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• A helyhatósági vá-
lasztások után szinte 
egy hónappal lete-
hette hivatali esküjét 
Korodi Attila, Csíksze-
reda új polgármeste-
re, aki tizenhat évnyi 
városvezetői tevékeny-
ség után váltotta Rá-
duly Róbert Kálmánt. 
Az önkormányzati kép-
viselő-testület is letet-
te hivatali esküjét.

KORPOS ATTILA

A sajtó képviselői a városháza 
gyűléstermében élő közvetí-
tésen keresztül követhették 

fi gyelemmel a beiktatás minden 
mozzanatát. Wohlfart Rudolf városi 
jegyző felolvasta a gyűlés hivata-
los, törvényes indoklását, amely a 
polgármesteri mandátum érvénye-
sítését és beiktatását jelentette. A 
19 helyi tanácsos közül csupán Áb-
rahám Előd Lajos hiányzott. A beik-
tató gyűlést korelnökként Kálmán 
Dénes önkormányzati képviselő ve-
zette, legfi atalabb képviselőkként 
pedig Trandafi r Orbán Tímea és 

Szikszai Tamás foglalhattak helyet 
mellette.  Miután Kálmán Dénes kö-
szönetet mondott az elmúlt tizenhat 
év városvezetéséért Ráduly Róbert 
Kálmánnak és az önkormányza-
ti testületnek, egyenként szólítva 
hívta ki eskütételre a választott ta-
nács tagjait. Ők lehetőség szerint 
az alkotmányra vagy a Bibliára tett 
kezükkel tették hitelessé esküjüket. 

A következő mozzanatként Koro-
di Attila is letette a hivatali esküt, 
onnantól kezdve már ő vezeti Csík-
szeredát. Ezután Ráduly Róbert Kál-
mán leköszönő városvezető szim-
bolikusan átadta a város kulcsát 
Korodinak, azt kívánva, találja meg 
az összhangot az újonnan alakult 
testülettel a felelős döntések meg-
hozatalában. 

Bevezetni a várost 
a következő évtizedbe

Korodi székfoglaló beszédében visz-
szaemlékezett korábbi eskütételeire a 
román parlamentben elfoglalt képvi-
selői mandátumai kapcsán. „Felelős-
séggel, izgalommal és munkaválla-
lással tölt el minden ilyen mozzanat. 
Aki ismer, tudja rólam, hogy csa-

patember vagyok. Egy ember nem 
tudja kellőképpen körüljárni és belát-
ni a közösség érdekeit. Közös erővel, 
ezzel a testülettel tudjuk előrelendí-
teni a várost” – mondta, aláhúzva, 
szolgálni szeretné a csíkszeredaiakat. 
Mint mondta, nehéz idők következnek 
a város életében mind egészségügyi, 
mind gazdasági szempontból. „Teljes 
odaadást és odafi gyelést fog igényel-
ni tőlünk a következő időszak. Úgy 
kell bevezetnünk Csíkszeredát 
a következő évtizedbe, hogy 
mint eddig is, a város igazi 
bástya, kapaszkodó tudjon 
lenni az itt lakóknak” – jelez-
te. Kifejtette továbbá, hogy az 
első nap munkájaként szim-
bolikusan megnyitja a városházát, 
hiszen a városlakók magukénak 
kell érezzék azt, ugyanis több szem 
többet lát, így tudják majd közösen 
előrevinni a város dolgait. 

Ion Proca, Hargita megye pre-
fektusa támogatásáról biztosította 
az új városvezetést. Elmondta, op-
timista a következő éveket illetően 
és energiával telinek látja Korodi 
Attila megválasztott polgármestert. 
Borboly Csaba, Hargita Megye Ta-
nácsának elnöke is partnerségéről 
biztosította az újonnan beiktatott 
polgármestert. 

Korodi megkapta a város kulcsát
Beiktatták Csíkszereda új polgármesterét és képviselő-testületét 

Korodi Attila átvette Ráduly Róberttől 
a város kulcsát
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Ö sszesen tizenhárom tanácsos 
nyert mandátumot az udvarhely-

széki Bögöz községben – 8 személy az 
RMDSZ színeiben, 5-en pedig az Erdé-
lyi Magyar Szövetséget képviselve –, 
amelyből tizenkettő tehette le a hiva-
tali esküt a hétfői alakuló ülésen. Az 
alpolgármestert, illetve a szakbizottsá-
gok tagjait a későbbiekben választják 
meg. Ülkei Zoltán ünnepi beszédében 
hangsúlyozta, arra esküdtek fel, hogy 
az egyéni és pártérdekeket félretéve 
együtt dolgoznak tovább a község fej-
lődéséért. „Mostantól a cél közös, ké-
rem, segítsenek, hogy betarthassuk, 
amit a kampányban megígértünk” – 
szögezte le a tanácsosokhoz fordulva. 
Sajnálatát fejezte ki ugyanakkor, hogy 
Mátisfalváról és Székelymagyarosról 

nem nyert mandátumot egyetlen helyi 
képviselő sem, éppen ezért arra kérte a 
testületet, hogy vállalják fel az említett 
települések problémáinak megoldását 
is, hiszen fontosnak tartja a közösség-
ben való gondolkozást.

Amit csak lehet

Ülkei lapunknak elmondta, fon-
tosnak tartja az utak rendbetételét. 
Példaként említette, hogy rendbe 
kell hozni az utakat Bögözben és 
Agyagfalván a lefektetett szenny-
vízvezetékek nyomvonala mentén, 
ugyanakkor a megtörede-
zett útpadkákat is helyre 
kell állítani Bögöz és Szé-
kelydobó között, ahol az 
útmenti fákat is meg kell 
metszeni. Fontosnak tartja 
ugyanakkor a közvilágítás 
bővítését is Székelymagya-
rostól a megyei út irányába, 
ahol a vonatmegálló is találha-
tó. Mindemellett azt is lényegesnek 
tartotta Ülkei, hogy mielőbb átnézze 
a község vagyonáról szóló iratokat. A 
felsoroltakon kívül új projektek meg-
valósítását is tervezi.

Beiktatták Bögöz következő községvezetőjét
• Letette hivatali esküjét Ülkei Zoltán, Bögöz új polgár-
mestere, akinek az RMDSZ színeiben szavazott bizalmat 
a közösség. Mindemellett tizenkét tanácsos mandátu-
mát is érvényesítették.

Elkezdheti a munkát Ülkei Zoltán
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Összesen tizenhárom tagja kell le-
gyen a siménfalvi önkormányzat-

nak, amelyből tízen tehették le a hivatali 
esküt a hétfői alakuló ülésen – ketten 
betegség miatt nem jöhettek el, egy sze-
mély pedig visszalépett a tisztségből. A 
képviselők közül tízen az RMDSZ, hár-
man pedig az Erdélyi Magyar Szövetség 
(EMSZ) színeiben nyertek mandátumot. 
Nagy János polgármester az eskütétel 
után kijelentette, csapatként gondol a 
képviselő-testületre, amellyel pártszí-
nezettől függetlenül közösen szeretne 
dolgozni a község fejlődéséért. Külön 

számít ugyanakkor Péter Zoltán korábbi 
községvezető segítségére is, aki taná-
csosként folytatja a munkát.

Egyik elsődleges feladata megvizs-
gálni, hogy kire mit lehet rábízni és ki-
től mit kell számonkérni a hivatalban 
– fejtette ki lapunknak Nagy János. 
Ezenkívül több megkezdett projekt 
van a községben, amelyeket folytatni 
kell. Megemlítette a Tordátfalva és a 
135-ös megyei út közötti egy kilomé-
teres szakasz leaszfaltozását, a szé-
kelyszentmihályi vízhálózat bővítését, 
valamint a tarcsafalvi és a csehétfalvi 
víz- és szennyvízhálózat építésének 
tisztázását. Utóbbival kapcsolatban 
elmondta, noha a község korábban 
elvesztette a megvalósításhoz szük-
séges pénzt, van rá esély, hogy újból 
visszaítéljék azt. Nagy hozzátette, a 
földterületek tulajdonjogának tisztá-
zását is el kell kezdeniük januárban. 
Mindemellett közösségépítő munkát is 
kell végeznie. (Fülöp-Székely Botond)

Új elöljárója van Siménfalvának
• Nagy János polgármester és az önkormányzati képvi-
selők többsége is letette a hivatali esküt hétfőn Siménfal-
ván. A községvezető csapatmunkát kért a képviselőktől.

Nagy János letette az esküt
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Alakuló ülés Oklándon is
Tegnap az Oklánd községi önkor-
mányzati képviselők is letették 
a hivatali esküt, akárcsak Godra 
Lehel polgármester. Ennek kö-
szönhetően ott is elkezdődhetett 
az önkormányzati munka.




