
Csapatmunkát szeretne 
Koncz Hunor János
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Koncz elfoglalta helyét
Megalakult a székelykeresztúri önkormányzat
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Ö sszesen tizenhét önkormány-
zati képviselője lehet Szé-
kelykeresztúrnak, amelyből 

egy híján mindenki letehette a hiva-
tali esküt a csütörtöki alakuló ülésen. 
A tanácsosok közül kilencen az Erdé-
lyi Magyar Szövetség (EMSZ) színe-
iben nyertek mandátumot, nyolcan 
pedig az RMDSZ tagjai.

Együttműködés kell

A városlakók szavazatai alapján 
Székelykeresztúr egy új irányú fejlő-
désre kapott lehetőséget – jelentette 

ki Koncz Hunor János (EMSZ) pol-
gármester, miután letette a hivatali 
esküt. Mint mondta, ahhoz, hogy a 
kapott bizalomnak meg is tudjanak 
felelni, az önkormányzati képvi-
selők szoros, pártszínezettől függet-
len együttműködésére is szükség 
van. Közös a cél, közös az érdek, 
így csapatban kell dolgozni a város 
fejlődéséért. „A politika hatalom, 
amellyel meg kell tanulni élni és 
nem visszaélni. Hatalom, amely te-
ret ad a fejlődésnek, az együttműkö-
désnek, és teret ad a közösség erejé-
nek” – fogalmazott a tisztségviselő. 
Hangsúlyozta, szerinte bőrszíntől, 
nemzetiségtől, vallástól és politikai 
hovatartozástól függetlenül minden 
ember egyenlő, és ő mindenkinek a 

polgármestere lesz. Rámutatott, fej-
lődő várost szeretne, olyat, amely él-
hető, ahol vannak minőségi munka-
helyek és befektetők versenyeznek 
a lehetőségekért. Ehhez új alapokra 
kell helyezni a település gaz-
daságát, jó közbiztonság, 
fejlett közlekedési rendszer 
kell, valamint sportolásra 
és kikapcsolódásra alkal-
mas helyek. Fontos, hogy 
lehessen tanulni, dolgozni 
és egészségesen élni.

Klein László az 
RMDSZ-frakció részéről el-
mondta, különleges helyzet ala-
kult ki a városvezetésben több 
mint harminc év után, hiszen 
pártjuk elvesztette a választásokat 
és kisebbségbe kerültek. Ennek 
ellenére ki fogják venni részüket 
a város fejlesztésében, hiszen fele-
lősséggel tartoznak a lakóknak. 

KOVÁCS ATTILA

Csütörtökön tette le a hivatali esküt 
Csíkszentgyörgy újonnan megvá-

lasztott, 15 tagú önkormányzati kép-
viselő-testülete és polgármestere, 

Réti Zsófi a, aki független je-
löltként nyert a szeptemberi 
választáson. „Azt látom, 
hogy nagyon fejlődőképes 
község vagyunk, voltak fej-
lesztések az elmúlt időszak-

ban, viszont látom a hiányos-
ságokat is. Azt gondolom, nagyon jó 
közösség kialakításán kell dolgoz-
nunk. Sok közösségi kezdeményezés 

létezik, sok olyan kulturális tömörülés, 
amelyek évek óta dolgoznak – ezeket 
ha összefogjuk, akkor nagyon szép 
eredményeket tudunk elérni” – mond-
ta kérdésünkre a legtöbb kistelepülést 
tömörítő csíkszéki község új vezetője.

Van tennivaló

Hozzátette, a meglévő kollégákkal 
mindenképp szeretne együtt dol-
gozni, de a hatékonyság növelése 
érdekében a polgármesteri hivatal 
humán erőforrásainak bővítésére is 
keresik a lehetőségeket. Szerinte a 
községben a víz- és szennyvízhálózat 
hiánya a vállalkozásindítás szem-
pontjából is nagy hátrányt jelent, 

ezért is fontos, hogy a Harvíz Rt. által 
európai uniós támogatással tervezett 
hálózatépítés elkészüljön. Úgyszin-
tén szükségesnek tartja a Csíkszent-
györgyön és Bánkfalván meglévő 
gázhálózat bővítését Menaság és Ko-

tormány felé, illetve az elkezdett be-
ruházások befejezését. De fontosnak 
látja élettel megtölteni a kulturális 
intézményeket, a Gál Sándor emlék-
házat, a Márton Ferenc emlékszobát, 
falumúzeumot – sorolta.

Együttműködésre törekszik

Réti Zsófi a azért döntött úgy, hogy 
független jelöltként indul a válasz-
tásokon, mert a községben nem volt 
állóurnás RMDSZ-előválasztás. Kér-
désünkre, hogy van-e szándékában 
a későbbiekben az RMDSZ színeiben 
vezetni a községet, azt mondta, ko-
rábban dolgozott a Szövetség terü-
leti és megyei vezetőivel is, jó volt 
az együttműködés. „Már kezdődtek 
erről tárgyalások, ezek még tarta-
nak. Én nyitott vagyok, azt tartom 
fontosnak, hogy eredményes munkát 
tudjunk végezni, ehhez partnerekre, 
együttműködésre van szükség” – 
mutatott rá a polgármester.

Összefogná a közösséget az új polgármester
• A közösség összefogását, a fejlesztések folytatását 
tartja fontosnak Csíkszék és Hargita megye egyetlen 
női polgármestere, Réti Zsófia, aki független jelöltként 
jutott községvezetői mandátumhoz Csíkszentgyörgyön.

Az új csíkszentgyörgyi polgármester és az 
önkormányzati képviselők letették a hivatali esküt
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A községvezető idén két válasz-
tást is megnyert, elsőként az 

RMDSZ szervezte előválasztáson 
szoros küzdelemben lett első két 
vetélytársa előtt, majd szeptember 
27-én a Szövetség jelöltjeként indult 
az önkormányzati választáson, ahol 
szintén elnyerte a lakosság többségé-
nek bizalmát, ugyancsak két ellenje-
löltet utasítva maga mögé.

Együttműködésre van szükség

Mint kérdésünkre elmondta, az 
infrastruktúra-fejlesztést szeret-
né folytatni a községben, a víz-, 
szenny víz- és földgázhálózat bő-
vítésével, ugyanakkor fontosnak 
tartja az elhanyagolt utcák felújí-
tását, a mezei utak és vízelvezető 
árkok rendbetételét is. Ugyanakkor 
jó együttműködést szeretne a civil 
szférával, bevonva azt az önkor-
mányzat munkájába, és széles körű 

párbeszédet folytatna a lakosság-
gal. „Kiemelkedő fontosságú a köz-
ség megtartó erejének növelése, az 
egyházközségekkel történő folya-
matos párbeszéd, mert meghatáro-
zó közösségformáló szere-
pet kell betölteniük ezután 
is a község életében. Hívő, 
templomba járó emberként 
fontos számomra telepü-
lésünk hitéleti arculata is” 
– sorolta az új polgármester. 
Hozzátette, az előtte és az önkormány-
zat előtt álló feladatok végrehajtása 
nem lehetséges a községbeliek kitar-
tása, támogatása nélkül, ezért eh-
hez összetartó, egységes közösségre 
van szükség. (Kovács Attila)

Kétszer nyert választást idén
• Csíkszentléleket új polgármester irányítja a követ-
kező négy évben Nagy István Alfréd személyében, akit 
tegnap iktattak be tisztségébe az önkormányzati képvi-
selő-testülettel együtt. 

Nagy István Alfréd, 
Csíkszentlélek új polgármestere
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• Letette a hivatali esküt Koncz Hunor János, Székely-
keresztúr új polgármestere, aki együttműködést kért 
az önkormányzati képviselőktől a tervezett fejleszté-
sek megvalósítása érdekében. Mindemellett az önkor-
mányzati képviselők többségét is beiktatták.




