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Nőkként politizálnak
Négy női polgármesterjelöltet támogat az RMDSZ

A csütörtöki sajtótájékoztatón 
Csép Andrea marosszéki parla-
menti képviselő, Horváth Anna 

ügyvezető alelnök és három jelölt – 
Kovács Edit, Maroskeresztúr jelenlegi 
polgármestere, László Ildikó, Marosz-
szentanna alpolgármestere és Kovács 
Ilona, Mezőmadaras alpolgármestere – 
vett részt. Csép Andrea bemutatta a je-

lenlévőket, hozzátéve, hogy a negyedik 
női jelölt a megyében szintén polgár-
mesteri székért fog megmérkőzni, Bu-
zogány Erzsébet Segesváron. Kovács 
Edit Maros megyében az egyedüli női 
polgármester, aki négy éve egyetlen 
pluszszavazattal nyert, és aki az idei 
választásokon is függetlenként indul 
az RMDSZ nőszervezetének támoga-

tásával Maroskeresztúr polgármesteri 
székéért. László Ildikó, Maros-
szentanna alpolgármestere 
az elmúlt négy évben bebi-
zonyította, hogy jó gazdája a 
településnek – hangzott el a 
tegnapi eseményen. Kovács 
Ilona a négy évvel ezelőtti 
helyhatósági választásokon 
csak két szavazattal maradt alul a Me-
zőmadaras polgármesteri funkciójáért 
kiírt megmérettetésen. (Antal Erika)

– Mi a te történeted? Tudjuk, 
hogy középiskolás korodban kezd-
ted a közösségi munkát, diáktaná-
csot vezettél évekig, folyamatosan 
kezdeményeztél és szerveztél. 

– A Pedagógiai Líceumban végez-
tem. Kevesen voltunk fi úk, emlékszem, 
hogy a lányok győztek meg, hogy 
vegyek részt egy középiskolásoknak 
szóló képzés megszervezésében. Ka-
maszként én is önmagamat kerestem, 
felfedeztem saját képességeimet, azt 
például, hogy tudok szervezni, tervez-
ni, tudok csapatban dolgozni vagy akár 
csapatot felépíteni. Ezek a képességek 
mind hasznosak a politikában. Én min-
den fi atalt arra biztatok, hogy kapcso-
lódjon be a diáktanácsok, az ifj úsági 
szervezetek munkájába, mert egy olyan 
tapasztalatra tehet szert, amit az egye-
tem padjaiban nem tud megszerezni.

– Hogyan emlékszel vissza arra, 
amikor 26 évesen a Maros megyei 
RMDSZ ügyvezető elnöke lettél? Ak-
kor még a pályán voltak a tapasztalt 

politikusok, Markó, Borbély László, 
Kelemen Atilla, Kerekes Károly… 

– Ez egy érdekes folyamat volt 
számomra, szakmailag és emberileg 
egyaránt. Nyilván az elején kevésbé 
vettek komolyan. Legyünk őszinték: 
egy huszonhat éves fi atalember, aki 
nagy hirtelen megjelenik… Bár nem 
voltam ismeretlen, hiszen az akkori 
megyei elnök mellett sokat jártuk 
a vidéket, Nyárádmagyarostól Szo-
vátáig, Ádámostól Marosvécsig. A 
kollégák ismertek, aztán most Péter 
Ferenccel folytattam a munkát ügy-
vezető elnökként. Visszaemlékszem 
az első területi állandó tanácsra. 
Nem igaz, hogy nem volt bennem 
félelem, de nagyon sok munkával és 
alázattal át tudtam lépni ezen. Az is 
segített, hogy mindig tudtam, hol a 
helyem, mi a célom, mi a tervem.

– Milyen plusz értéket tudnak 
behozni a fi atalok a szervezetbe? 

– Mi másképp nőttünk fel, mint a 
szüleink. Mert mi egy szabad világ-

ban születtünk. Nem kellett azért ösz-
szeszoruljon a gyomrunk, ha mond-
juk külföldre kellett mennünk, hogy 
akkor átengednek, nem engednek. 
Az én generációm az anyatejjel szív-
ta magába a digitális kor kihívását, 
illetve azt, hogy miként kell ebben 
a világban eligazodni. Ugyanakkor 
a mi szempontunkból is nagyon sok 

türelemre és alázatra van szükség, 
mert az ifj onti hevület és dinamiz-
mus nem biztos, hogy minden eset-
ben jó. Egy fi atal hajlamos arra, hogy 
forradalmat csináljon, de arra is haj-
lamosak kell legyünk, hogy meghall-
gassuk az idősebb generációt.

– Most nem csak saját man-
dátumáról van szó. Egy olyan 
megyéről beszélünk, ahol 38 
RMDSZ-es önkormányzatban van 
magyar polgármester, több mint 
60 településen RMDSZ-es önkor-
mányzati képviselet, és ezeket 
koordinálni kell. 

– Én úgy képzelem el Maros 
megyét, mint Erdély kicsinyített 
mását, annyira sokszínűnek. Van 
peremvidék, van szórvány, és van 
tömbmagyarság. Egy cél van termé-
szetesen, megnyerni Maros megyét, 
de mindenhol mérlegelni kell, mert 
megvannak a specifi kus gondok, 
kérdések, amelyek sokszor akár el-
lentmondásosak is lehetnek.

– Fiatal megyei tanácsosként mi 
a célja, milyen ügyet vállalna fel?

– A koromból adódóan természe-
tesen a fi atalok ügyét képviselném. 
Kellenek az ifj úsági rendezvények, 
fesztiválok, és ezeket támogatni kell. 
Azt kell támogatni, ami közösséget 
épít. Volt, aki megkérdezte, hogy mit 
tartok fontosabbnak: a gazdasági fej-
lesztést vagy a közösségépítést. Én 
azt gondolom, hogy a kettő kölcsön-

hatásban van. Ha jó a közösség, ha 
vannak társulások, akkor az generál-
hat gazdasági fejlődést, de ez fordítva 
is működik. Ott van még a turizmus, 
egy teljesen kihasználatlan lehető-
ség. Maros megyében van a legtöbb 
kastély, és sok közülük romos álla-
potban van. Miért ne lehetne ezekre 
is gondot fordítani?

– Ha esetleg úgy hozná a sors, 
hogy el kellene hagynia az országot 
és tíz év múlva visszatérne, milyen 
Maros megyét szeretne látni?

– Nem szeretném elhagyni Ma-
ros megyét, Marosvásárhelyt. De ha 
mondjuk egy barátom látogatna ide 
tíz év múlva, akkor azt szeretném, 
ha autópályán érkezne Nagyváradtól 
Marosvásárhelyig, ha azt látná, hogy 
mindenhol kétnyelvű a felirat, ha el-
vihetném egy jó színházi előadásra 
egy modern színházépületbe, a gyere-
keit akár egy bábszínházba vagy egy 
modern állatkertbe, utána kiülhet-
nénk egy teraszra egy sétálóutcában, 
nem kellene autót használni, hanem 
elektromos busszal közlekedhetnénk. 
Azt is szeretném elérni, hogy a legki-
sebb településen is digitális táblák le-
gyenek a krétaporos táblák helyett, és 
a Bolyai ugyanannyi osztállyal vagy 
még többel működjön, mint jelenleg. 
Mindennek egy feltétele van: hogy 
Soós Zoltán legyen szeptember 27. 
után Marosvásárhely polgármestere, 
és Maros megye élén a mostani, ma-
gyar csapat maradjon.

Balról jobbra: Csép Andrea, 
Kovács Edit, László Ildikó, Kovács 
Ilona, Horváth Anna
▴  FOTÓ: HAÁZ VINCE
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• Bemutatták az újságíróknak Maros megye négy női 
polgármesterjelöltjét, akiket az RMDSZ nőszervezete 
indít, illetve támogat.

• „Huszonhat évesen lettem a Maros megyei RMDSZ ügyvezető elnöke, egy rövid 
ideje pedig a marosvásárhelyi szervezet ideiglenes elnöke is. Olyan polgármesterek-
kel kellett dolgozzak, akik bőven az apámmal egyidősek voltak. A korkülönbséget 
munkával, tudással és alázattal próbáltam meg áthidalni. Alkalmam volt belelátni a 
legkisebb magyarok lakta Maros megyei település életébe is: ma, ha bemegyek egy 
községbe, behunyt szemmel is megtalálom a kultúrházat. Ismerem problémáikat, 
nem csak a fiatalokét. Édesapám avval indított az életbe, hogy fiam, csak úgy fogj 
neki valaminek, ha rendesen el is végzed. Igyekszem megfelelni ennek a tanításnak” 
– vallja Kovács Mihály Levente megyeitanácsos-jelölt.

Három szakaszban zajlik a mint-
egy 22 ezer hektárnyi külterület 

tulajdonjogának tisztázása Gyergyó-
szentmiklóson. Az első részben 2000 
területrészt mértek fel. „Ebből 842 
terület esetében nagyon közel állunk 
ahhoz, hogy telekkönyvet kapjanak 
kézhez a tulajdonosok” – mondta 
Nagy Zoltán gyergyószentmiklósi 
polgármester, illetve EMSZ-es polgár-
mesterjelölt a csütörtöki sajtótájékoz-
tatóján. A hatvannapos fellebbezési 
időszakban 55 módosító javaslat ér-
kezett be az érintettektől, ezeknek a 
dokumentumoknak a feldolgozása 
van folyamatban a Hargita Megyei 
Kataszteri Hivatalban. Ezt követő-
en, várhatóan ősz végére készül el 
az első 842 telekkönyv. „A második 
szerződés keretében 1190 területrészt 
mértek fel, a Disznóferedő és a Domb-
tartomány nevezetű dűlőkben. Ott a 
mérések feldolgozása van folyamat-
ban, majd a dokumentáció kifüggesz-
tése következik, lakossági konzultáci-
óra” – ismertette a polgármester.

Szeptember 21-én, reggel 9 órá-
ra várják a kilences kilométer-
hez a Nyerges és a Mogyorósbükk 
dűlőkben területtel rendelkezőket. 

A begyűjtött dokumentumok és a 
helyszíni mérés adatai a kataszteri 
hivatalhoz kerülnek ellenőr-
zésre, végül hatvan napra 
közszemlére teszik, hogy 
minden érintett területtu-
lajdonos ellenőrizhesse az 
elkészült parcellázási ter-
veket. A módosítási észre-
vételek írásban tehetők le. 
A munkálat költségeit orszá-
gos program révén fi nanszírozzák. 
(Hegyi Zsuzsánna)

Folytatják a külterületek felmérését
• Folytatódik a gyergyószentmiklósi külterületek tu-
lajdonjogának tisztázása. Ezúttal 382 hektárnyi terü-
let tulajdonviszonyát rendeznék. Az első szakaszban 
felmért területek tulajdonosai év végéig megkaphatják 
a telekkönyvi kivonataikat.

▴  I LLUSZTRÁCIÓ:  THOMAS CÂMPEAN

Az erős magyar közösségekben és a fejlődő gazdaságban látom a jövőt!
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