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Beiktatták Csergő Tibort, 

Gyergyószentmiklós új 
polgármesterét. Változást ígért
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Átvilágítást rendel el
Új polgármestere van Gyergyószentmiklósnak

GERGELY IMRE

„Jogi és pénzügyi átvilágítást ren-
delek el a városházán” – jelentette 

ki beköszönő beszédében 
Csergő Tibor, Gyergyószent-
miklós új polgármestere. 
Át akarja tekinteni, hogy 
milyen emberi és anyagi 
erőforrásokkal, illetve esz-
köztárral dolgozhat a követ-

kezőkben. Az új közműszol-
gáltatót különös fi gyelemmel fogja 
követni, mert hisz abban, hogy ki 
lehet építeni olyan minőségi szol-
gáltatásokat, amelyek működése 
nem terheli a város költségvetését.

Együttműködésre számít

Számít minden, Gyergyószentmik-
lóson működő cég, vállalkozás 
együttműködésére, de véget vet a 

magán- vagy pártérdekek miatt de-
dikált közbeszerzéseknek, amelyek 
felülírják a város érdekeit. „A város-
házán szakítani akarok a múltbeli 
rossz beidegződésekkel” – sorolta 
Csergő Tibor, az RMDSZ színeiben 
megválasztott új polgármester. 
Amint hangsúlyozta, válsághelyzet-
ben kell megmutatnia az új vezetés-
nek, hogy képes kézbe venni a város 
sorsának irányítását, és új menta-
litást hozva valósíthatják meg el-
képzeléseiket. „Négy év múlva nem 
egy lemaradott, hanyatló városról 
fogunk beszélni, hanem a térség 
feltörekvő központjáról” – ígérte. 

Számít a szomszédos községek, a 
megyei önkormányzat, a parlamenti 
képviselők, a román kormány és az 
RMDSZ együttműködésére, támoga-
tására is a város érdekében.

Nem mindenki tette le az esküt

A Gyergyószentmiklósi Művelődési 
Ház nagytermében megtartott ala-
kuló ülésen előbb a tíz képviselő, 
azaz Bajkó László (POL), Barabás 
Orsolya, Benedek Csaba, Csavar Gá-
bor, Csergő Ottó, Erős Levente, Kul-
csár László, Len Emil (RMDSZ), va-
lamint Kémenes László és Málnási 

Huba (EMSZ) tették le a hivatali es-
küt, majd Csergő Tibor következett. 
Nagy Zoltán leköszönő polgármes-
ter végül átadta utódjának a város 
kulcsát. A testület további hét tagját 
(akik a listán előttük állók vissza-
lépésének köszönhetően jutottak 
be) a későbbiekben iktatják be. Az 
eseményen jelen volt és felszólalt 
– jó munkát kívánva az új testület-
nek  – Ion Proca prefektus, valamint 
Borboly Csaba és Barti Tihamér, a 
megyei önkormányzat elnöke és 
gyergyói alelnöke is.

ANTAL ERIKA

A megyei tanácsot 34 megyei ta-
nácsos és a megyei tanácsel-

nök alkotja, a mandátumot nyerő 
tanácsosok közül 5-en döntöttek úgy, 

hogy visszalépnek. A politikai 
alakulatok továbbították a 
törvényszéknek azoknak a 
nevét, akik a választásokra 
benyújtott listák szerint a 
későbbiekben tanácsosok 
lesznek. Ezeknek a szemé-
lyeknek a megbízatását a 

törvényszéknek még jóvá kell 
hagynia, ők a következő ülésen te-
szik le a hivatali esküt. A jelenlevő 
megyei önkormányzati képviselőket 

beiktatták, az RMDSZ-esek román, 
illetve magyar nyelven is elmond-
ták az eskü szövegét. Az ülést – mint 
rangidős – Szabó Árpád és a két leg-
fi atalabb tanácsos, Birtalan István 
és Ilyés Lóránd vezette. Péter Ferenc, 
a Maros Megyei Tanács elnöke a be-
iktatás alkalmával azt hangsúlyozta, 
hogy a Maros megyeiek és a befek-
tetők, illetve az idelátogató turisták 
számára is a megye vonzóvá tétele a 
cél, valamint Maros megye élvonal-
ba juttatása. Román, illetve magyar 
nyelvű beszédében azt is kifejtette, 
hogy folytatni fogja az előző man-
dátumában megkezdett fejlesztési 
projekteket, és a jó együttműködés 
kialakítására törekszik a megyei tes-
tületben jelenlévő politikai pártok 
képviselőivel.

Együttműködés Maros megye 
érdekében

„Az első mandátumom négy évé-
ben lefektettük Maros megye újjá-
építésének alapjait, de a kihívások 
továbbra is nagyok. Célom, hogy 
Maros megye négy év múlva jó pél-
daként szolgálhasson a régióban, 
de országos szinten is. Bízom ben-
ne, hogy a megyei tanácsban levő 
politikai pártok is megértik ezt az 
üzenetet, és érzik a közös építkezés 
felelősségét. A közvetlen elnök-
választás nagy legitimációt ad, és 
nagy felelősséggel jár. Mindent meg 
fogok tenni annak érdekében, hogy 
munkával és eredményekkel tud-
jam meghálálni a szavazók bizal-
mát. Nekem Maros megye az első, 
és az itt élő emberek” – mondta be-
szédében Péter Ferenc, a Maros Me-
gyei Tanács újraválasztott elnöke. 

A rövid távú célok között az elnök 
a koronavírus-járvány kezelését 
emelte ki, ezen belül a Maros Me-
gyei Klinikai Kórház számára szük-
séges finanszírozás biztosítását. 
Meghívottként szólalt fel Soós Zol-
tán, Marosvásárhely polgármeste-

re, aki szintén román, majd magyar 
nyelven osztotta meg gondolatait. A 
polgármester is az együttműködés 
jelentőségét hangsúlyozta, vagyis 
azt, hogy nem csak partnere, de 
szövetségese is lesz a megyei ta-
nácsnak.

Letette a hivatali esküt Péter Ferenc megyei tanácselnök. 
Célja, hogy Maros megye négy év múlva jó példaként 
szolgálhasson a régióban
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A megyei tanács számára Maros megye fejlesztése a prioritás
• A Marosvásárhelyi Közigazgatási Palota nagy 
gyűléstermében tartották pénteken a Maros Megyei 
Tanács ünnepélyes alakuló ülését Mara Togănel, Maros 
megye prefektusának jelenlétében. A szeptember 27-i 
önkormányzati választások eredményei alapján Péter 
Ferenc, megválasztott tanácselnök, valamint 29 taná-
csos tette le a hivatali esküt.

• Letette a hivatali 
esküt, így péntek-
től Csergő Tibor lett 
Gyergyószentmiklós 
polgármestere. A 
képviselő-testület még 
nem teljes, az alakuló 
ülésen csupán tíz helyi 
tanácsost iktattak be 
az új mandátumába.

Szabadtéren tették 
le az esküt
A járványhelyzetre való tekin-
tettel szabadtéren, a megye-
háza oszlopcsarnokában tette 
le pénteken hivatali esküjét 
Hargita Megye Tanácsának 
új képviselő-testülete. Az 
önkormányzat elnöki tiszt-
ségébe 2008 óta negyedik 
alkalommal választották meg 
az RMDSZ jelöltjét, Borboly 
Csabát, aki ezúttal az Erdélyi 
Magyar Szövetség (EMSZ), a 
Szabad Emberek Pártja (POL), 
a Nemzeti Liberális Párt (PNL), 
az USR-PLUS Szövetség, a Szo-
ciáldemokrata Párt (PSD), a Pro 
Románia Párt (PRP) és a Népi 
Mozgalom Pártja (PMP) jelölt-
jeit múlta felül a választáson. A 
30 tagú testületben az RMDSZ 
kényelmes többséget, 19 
helyet szerzett meg, az EMSZ 
4, a PSD 3, a POL és a PNL is 2 
képviselői tisztséghez jutott. 
Mint azt Borboly Csaba újravá-
lasztott megyei tanácselnök az 
eskütétel után kiemelte, az új 
mandátumban is az egyhangú 
döntések és a szolidaritás 
mentén kíván együtt dolgozni 
a képviselő-testülettel  – tájé-
koztatott a megyei önkormány-
zat sajtószolgálata. ,,Hiszem, 
hogy döntéseink nagy részét 
egyetértésben tudjuk elfo-
gadni az új mandátumban 
is. Településeink fejlődését 
tovább erősíthetjük a szolida-
ritás jegyében” – vélekedett 
Borboly. Megjegyezte: a 
különleges időkben különleges 
intézkedésekre van szükség, 
és mivel nem értek véget a 
kihívások, az új testületnek a 
megváltozott helyzetben kell 
eredményeket elérnie.

• RÖVIDEN 




