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– Rövid határidővel – május végéig – alakul meg a há-
rom Regionális Önkormányzati Tanács (RÖT). Melyek az 
erre kidolgozott stratégia főbb lépései? 

– Az elnökség alternatívákat biztosít az egyes regio-
nális testületek számára. Székelyföldi kollégáimmal azt 
szorgalmaztuk, hogy minden székelyföldi önkormányza-
tis részvételével tartsuk meg alakuló ülésünket. Tehát az 
a stratégiánk, hogy a lehető legmagasabb legitimitással 
rendelkező testület alakuló ülését tartsuk meg, amelyben 
a legeldugottabb székely falu helyi tanácsosa éppúgy részt 
vesz, mint a municípium polgármestere.

– Ki koordinálja a Székelyföldi Regionális Önkormány-
zati Tanács megalakulási folyamatát?

– A széki, megyei szervezetek vezetői, illetve a me-
gyei tanácsi elnökök. De mivel minden székelyföldi 
önkormányzatis részt vehet e testület ülésén, és egyenlő 
szavazata van mindenkinek, a koordinálás alatt alapvető-
en szervezési kérdéseket kell érteni. Nálunk demokrácia 
van, nálunk mindenki választ és mindenki választható, 
nem úgy, mint a rivális erdélyi magyar politikai szerve-
ződéseknél, amelyek az utóbbi években lejáratták a de-
mokrácia fogalmát, vezérelv alapján működnek, és aki 
nem tetszik a nagyfőnöknek, azt kirúgják, eltávolítják. 
A székelység mindig is – egy politikai fogalommal élve 
– bázisdemokratikus közösség volt, és kidobta magából 
azokat, akik innen-onnan érkező ukázok alapján akarták 
társadalmunkat átalakítani. Mindenki és minden szava-
zat egyenlő, és mindenki érdemben dönthet a minket 
érdeklő kérdésekről. Ezért hozzuk létre a Székelyföldi 
Önkormányzati Nagygyűlést.

– Mit fed az „alulról jövő kezdeményezés” kritériuma?

– Az Önkormányzati Nagygyűlés alulról jövő kez-
deményezés, mert az a 2000 székelyföldi önkormányza-
tis, akiket az emberek 2008-ban megválasztottak, mind 
részt vesz rajta. Sőt a Bákó megyei csángókat is felkértük 
képviseletük biztosítására, mert mi nem Brüsszelből, Bu-
dapestről kibocsátott üzenetekkel áltatjuk őket, hanem 
anyagilag támogatjuk törekvéseiket, lehetőséget bizto-
sítunk a csángó termelőknek, és azon vagyunk, hogy 
amiben lehet, segítsük őket. Ezzel szemben EMNT-s 
aláírásgyűjtők azzal gyűjtik a pártbejegyzéshez szüksé-
ges aláírást Kósteleken, hogy majd az EMNT utat fog 
építeni nekik. Igaz, eddig még egy járdát sem építettek, 
de már egyből utat ígérnek. Teszik ezt akkor, amikor tud-
ják, hogy a megyei tanács meg a csíkszépvízi helyi tanács 
nap mint nap azon dolgozik, hogy a Bákó megyéhez tar-
tozó, de a megyehatárhoz közel fekvő Kóstelek kijárását, 
közlekedését Hargita megye felé megoldjuk. Mi ez, ha 
nem pofátlanság? Mi ez, ha nem a jó szándékú, elzártan, 
nehéz viszonyok között élő emberek megvezetése, alá-
írásuk csalárd módon való megszerzése? Inkább adnák 
oda a kóstelekieknek azt a sok százezer talányos eredetű 
eurót, amit luxusautók beszerzésére, irodabérletre, eurós 
fizetésekre meg aláírás-vásárlásra költenek pártbejegyzés 
címe alatt, hogy abból tejbegyűjtőt és más fejlesztést 
lehessen megvalósítani. De nekik csak az aláírás kell, és 
ezért mindenkinek azt ígérnek, amit hallani akar. Persze 
majd a fülük botját sem fogják mozdítani, ha a félreve-
zetett emberek később számon kérik őket. Ennél még 
Szász Jenő is korrektebb volt 2008-ban, amikor belátta, 
nem tud pártja jelölteket állítani az önkormányzati vá-
lasztásokon, csak úgy, ha megvárja az RMDSZ-es elő-
választásokat, és akik azon kibuknak, azokat pártlistája 
élére állítja. A Székelyföldi Önkormányzati Nagygyűlés 
mindannak, amit itt felsoroltam, a szöges ellentéte – 
alulról jövő kezdeményezés, ahol mindenki, aki tenni 
akar Székelyföldért, részt vállalhat a közös munkából. 

– Milyen a Regionális Önkormányzati Tanács szerve-
zeti felépítése, hogyan strukturálódik a vezetősége?

– A Székelyföldi Önkormányzati Tanács legfőbb 
döntéshozó testülete a Nagygyűlés, lesz egy választmá-

nya, küldöttgyűlése, és lesz egy 7 fős elnöksége meg egy 
elnöke. Az RMDSZ alapszabálya szerint az elnök részt 
vesz a Szövetség meghatározó döntéshozó testületében, a 
Szövetségi Állandó Tanácsban.

– Milyen elv alapján dől el, hogy a székelyföldi tanács-
nak Hargita, Kovászna vagy Maros megyei elnöke lesz-e? 
Mennyi időre kap mandátumot az elnök?

– Az elnökség saját tagjai közül titkos szavazással vá-
laszt négy évre elnököt. Az elnökségnek három Hargita 
megyei, két Maros megyei és két Kovászna megyei tagja 
lesz.

– Van-e prognózis arra, hogy Hargita megyéből ki tölt-
hetné be az elnöki tisztséget? A SZÁT-tagságon kívül milyen 
hatásköre lesz az elnöknek?

– A kétezer szavazó taggal rendelkező Székelyföldi 
Önkormányzati Nagygyűlés dönt az elnökségről, ennek 
a testületnek a kezében vannak a személyi döntések, ezért 
prognózist mondani nem tudok. Az elnökre hárul e 2000 
önkormányzatis munkájának összehangolása, a szervezet 
működtetése, amelynek a választásokon való eredmé-
nyes részvételen túl sokkal fontosabb feladatai is vannak, 
nevezetesen a Székelyföld fejlődését megalapozó közös, 
megyehatáron átívelő fejlesztési programok kidolgozása. 
Nem a politizálás, hanem a szakmai munka lesz a feladata 
ezen szervezetnek, a politizálást mindenki otthon hagy-
ja, itt a közös székelyföldi ügyekre fogunk koncentrálni, 
mint a közlekedés, oktatás, egészségügy, hagyományápo-
lás, kultúra, mindaz, ami minket összeköt, és ami az em-
bereket is érinti.

– Mik lesznek a RÖT prioritásai az önkormányzati vá-
lasztásokig hátralevő időben?

– A már futó közös székelyföldi programok tovább-
fejlesztése, bővítése, az egyes székek, megyék összedolgo-
zását lehetővé tevő intézményes feltételek megteremtése. 
Természetesen fontos a választási felkészülés is, de én azt 
gondolom, hogy önkormányzati választásokon nem a 
kampányszervezésen, hanem a kidolgozott szakmai prog-
ramokon és a megvalósításokon van a hangsúly. Tehát 
nekünk nem arra kell koncentrálnunk most, hogy miként 
fogunk kampányolni jövőben, hanem arra, hogy amit 
elkezdtünk 2008-ban, azt tisztességgel befejezzük, illetve 
ami lehetőség, pályázati forrás, kormányzati támogatás 
még az előttünk álló egy évben elérhető, azt mind elhoz-
zuk Székelyföldre. 

– Székelyföld számára mi lehet a regionális tanács mun-
kájának fő hozadéka?

– Fő hozadékát, illetve tulajdonképpen egyedüli cél-
ját ennek a szervezetnek abban látom, hogy Székelyföld 
egységesülése folytatódik: nem hagyjuk a leszakadó-
kat, egy asztalhoz ültetjük a kis falvakat a városokkal, a 
Nyárádmentét a Sóvidékkel, a Nyikómentével, és közösen 
keressük a térség boldogulását.

Burus János Botond

Az RMDSZ Szövetségi Elnöksé-
gének kezdeményezésére május 
végéig megalakulnak a székely-
földi, a partiumi és a belső-er-
délyi regionális önkormányzati 
tanácsok. A Hargita, Kovászna 
és Maros megye településeinek 
tanácsait összefogó RÖT a szé-
kelyföldi politikusok olvasatában 
fontos fejlesztési szervezet lesz, 
amely akár kétezer önkormány-
zatis munkáját rendelheti egy-egy 
stratégia mögé.

Az Országos Önkormányzati 
Tanács átszervezésének gondo-
lata a kongresszusi előkészüle-

tek, illetve az alapszabályzat-módosítás 
során merült fel – magyarázta lapunk-
nak Kelemen Hunor. Az RMDSZ 
szövetségi elnöke szerint több irányból 
megfogalmazódott az a javaslat: bont-
sák le regionális szintre azért, hogy a 
különböző önkormányzati érdekeket, 
programokat, prioritásokat jobban ösz-
sze lehessen hangolni.

Mindenhol mások 
a prioritások
– Az évek alatt rájöttünk arra, 

hogy például egy székelyföldi önkor-
mányzatnak régiófejlesztési kérdé-
sekben nem igazán van közös témája 
mondjuk a partiumival, a közép-er-
délyivel, akár a bánságival vagy a szór-
ványvidékkel, de ugyanez érvényes 
fordítva is. Mások a prioritások, más 

kihívásokkal szembesülnek. Ezért 
döntöttünk úgy, hogy három regio-
nális önkormányzati tanácsot (RÖT) 
hozunk létre, ezek vezetősége alkotja 
majd az Országos Önkormányzati 
Tanácsot (OÖT) – mondta Kele-
men, hozzátéve, utóbbira is szükség 
van, mivel a törvénymódosítások és 
jogalkotás során felmerülő közös ér-
dekeket így lehet összehangolni.

Az RMDSZ-elnök a döntés hát-
terét egyrészt a 2012-es önkormány-
zati választásokra való felkészüléssel 
magyarázza, másrészt azzal, hogy az 
évek folyamán az önkormányzati szfé-
rában is sok minden megváltozott. 
„Ez összehangoltságot, jobb munkát 
és gyorsabb döntéseket is igényel” – 
érvelt Kelemen. Elképzeléseik szerint 
a RÖT-ök május végéig alakulnának 
meg úgy, hogy a helyi, regionális szer-
vezetek teljes autonómiával dönte-
nek arról, hogyan választják ki az ön-

kormányzati tanácsokban részt vevő 
kollégákat. „Székelyföld – elsősorban 
Csík és Háromszék kezdeményezésé-
re – afelé hajlik, hogy egy székelyföldi 
regionális nagygyűlésen döntsék el a 
székelyföldi önkormányzati tanács 
megalakulását. A különböző régiók, 
területek – például Gyergyó, Há-
romszék, Udvarhely, Maros megye 
– között az arányokat úgy állapítot-
tuk meg, hogy figyelembe vettük, 
mely területnek hány önkormányzati 
képviselője, polgármestere van. Ott, 
ahol egyetlen önkormányzati kép-
viselőnk sincs vagy csak nagyon ke-
vés van (elsősorban a szórványban), 
pozitív diszkriminációt érvényesí-
tünk – ez azt jelenti, hogy az otta-
ni RÖT-ben legalább egy emberrel 
képviseltetik magukat – magyarázta 
a szövetségi elnök. 

Kelemen szerint a RÖT-ök veze-
tői a szövetség Állandó Tanácsában 
is részt vesznek majd azért, hogy „a 
politikai döntések meghozatalában 
az önkormányzati szemlélet is jelen 
legyen – a legtöbb feladatot, illetve 
az olyan döntéseket, amelyek a régi-
ók fejlesztését meghatározzák, úgyis 
az önkormányzatok hozzák meg”.

A háromszékiek 
Péter Ferencet támogatják
– Elképzelésünk szerint egy Ma-

ros megyei polgármester kellene 
a Székelyföldi Regionális Önkor-
mányzati Tanács élén álljon, annak 
kifejezésére, hogy Maros megye is a 
Székelyföldhöz tartozik. Jelöltünk 
is van, a szovátai polgármester, Péter 
Ferenc – nyilatkozta lapunknak An-
tal Árpád. Sepsiszentgyörgy polgár-
mestere szerint a RÖT fontos szere-
pet kell játsszon abban, hogy a három 
megye önkormányzatai elválaszt-
hatatlanokká váljanak. – Várható 
a fejlesztési régiók átszervezése, és 
nekünk nagyon fontos, hogy ez a 
három megye egy régióba kerüljön. 
Emellett még rengeteg közvetlen 
gyakorlati feladata lesz ennek a ta-
nácsnak, hiszen sok olyan kérdés 
van, amelyre az önkormányzatok 
csak közösen tudnak választ adni 
(romastratégia, infrastruktúra-
fejlesztés, turisztikai stratégia). 
Ezekben a kérdésekben nem elég, 
ha csak a megyei önkormányzatok 
működnek együtt, ilyen projektek-
ben mindenki részt kell vegyen. Ezért 
a politikai jelentőségén túl ez egy na-
gyon fontos fejlesztési szervezet lesz 
– mondta Antal. 

A Csíki Önkormányzati Tanács 
május 5-i ülésén megválasztották 
azt a 12 embert, akik a megalakulás 
előtt álló Regionális Önkormányzati 
Tanácsban képviselik Csíkot. A jelen-
levőknek Borboly Csabára, Ferencz 
Alajosra, Kencse Elődre, Szántó 
Lászlóra, Szentes Antalra, Ráduly 
Róbertre, Gábor Tiborra, Ferencz 
Tiborra, Csucsi Róbertre, Brezovszky 
Györgyre és Raffain Zoltánra  esett a 
választásuk. (Borboly Csaba megyei-
tanács-elnök a RÖT-tel kapcsolatos 
véleményét lásd keretes írásunkban 
– szerk. megj.)

Isán István Csongor
Mihály László

Beszélgetés Borboly Csaba megyeitanács-elnökkel a RÖT gyakorlati szerepéről

„A politizálást mindenki otthon hagyja”
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Fejlesztési régió-előfutárok

Kelemen: gyorsabb döntések kellenek


