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Felsőboldogfalván, Homoródszentpálon, Kobátfalván, Korondon és Parajdon tartottak kampányzáró
fórumot szerdán és csütörtökön az Erdélyi Magyar Néppárt helyi és megyei jelöltjei.A polgármesterés tanácsosjelöltek bemutatkozása mellett a fórumok alkalmat adtak arra is, hogy a résztvevők
feltegyék a választással kapcsolatos kérdéseiket.

Zakariás Zoltán, az Erdélyi Magyar Néppárt országos alelnöke, a párt Hargita megyei listavezetője
beszédeiben elmondta: erős önkormányzatokra van szükség, melynek egyik alapfeltétele a vezetők
és a közösség között lévő bizalmi viszony. A politikus hozzátette: az elmúlt négy évben a néppártos
képviselők a törvényesség felé vitték az önkormányzatokat. „A Néppárt jelöltjei tiszták és nincsenek
korrupciós ügyeik, így megérdemlik a bizalmat, amit a választásokon meg kell előlegezni nekik” –
mondta Zakariás.

Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke beszédeibena változás szükségszerűségét
hangsúlyozta. „Nem szabad engednünk, hogy újból meghonosítsák közösségeinkben a félelmet.
Nem engedhetjük, hogy magyarok fenyegessék a magyarokat”-mondta. Szilágyi véleménye szerint
a versenyhelyzet minőségi változást eredményez, s emlékeztette a jelenlévőket arra, hogy a
kampány utolsó napjai nagyon fontosak, és ezekben a napokban az elkövetkező négy évről kell
döntenie minden választónak. A Néppárt elnöke arra kérte a jelenlévőket, hogy keressék meg
ismerőseiket, barátaikat, rokonaikat, szomszédjaikat, beszélgessenek el velük, világosítsák fel őket,
és kérjék meg őket, hogy június 5-én ne csak szavazni menjenek el, hanem választani is!

Nagy Pál, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács udvarhelyszéki elnöke, Hargita megyei tanácsosjelölt
Felsőboldogfalván elhangzott beszédében a szemléletváltás fontosságára és a megyei tanácsban
való aktív részvételre hívta fel a figyelmet.
Németi Zoltánfelsőboldogfalvi koalíciós polgármesterjelölt az eddigi megvalósításokról beszélt (a
tanácsülés előtti frakciógyűlés bevezetése, a költségvetés tisztázása, a községi vízhálózat
problémája, a közvilágítás felújítása, a napközi otthon beindításának munkálatai stb.). Németi
Zoltán kijelentette: „Nem félünk, és kitartunk az elveink mellett a fenyegetések, a feljelentések
ellenére is.”A polgármesterjelölt fontos feladatként említette a község vízproblémáinak megoldását,
a szennyvíz-hálózat kézbentartását, az utcák aszfaltozását, a földügyek helyzetének tisztázását és
a közbiztonság növelését. Ezt követően Sánduly László kollégája mondott köszönetet az eddigi
segítségekért, és kérte a további támogatást a terveik megvalósításához.

Csütörtökön reggel Homoródszentpálon Székely Kinga Réka unitárius tiszteletes asszony
köszöntötte a jelenlévőket. Bencze Attila polgármesterjelölt arról beszélt, hogy összefogást kell
teremteni, és a hozza tartozó 12 falu egyenlő részvételt kell kapjon az önkormányzatban.
Kobátfalván Zsigmond Hunorköszöntötte a jelenlévőket, majd ezt követően Benczédi Levente
polgármesterjelölt mutatkozott be. Benczédi a közmunka erejéről beszélt, a határozott és dinamikus
csapatáról, akikkel mind a 14 falut végigjárták és beszélgettek az emberekkel a problémáikról.
Véleménye szerint a politikát az emberek szolgálatába kell állítani.

Korondon több mint félszáz érdeklődő vett részt a lakósági fórumon. Balázs László, a helyi EMNP
szervezet elnöke köszöntötte a jelenlévőket. Ezt követően Ambrus Sándor független
polgármesterjelölt bemutatkozása következett. A polgármesterjelölt bemutatkozásában beszélt a
tanulmányairól, tapasztalatiról, magán életéről, és az elmúlt négy év munkájáról, amit a Hargita
Megye Tanácsában végzett. Tervei között szerepel a nyilvánosság tájékoztatása, a döntéshozatal
nyitottá tétele, a költségvetés tisztázása, és az olyan beruházások, fejlesztések megvalósítása,
amelyeknek hosszú távon haszna van. Pál Zoltán tanácsos jelölt bemutatta Ambrus Sándor
független polgármesterjelölt és az EMNP közös cselekvési terveit.

Parajdon Moldován István köszöntötte a jelenlévőket és moderálta a beszélgetést, melyen Nagy
Imre Barna független polgármesterjelölt mutatkozott be, és köszönte meg mindenkinek a
támogatást és a bizalmat. Bemutatta a terveit, kiemelve a tanügyet, az oktatást és a turizmust.
Moldván István a Néppártos tanácsosjelölteket bemutatásakor elmondta: „normális
polgármesternek, normális segítői szeretnénk lenni.”
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