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Bár egyértelmű összefüggés nincs a 
későbbi parlamenti választás között, 
de a helyi elit véleménye szerint Frun-
da polgármesterjelöltsége hozzájárult 
ahhoz, hogy ősszel elessen a szenátori 
székétől. Helyére Marius Pașcan kerül. 
Ez, akárhogy is ellenezze az egyszeri 
magyar ember Frunda György tevé-
kenységét, mégsem nevezhető nemzet-
politikai érdeknek, hogy egy magyar-
ellenes, ultrasovén politikus váltson 
egy magyart. A marosvásárhelyi áldat-
lan állapotok most először már a városi 
politikán túlmutató területről is áldo-
zatot követelnek

A vásárhelyi helyzetbe már ekkor 
kerül némi pikantéria: dacára annak, 
hogy a matematikai szabályok szerint 
csak egy magyar jelöltnek lehet esélye, 
a Szász Jenő vezette Magyar Polgári 
Párt immár saját jelöltet állít Benedek 
Imre kardiológus, egykori RMDSZ-es 
politikus személyében. A belviszályok-
tól megfáradt magyarság újabb jelzést 
küld a hatalmasságok felé: Frunda kö-
zel tízezer szavazatnyi különbséggel 
(9920) marad alul Floreával szemben, 
aki ismét röhög a markába. Ahogy a 
korábbi választások alkalmával, úgy 
most is látható: a magyarok jelentős 
része egyszerűen átszavazott a román 
polgármesterre.

2012-2016: a változás próbája

2012 után azonban megmozdul valami: 
az RMDSZ kampányát ugyanis Brassai 
Zsombor irányítja, aki a Néppárt és az 
MPP listáival való versenyhelyzet da-
cára megőrzi az RMDSZ addigi képvise-
lőinek a számát, tíz tanácsos foglalhat 
helyet ismét városi tanácsban – még 
mindig kisebbségben van a magyar 
képviselet, de legalább a helyzet nem 
romlott tovább. Az RMDSZ-szel szem-
ben erős kritikával élő, az erdélyi ma-
gyar ellenzéknek is nevezett két kis ma-
gyar párt közül egyik sem jut be a helyi 
kormányzatba, sőt, még csak nem is sú-
rolják a bejutási küszöböt, a 2,5% körüli 
mezőben rögzülnek. Brassai Zsombor 
ugyanakkor jól látja: a város újjászerve-
zése, sőt, a helyi politikában végrehaj-
tott paradigmaváltás nélkül itt semmi-
féle változás nem lesz, és a demográfi ai 
óra sem a magyaroknak ketyeg. Kam-
pánystábjából, és a körülötte tömörülő 
fi atalokból csapatot szervez, az RMDSZ 

vezetőitől eltérően párbeszédet folytat a 
Néppárttal, ennek eredményeképp 2015 
őszére megszületik a marosvásárhelyi 
előválasztások konkrét akcióterve, le 
is bonyolítják az Erdély-szerte is egye-
dülállónak számító megméretkezést. 
A győztes Soós Zoltán, így hát ő lesz a 
marosvásárhelyi magyarok polgármes-
terjelöltje.

Az RMDSZ országos vezetése viszont 
kisebb dührohamot kap, Kelemen Hunor 
azt üzeni Vásárhelyre: „az előválasztás 
nem arról szólt, hogy csinálunk egy le-
csót”. Az országos és helyi erők közötti 
súrlódások oka, hogy a helyi magyar-
ság, és az RMDSZ azon része, amelyik 
Brassai Zsomborral tart már akkor látja: 
nemcsak közös polgármesterjelölt kell, 
hanem közös lista is, azaz magyar ösz-
szefogás minden téren Maros megyében! 
Végül győz a tulipán akarata, Soós a je-
lölt, de nem lesz közös lista.

Az RMDSZ listáinál azonban ismét 
botrány tör ki, ráadásul az aláírások le-
adásának határideje előtti napokban: a 

A Kilátónak 
többen is meg-
erősítették: 
Soós Zoltánt 
gyakorlati-
lag mind az 
RMDSZ or-
szágos veze-
tése, mind 
a Vass-féle 
csapat teljesen 
magára hagyta 
a kampány-
ban.

A második forduló: Florea első 
győzelme – akkor még nem tudja, 
hogy ez húsz évre szól
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Brassai-féle csapat megpróbál a Területi 
Állandó Tanácson keresztülvinni egy 
másik tanácsosi jelöltlistát, ezen olyan 
emberek szerepelnek, mint Portik Vil-
mos, a Vásárhelyi Forgatag főszervező-
je, vagy Tamási Zsolt, a katolikus líceum 
később meghurcolt igazgatója. Ez sike-
rül, és emiatt kisebb belháború alakul 
ki: Vass Levente tovább erőlteti saját 
listáját, és az addig összegyűlt aláírások 
elégetésével fenyegetőzik – és átviszi 
akaratát, a kisebb személyi változások 
dacára elmondhatjuk, hogy a jelenlegi 
városi RMDSZ-frakció Vass Levente em-
bereiből áll.

A Kilátónak több, egymástól függet-
len, ám neve elhallgatását kérő forrás 
is megerősítette: Soós Zoltánt gyakor-
latilag mind az RMDSZ országos veze-
tése, mind a Vass-féle csapat teljesen 
magára hagyta a kampányban. Nem 
tudjuk ellenőrizni ezen információk 
hitelességét, de tény: Soós kampánya 
soványnak, vagy inkább szegényesnek 
mondható. Semmiképp sem olyan, ami-
lyet egy húsz éve regnáló autoriter helyi 
kiskirály leváltását célzó erős ember 
kéne felmutasson. Azonban Soós Zol-
tán hitelessége, karizmája meglepetést 
okoz: alig 1700 szavazattal marad le 
Dorin Florea mögött, mindehhez tegyük 
hozzá: az érvénytelenített szavazatok 
száma nagyjából ugyanannyi! 2000 óta 
nem sikerült ennyire szorossá tenni a 
mérkőzést...

A 2016-os választáson bontja szár-
nyait a Szabad Emberek Pártja (POL) – 
a szigorúan lokális alapon szerveződő 
új párt listáin magyarok és románok 
egyaránt szerepelnek, és olyant tesz-
nek, amit a gazdasági fejlődésben is-
mét megtorpanó Vásárhely lakossága 
régóta vár: szakmailag komoly progra-
mot tesznek le az asztalra. Az alig há-
rom hónapja létező alakulat jóformán 
csak az online médiában kampányol, 
de az urbánus középosztály „intellek-
tuális éhsége” első pillanattól felkapja 
őket. Abban a városban, ahol az eddig 
ismertetett körülmények ellenére sem 
az EMNP, sem az MPP nem képes labdá-
ba rúgni, a POL 10% feletti eredmény-
nyel végez, három tanácsost juttat be, 
közülük kettő magyar. Míg az RMDSZ 
ismét tíz tanácsossal érkezik a helyi ön-
kormányzati testületbe, a POL két ma-
gyarjával együtt meglenne a „magyar 
többség”. Nem így történt, és ez nem a 
POL-on múlott.

Leendő televíziós újságírók, figyelem!
A képernyőre friss arcok kellenek.
Téged is imád a kamera? 
Jelentkezz támogatott újságíróképzésünkre, hogy minél 
előbb stúdióban gyakorolhasd a televíziós újságírást!

A költségeket fedezzük, te csak a kamerát figyeld, hogy képbe kerülj!

Leendő rádiós újságírók, figyelem!
A trendi műsorokat markáns egyéniségek jegyzik.

Légy te a következő népszerű rádiós hang!
Jelentkezz támogatott újságíróképzésünkre,

hogy egy hullámhosszra kerülj a legprofibb rádiósokkal!

A költségeket mi álljuk, te csak a műsorra koncentrálj!

Leendő online újságírók, figyelem!
A legmenőbb platformokra profi publicisták írnak.

Ne csak böngéssz, légy te is véleményvezér az online térben! 
Jelentkezz támogatott újságíróképzésünkre, 

és tanuld a legjobbaktól az online újságírást! 

A költségeket bízd ránk, te csak a lényegre figyelj!

Leendő újságírók, figyelem!
A nyomtatott sajtó jó tollú publicistákat vár.
Lapozzunk együtt! Mikorra lesz belőled rovatvezető?
Jelentkezz támogatott újságíróképzésünkre, hogy minél előbb 
saját rovatot jegyezz a nyomtatott sajtóban!

A költségeket mi álljuk, te csak a lapzártára figyelj!

H I R D E T É S

A dühös kardiológus

A városban különösebben nagy 
tiszteletnek nem örvendő szívor-
vos 2008-ig az RMDSZ színeiben 
Maros Megye Tanácsának képvi-
selője, sőt, a TKT elnöke. 2008-
ban a parlamenti választásokon 
13 ezer szavazatot szerez, ám a 
fura romániai választási rendszer 
számítógépe Kötő Józsefnek jut-
tatja mandátumát, aki a Románián 
kívüli körzet Afrika-Közel-Kelet 
választókerületében 36 szavaza-
tot szerzett. Nem elírás: harminc-
hat! A román választási rendszer 
mélyen beágyazott demokratikus 
mivoltát igazolja az a tény, hogy 
az Afrikában és Közel-Keleten 
élő románok külön képviselői 
körzettel rendelkeznek, ennek a 
súlya nagyobb, mint mondjuk egy 
marosvásárhelyi 13.000 szava-
zatot szerző mandátum. Benedek 
Imre pert indít az Országos Vá-
lasztási Iroda ellen, Markó Béla és 
Frunda György magukból kikelve 
támadják a kampányban különben 
botrányhősként, feudális hűbér-
úrként viselkedő Benedek Imrét, 
akit aztán ki is zárnak a pártból. 
2008 végére a bíróság is döntést 
hoz: elveszik a mandátumot Kötő 
Józseftől, de nem adják oda Bene-
dek Imrének. Tökéletes, így kell 
ezt csinálni: a vásárhelyi belpo-
litikai viszonyok ismét országos 
károkat okoznak a magyar képvi-
seletnek. A kölcsön kenyér pedig 
ismét visszajár: Benedek Imre 
2012-ben elindul Marosvásárhely 
polgármesteri tisztségéért Frunda 
Györggyel szemben. Miután alig 
két és fél százalékot szerzett, a 
sajtónak adott nyilatkozatában 
megfogadta, hogy nem műt többet 
vásárhelyi betegeket....




