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– Mit vár el az RMDSZ 
marosvásárhelyi szerveze-
tétől, illetve önmagától? 

– Fordított sorrendben vá-
laszolnék. Önmagamtól első-
sorban azt várom el, hogy ne 
változtasson meg a tisztség ab-
ban a meggyőződésemben, hogy 
főként munkával, lendülettel,  
hittel lehet és kell eredménye-
ket elérni. Továbbra is azt val-
lom, hogy inkább álmodjunk 
nagyot, még akkor is, ha egyes 
tervek ma elérhetetlennek tűn-
nek. Ha ezeknek felét is megva-
lósítjuk, azt mondom, sikerült 
elérnünk céljaink nagy részét. 
A vásárhelyi RMDSZ-szel szem-
ben nem elvárásokat fogalmaz-
nék meg, hanem inkább egy 
felhívást. Arra kérném a mos-
tani csapat tagjait, hogy vetkőz-
zék le a régi beidegződéseket, 
tegyék félre a sérelmeiket, és 
ne baráti alapon csoportosulja-
nak és politizáljanak. Gondolja-
nak arra, hogy mindannyiuknak, 
mindannyiunknak egy közös cé-
lunk van, annak kell alárendel-
nünk minden.

– Miként éli meg, hogy 
egyesek, primitív módon 
azt kifogásolják, miért ke-
rült nő a választmány élére? 
Mások meg abba akaszkod-
nak bele, hogy ön soha nem 
lakott és nem lakik Maros-
vásárhelyen.

– Mint mondtam, félre kel-
lene tenni az efféle beidegző-
déseket. Ezek nem igazi érvek 
egy olyan vitában, melynek ar-
ról kellene szólnia, hogy mit 
akarunk elérni marosvásárhe-
lyi vagy Maros megyei magyar-
ként. Nem hinném, hogy a 21. 
században zavaró tényező len-
ne, hogy egy szervezetet vagy 
egy testületet nő irányít, mint 
ahogyan azt sem, hogy az ille-
tő személy Székelyföld másik 
szegletében született. Valóban 
mindenki a szülővárosához kü-
lönleges módon kötődik, így va-
gyok én is Sepsiszentgyörggyel. 
Az, hogy Budapestről nem Ma-
rosvásárhelyre költöztem haza 
Erdélybe, hanem a város pe-
remkerületébe, a mintegy ti-

zenöt kilométerrel odébb fekvő 
Marossárpatakra, nem jelenti 
azt, hogy ne kötődnék a megye-
székhelyhez, ahol és amelyért 
dolgozom. Egyébként amióta ha-
zatértem, igyekszem minden 
erőmet, energiámat az itteni kö-
zösség javára fordítani. Nem 
akarok ezoterikusnak tűnni, de 
úgy érzem, nem nekem kellett 
munkát keresnem, sorsszerűen 
a feladatok találtak rám.

– Az elnöki funkció ko-
moly lépés lehet a 2016-ban 
sikertelenül  megpályá-
zott parlamenti szék újbó-
li megcélzása felé?

– Egyetlen szavazattal ma-
radtam le a két évvel ezelőtti 
előválasztásokon, de nem fogal-
mazódott meg bennem az, hogy 
még egyszer próbálkoznom kel-
lene. Jelen pillanatban sokkal 
inkább a helyi ügyek foglalkoz-
tatnak: a megyei önkormányzat 
és alárendelt intézményei, a Pro 
Economica gazdaságfejlesztési 
alapítvány. megtanultam, hogy 
soha ne mondd, soha, de a vá-
lasztmány élén betöltött tisztsé-
gem most sokkal inkább a helyi 
ügyek megoldásában segíthet.

– Melyik feladatot tart-
ja nehezebbnek: a választ-
mány vezetését vagy a két, 
rendkívül markáns, hatá-
rozott, olykor konok elnök 
– a megyei RMDSZ-t irányí-
tó Péter Ferenc és a városi 
szervezet élén álló Vass Le-
vente – közötti közvetítést, 
netán békítést?

– Többször felmerült már ez a 
kérdés az utóbbi időben, a dol-
gok viszont sokkal árnyaltab-
bak, mint ahogy azt a román 
média tálalta. Csak hogy érthető 
legyen, elmesélem a minap tör-
tént legutóbbi esetet: berohant 
Vass Levente Péter Ferenchez, 
és tíz perc alatt megbeszélték a 
közös dolgaikat. Természetesen 
én is jelen voltam, de közvetíte-
nem sem kellett, békítenem sem. 
Lehet, hogy nem mindenben ér-
tenek egyet, de az tévhit, hogy 
kettőjük között zsigeri konflik-
tus lenne.

– Ön inkább konstruktív-
nak látja azokat a vitákat, 
amelyek az elmúlt két év-
ben folytak?

– Erről jobb lenne őket meg-
kérdezni. Kívülről úgy látom, 
hogy a megyei és a marosvásár-
helyi RMDSZ élén két értékes, 
de teljesen ellentétes típusú em-
ber áll. Péter Ferenc egy nagyon 
higgadt, kiegyensúlyozott diplo-
mata, Vass Levente, akinek na-
gyon jó céljai vannak, egy gyors, 
zizegős, add meg Uram, de azon-
nal-típusú ember. Nyilván, ha két 
ilyen ellentétes pólus egymással 
szembe kerül, akkor legalább öt 
percnek kell eltelnie ahhoz, hogy 
megtalálják a közös hangot, a kö-

zös ritmust. Ami a helyi szer-
vezetet illeti, az igazi kihívást 
a helyi tanácsosi csapattal va-
ló összehangolódás fogja jelen-
teni, az, hogy tudjuk higgadtan 
átbeszélni, megvitatni azokat az 
ügyeket, amelyekben a tíz önkor-
mányzati tag dönt vagy legalább-
is javaslatot tesz. Továbbra is 
kitartok amellett a véleményem 
mellett, hogy sokkal aktívabb-
nak kellene lennie a vásárhelyi 

önkormányzati frakciónknak. 
Vannak olyan ügyek, amelyek 
határozottabb fellépést igényel-
nek, és nem képezhetik politikai 
alku tárgyát.

– Apropó politikai alku: 
ön is furcsa helyzetben van, 
hisz a megyei önkormány-
zatnál a Szociáldemokra-
ta Párt a koalíciós partner, 
a városi tanácsban meg 
Dorin Floreával és liberális 
kollégáival kell egyeztet-
nie. Mindez fejtörést okoz 
vagy inkább kiaknázandó 
lehetőséget jelent?

– A politika nem más, mint az 
érdekérvényesítés maga. Ha a 
magyar közösség érdekeit sze-
retnénk érvényesíteni, akkor 
minden egyes helyzetben a leg-
inkább célra vezető partnert 
kell megkeresni és megtalálni. 
Ez bárhol a világon így műkö-
dik, nem csak Maros megyében, 
Erdélyben vagy Romániában. 
Olyan viszonyt kell kiépíte-
ni szinte valamennyi politikai 
párttal, hogy bármikor lehes-
sen egyikkel vagy másikkal tár-
gyalóasztalhoz ülni. Persze, ha 
van egy koalíciós partnered, ak-
kor elfogadod, hogy már a dön-
tés előkészítésébe be kell vond. 
Ha csak egy adott ügyben ülsz le 
valakivel tárgyalni, nem kell fel-
tétlenül ugyanezt tedd, elég, ha 
ismerteted a magad álláspontját 
és a politikai alku tárgyát. A po-
litikában nincsenek komolyabb 
csodák, ezért tudatában kell len-

nünk annak, hogy hol az egyik, 
hol a másik párt van hatalmon. 
Ezért sem szabad hagyni egy vi-
szonyt odáig elmérgesedni, hogy 
aztán már ne legyen vissza-
út. Kisebbségi érdekeink érvé-
nyesítéséhez mindig nyitva kell 
hagynunk egy kiskaput, és min-
denkivel tudnunk kell tárgyalni.

– Az utóbbi egy-két esz-
tendő leforgása alatt Maros 
megyében és Marosvásár-
helyen az RMDSZ szinte 
teljes egészében megújult, 
a régi gárdából alig maradt 
egy pár ember. Egyikük a 
választmány alelnöke, Ke-
rekes Károly volt parlamen-
ti képviselő. Sikerül közös 
nevezőre jutni vagy adód-
hatnak generációs konflik-
tusok?

– Nem adódhatnak, hiszen ő 
már nem alelnök.

– De hát annak tekinti 
magát.

– Igen, tudok róla… Isme-
rem a helyzetét, nehezen fo-
gadja el, hogy a mandátuma 
lényegében megszűnt, a választ-
mány teljesen megújult. Jelen-
leg az RMDSZ marosvásárhelyi 
választmányának van elnöke és 
titkára, alelnöke azonban nincs. 
Egy következő ülés napirendjét 
fogja képezni a két alelnök meg-
választása; egyikük közülük le-
het akár Kerekes Károly is.

 SZUCHER ERVIN

Kozma Mónika, a városi RMDSZ választmányi elnöke szerint le kellene vetkőzni a régi beidegződéseket

„Aktívabb vásárhelyi frakció kellene”

Kozma Mónika: az igazi kihívást a helyi tanácsosi csapattal való összehangolódás fogja jelenteni

Kozma Mónika nem tart attól, hogy túl sűrűn 

kellene közvetítenie az RMDSZ Maros megyei és 

marosvásárhelyi elnökei között. A városi szervezet 

új választmányi elnöke – akit afféle „egyensúlyo-

zó” szerepkörre szántak – nem hinné, hogy Péter 

Ferenc és Vass Levente ne találná meg a közös 

hangot. Még akkor sem, ha kettőjüket szinte telje-

sen más típusú emberként ismeri. Ahhoz azonban, 

hogy az RMDSZ hatékonyan működjön, Kozma 

úgy véli, sokaknak kötelező módon le kellene vet-

kőzniük a régi beidegződéseket. 
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„Kisebbségi érdekeink 
érvényesítéséhez min-
dig nyitva kell hagy-
nunk egy kiskaput.”




