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Az együttműködés a közös nevező
Megalakult az önkormányzati testület, beiktatták a régi-új polgármestert
• Tizenhat önkor-

Gálfi Árpádnak gratulál Venczel Attila.
Együtt dolgoznak a következő években is

mányzati képviselő
és Gálfi Árpád régi-új
polgármester tette
le esküjét kedden
délután Székelyudvarhelyen: az alakuló ülésen többen is
elmondták, hogy az
együttműködés és
együtt gondolkodás
viheti előre a várost.
Az önkormányzati
testület még betöltetlen helyeire a továbbiakban érvényesítik
a póttagok mandátumát, így az alakuló
ülésnek lesz második
felvonása is.
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nnepélyes keretek között,
ám a járványügyi szabályok
szigorú betartása mellett
zajlott az önkormányzati képviselő-testület alakuló ülése a Városháza Szent István-termében: az ülést
Biró Edith korelnök vezette, az eseményen továbbá részt vett a székelyudvarhelyi bíróság képviseletében Șerban Alin Dorel bíró és Ion
Proca, Hargita megye prefektusa

is. A városvezető újfent megköszönte a székelyudvarhelyieknek,
hogy szeptember 27-én éltek állampolgári jogukkal és részt vettek a
választáson, illetve hangsúlyozta:
az eredmények azt mutatják, hogy
a székelyudvarhelyiek többsége a
hitelesség mellett tette le voksát,
és nem a politikai ügyeskedésre és
gáncsoskodásra szavazott. A polgármester továbbá a múltbeli sérelmek elfeledésére és a jövőbeli
együttműködésre biztatta a megalakult testületet. Az ülésen a POL
képviseletében András Lehel, míg
az RMDSZ-frakció részéről Jakab
Zoltán szólalt fel, mindketten azt is kiemelvén, hogy
választott tisztségviselőként az igazi feladat számukra csak most kezdődik.
Az eseményen Ion Proca,
Hargita Megye Prefektusi
Hivatalának vezetője is felszólalt, gratulálva a Székelyudvarhelyen nagy fölényt szerzett
csapatnak, illetve kifejtve: a Küküllő-parti város mindig is a versengés,
a csatározás színtere volt, ellenben
a verseny egészséges és jó, jegyezte
meg a prefektus. Zárásként ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy
a járványhelyzet súlyosbodásával
összefogásra és az eddigieknél hatékonyabb közösségi fellépésre lesz
szükség. A három, még üres önkormányzati hely elfoglalására, illetve
Székelyudvarhely új alpolgármesterének megválasztására a következő
ülésen kerül majd sor.

is. Mint azt már megírtuk, a helyhatósági választásokon elnyert mandátumok hitelesítése a közigazgatási törvény legutóbbi módosítása
szerint már a bíróság hatáskörébe
tartozik: kedden tehát azok tették le az esküt, akik a választások
után mandátumot nyertek és el is
fogadták azt. Mivel a helyi önkor-

mányzatba bejutott mindhárom
párt (a POL, az RMDSZ és az MPP)
jelöltjei közül volt olyan, aki visszalépett vagy vissza kellett lépnie, az
alakuló ülésnek lesz egy második
felvonása is, amikor az a három önkormányzati képviselő teheti majd
le esküjét, akiknek mandátumát
időközben hitelesíti a bíróság.

Feledni a múltbeli sérelmeket
A román és magyar nyelven zajló
ülést Venczel Attila, Székelyudvarhely jegyzője vezényelte: előbb az
önkormányzati képviselők esküdtek
fel Székelyudvarhely és a székelyudvarhelyiek szolgálatára, majd Gálfi
Árpád újraválasztott polgármester

Butyka Zsolt célja: megszüntetni a kettéosztottságot
• Pártérdekek mentén oszlott meg eddig Tusnádfürdő,

a közösség kárára, ezért ezen változtatni a legfontosabb – véli Butyka Zsolt, a fürdőváros új polgármestere,
aki tegnap tette le a hivatali esküt az önkormányzati
képviselő-testület tagjaival együtt.
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függetlenként
városvezetői
mandátumot szerzett Butyka
Zsolt, illetve az önkormányzati
képviselő-testület tegnapi beiktatásán jelen volt Ion Proca
Hargita megyei prefektus
is, aki a választott tisztségviselők eskütétele után
köszöntötte a jelenlévőket. Mint elmondta, személyes okokból volt jelen
az eseményen, mivel fiatal
kora óta, amikor Hargita megyébe
érkezett, kötődik a városhoz és kör-

nyékéhez, ahol sok embert megismert. Úgy értékelt, a helyi elöljárók
számára az jelenti a legnagyobb
esélyt, ha megszerzik az emberek
bizalmát, és fontos, hogy az emberek, a város érdekeit helyezzék
előtérbe a pártok érdekei helyett.
Borboly Csaba, a Hargita Megyei
Tanács elnöke emlékeztetett, Tusnádfürdő Csík része, és szerinte a
városnak a csíki önkormányzati
együttműködésben részt kell vennie. A beiktatott polgármester megköszönte az eddigi önkormányzat,
polgármester és alpolgármester
munkáját, mint említette, 8–10 évre tekint előre. Hozzátette, mindig
csapatban dolgozott, ezután is azt

szeretné tenni a közösség érdekében, jobbá téve a várost.

Felvállalt függetlenség
A közösség megosztottságának megszüntetését nevezte az egyik legfontosabb tennivalónak kérdésünkre Butyka Zsolt, aki hozzátette, folytatni kell
az elkezdett projekteket, fontos meghallgatni a lakosokat, átláthatóvá
tenni a tevékenységet és közösségben
gondolkodni. „A város 12 évvel ezelőtt
kettészakadt, volt az RMDSZ-es és az
MPP-s csapat, és ez a közösségünk
kárára történt. Azért is indultam függetlenként, mert mindenkit szeretnék
képviselni. Köszönöm az eddig elvégzett munkát a volt polgármesternek,

önkormányzati testületnek, folytatjuk a munkát, számítunk mindenkire” – összegzett. A polgármester, aki
2012–2016 között az RMDSZ-t képviselte a helyi önkormányzatban, és a
Szövetség városi szervezetének elnö-

Butyka Zsolt polgármester és az önkormányzati
képviselő-testület tegnap tette le a hivatali esküt
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ke is volt, kérdésünkre azt mondta,
nem zárja ki annak lehetőségét, hogy
később majd ismét RMDSZ-színekben vezesse a várost, de úgy ítélte
meg, most ennél sokkal fontosabb
tennivalóik vannak.

