós 
köztérrendezés, Érzékelhető gazda-
ságfejlesztés és munkahelyteremtés, 
stb.) célkitűzéseit, egyebek mellett 

a közlekedési körgyűrű megvalósí-
tását, a közlekedési csomópontok 
fejlesztését, a városközpont rende-
zését, a közterek feljavítását, ipari 
és szolgáltatási park létrehozását, 
a felsőoktatási szakok palettájának 
bővítését, kulturális központ létre-
hozását, sport- és rendezvényköz-
pont létrehozását tűzte zászlajára. 
A nemzetépítésben és családsegítés-
ben szeretnének részt venni, fejtet-
te ki Orbán Árpád önkormányzati 
képviselőjelölt, Székelyudvarhely 
jelenlegi alpolgármestere. A prog-
rambemutató részeként továbbá 
bemutatkoztak a székelyudvarhelyi 
MPP jelöltjei is: ki-ki arról vallott, 
miért vállalt szerepet a csapatban, il-
letve milyen reményekkel, tervekkel 
készül az önkormányzati munkára, 
amennyiben arra felhatalmazást kap 
a választóktól. (Kovács Eszter)

Számszerűsített, hosszú távú 
célkitűzésük, hogy Székelyud-

varhely lakossága 2040-re érje el a 
40 ezer főt, az aktuális nemzetiségi 
arányok megtartásával. Kiindulási 
pontként a népszámlálási adato-

kat vették, illetve a pozitív 
tendenciát mutató ter-
mészetes szaporulatot. A 
csapat által összeállított 
program célja Székelyud-
varhely élhetőbbé tétele, 
hogy a helybéliek itthon 
maradjanak, az elvándo-

roltak pedig hazatérjenek. 
A hosszú távú cél elérése érdekében 
kidolgozott szakmai programjukat a 
Szerethető Székelyudvarhely című, 
2017-ben elkészített városfejlesztési 
koncepcióra építik. Mint kifejtették: 
a számszerűsítés azért volt kiemel-

ten fontos a csapat számára, mert 
így a tervek nemcsak egyértelműek, 
de számonkérhetők is. A tizenegy 
pillérre (oktatás, gazdaságfejlesz-
tés, turizmus, kultúra, egészségügy, 
sport stb.) felosztott fejlesztési el-
képzelés több fejezetében az elmúlt 
négy évben elkezdett munka folyta-
tása, befejezése szerepel (az elnyert 
uniós pályázati összegek felhasz-
nálása, a sikeresen működő prog-
ramok folyatása), illetve minden 
szegmensben felvázoltak újszerű 
elképzeléseket is: a nagyberuházá-
sok (úszodaépítés, stadionfelújítás 
stb.) megvalósítását továbbra is kül-
ső forrásokból fi nanszíroznák. Az 
egyes pillérekhez a csapaton belül 
szakértőket rendeltek, a teljes prog-
ram a szabademberek.ro honlapon 
böngészhető. (K. E.)

Szakértelemmel vezetnék a várost
• Isten, nemzet, család! címmel hirdette meg politikai 
programját a Magyar Polgári Párt székelyudvarhelyi szer-
vezete: tervei ismertetése mellett a szervezet bemutatta 
önkormányzati képviselői jelöltlistájának „régi és új arcait”.

Élhető és szerethető várost akarnak
• Tizenegy pillérre alapozott, számszerűsített progra-
mot mutatott be a Szabad Emberek Pártjának székely-
udvarhelyi jelöltcsapata.

▴  A Kerekerdő mellett kaphatna helyet a Fészekrakó program




