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Közösséget képviselnének
Magyar emberekként szeretnének tevékenykedni

H E G Y I  Z S U Z S Á N N A

„Csíkszereda, Székelyudvarhely és 
Gyergyószentmiklós lakosainak tu-
domására szeretnénk hozni, hogy a 
politikai ellenfeleink által hirdetettel 
ellentétben nem vagyunk románok. 
Azok pedig, akik féltik a hatalmi po-

zíciójukat, azok a politikai 
pártok, amelyek úgy gon-
dolják, hogy majdnem sem-
mit nem kell tenni azért, 
hogy erőhöz jussanak, azok 
elsősorban Csíkszeredában 

és Székelyudvarhelyen ahhoz 
folyamodnak, hogy ellehetetlenítik 
és bemocskolják azokat az embere-
ket, akik magyarként a településü-
kért tenni szeretnének” – hangzott el 
a Szabad Emberek Pártjának (POL) 
Gyergyószentmiklóson tartott hétfői 

sajtótájékoztatóján Bajkó László pol-
gármesterjelölt részéről.

Nem pártot építenek

A jelöltek egyöntetűen azt hang-
súlyozták, hogy egy közösséget 
szeretnének képviselni és nem pár-
tot akarnak építeni. Gálfi Árpád, 
Székelyudvarhely polgármester-
jelöltje rámutatott, hogy a Szabad 
Emberek Pártja számára valójában 
egy eszköz arra, hogy megméret-
tethessen a helyhatósági választá-
sokon. „Minden egyes lehetőségtől 
ellehetetlenítettek, így utolsó bás-
tyaként tudtunk a párt színeiben 
csapatommal indulni” – ismertette 
Gálfi. Hozzátette, hogy négy sze-
mély kivételével a tanácsosjelöltek 
24 tagja nem vett részt eddig a po-
litikában, viszont azon a területen, 
ahol dolgoznak – kultúra, oktatás, 

sport stb. – nagyon sokat tettek a 
közösségért, szívügyük volt a város 
az elmúlt 30 évben. Gálfi szerint 
nem igaz, hogy amennyiben nem 
lesz RMDSZ-es vezetés a város élén, 
akkor elesnek az országos, anya-
országi vagy akár európai uniós 
forrásoktól. „Ki szeretném hangsú-
lyozni, hogy az elmúlt négy évben 
is sikerült pályáznunk. Ennek össz-
értéke megközelíti a 31 millió eu-
rót” – mondta a polgármesterjelölt. 
Rákossy Botond József, a POL szí-
neiben kandidáló Hargita megyei 
tanácselnökjelölt rávilágított arra, 
hogy alulról kell építkezni. „Az len-
ne a lényeg, hogy amit helyben meg 
lehet oldani, abba fentről nem kel-
lene beleszólnia senkinek, ezen az 
elven működik a Szabad Emberek 
Pártja. Mi nem kötünk szövetséget 
sem a liberális párttal, sem az USR-
vel, sem a szociáldemokrata párt-
tal, mi a lakossággal kötünk szö-
vetséget” – hangsúlyozta Rákossy.

Rákossy, Bajkó, Gálfi. 
A POL je löltjei Gyergyó szent mik-
lóson kampányoltak
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H I R D E T É S

• Magyar emberekként közösségük érdekében sze-
retnének tenni anélkül, hogy bármelyik másik párttal 
szövetkeznének – jelentették be a Szabad Emberek 
Pártjának (POL) jelöltjei Gyergyószentmiklóson.

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

A lakónegyedek kapcsán saj-
tótájékoztatón beszéltek el-

képzeléseikről a szeptember 27-ei 
helyhatósági választásokra készülő 
RMDSZ-jelöltek. Csergő Tibor András 
polgármesterjelölt elmondta, azért 
választották az ANL-s tömbházak 
előtti teret az esemény helyszínéül, 
„mert ezek a legújabb építésű laká-
sok, és ez a konstrukció, amely 12 
éve irányítja a várost, ezt a beruhá-

zást sem fejezte be”. Csergő 
hozzátette: „Látszat mun-
kának vagyunk a szemta-
núi, a lakók pedig ennek 
elszenvedői. Városrende-
zési szempontból rettenete-
sen elhanyagolták az utób-

bi tíz évben a környéket, 
a rehabilitációja teljesen elmaradt, 
semmiféle koncepció nem született 
az elmúlt években” – hangoztatta. 
Elképzeléseik szerint mindhárom 
(Bucsin, Virág és Forradalom) la-
kónegyedben mintaprojekt alapján 
élhető környezetet, övezetet szeret-
nének kialakítani, rendezett parko-
lókkal, játszóterekkel, zöldövezettel.

Csökkentenék a távhő árát

Elhangzott az is, hogy fel akarják 
gyorsítani a tömbházszigetelési prog-
ramok lebonyolítását, ugyanakkor a 
távhő lakossági árának csökkenté-
sét is célul tűzték ki. „Fontos, hogy 
egy új árpolitikában gondolkoz-
zunk, szorgalmazzuk a technológiai 
működtetés észszerűsítését, ameny-
nyiben pedig a nyersanyaghoz való 
hozzáférést is olcsóbbá lehet tenni, 
akkor időközönként, lépcsőzetesen 
csökkentenénk a távhő árát” – is-
mertette az RMDSZ ezzel kapcsola-
tos terveit Csergő. Barti Tihamér lis-
tavezető tanácsosjelölt a választások 
kapcsán zárógondolatként elmondta, 
hogy „egy adott konstrukcióban meg-
vannak azok a felek, akik azt mond-
ják, hogy folytatni kell a munkát, 
és vagyunk mi, akik azt gondoljuk, 
hogy változtatni kell, illetve erősíteni 
kell Gyergyószentmiklós szerepét az 
egész térségben”. Hozzátette, sajnála-
tos, hogy a többi párt nem állt elő egy 
vállalással, egy számonkérhető prog-
rammal. (Hegyi Zsuzsánna)

Élhetőbb környezetet ígérnek
• Újabb választási programpontot ismertettek a gyer-
gyószentmiklósi RMDSZ-jelöltek. Mint elhangzott, jobb 
életkörülményeket érdemelnének a gyergyószentmik-
lósiak a mostaninál.

A tömbházak között ismer tette 
elképzeléseit a polgármesterjelölt
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Bővül az észak-erdélyi sztráda
Szeptember 18-áig megnyitják a forgalom előtt az észak-erdélyi autó-
pálya Radnót és Maroskece közötti szakaszát – nyilatkozták hivatalos 
források az Economica.net gazdasági hírportálnak. A kiszivárgott 
információk szerint az átadáshoz még a maroskecei csomópontnál kell 
bizonyos munkálatokat elvégezni. „A Radnót–Maroskece sztrádasza-
kaszt péntekig, szeptember 18-áig megnyitják, lehet, még hamarabb” 
– mondták az idézett források. Hasonló értesüléseik vannak ugyan-
akkor a szakmai fórumoknak, előbb az Építjük Romániát Egyesület 
(ASCORO), majd a közlekedési infrastrukturális beruházásokat folya-
matosan követő Pro Infrastruktúra Egyesület is arról számolt be, hogy 
a héten megnyithatják a sztrádaszakaszt. A szállítási minisztérium 
illetékesei korábban azt közölték, hogy a nyár folyamán megnyílik a 
Maros megyei autópályaszakasz, később viszont már szeptember 11-ei 
nyitást helyeztek kilátásba, ám ezt a határidőt sem sikerült tartani. Az 
észak-erdélyi autópálya Radnót és Maroskece közötti szakasza 17,9 
kilométer hosszú, az Astaldi–Max Boegl–Astalrom–Consitrans társu-
lás építi, a szerződés értéke 437,63 millió lej. Az országos közútkezelő 
társaság 2016 májusában rendelte el a munkálatok megkezdését. Mint 
ismeretes, a magyar határon fekvő Bors települést Brassóval össze-
kötő A3-as pályából a hónap elején átadott, Bors és Bihar közötti öt 
kilométeres szakasz mellett a Kolozsvár közelében elhaladó Magyar-
nádas–Aranyosgyéres 61 kilométeres szakasz és a Marosvásárhelyhez 
közel eső Radnót–Nyárádtő 14 kilométeres szakasz épült eddig meg.

• RÖVIDEN 




