
– Milyen programmal készül a 
választásokra, másképp kérdezve, 
melyek lennének a legfontosabb 
intézkedések, amelyeket már az 
első hónapokban meghozna?

– 2016-ban is összetett városfej-
lesztési programunk volt, csak nem 
sikerült kellőképpen bemutatni a 
vásárhelyieknek. Ennek mentén, a 
vásárhelyieket meghallgatva, és a 
nagyvilágba szétszóródott, de nyu-
gati megoldásokat látott vásárhelyi-
eket megkérdezve alakítunk straté-
giát. Az RMDSZ megyei elnöke most 
hirdette meg a Társadalmi Párbeszé-
det, amivel azt szeretné elérni, hogy 
közmegegyezés szülessen egy jövő-
beli Marosvásárhely víziójáról. Ez az 
elképzelés szerves része kell legyen 
minden vásárhelyi stratégiának. 
Persze vannak égető területek, mint 
például a tömegközlekedés, a par-
kolás kérdése, a bicikliutak kérdése, 
amelyekkel azonnal foglalkozni kell. 
A prioritást azonban a vásárhelyiek 
kell meghatározzák.

– Támogatná a Kolozsváron 
már működő részvételi költségve-
tés (bugetare participativa) beve-
zetését?

– Az elvet támogatnám, hiszen 
ez egy jó példa arra, hogy az önkor-
mányzat nemcsak a választások so-
rán fordul a városlakókhoz, hanem 
be is avatja a döntési mechanizmus-
ba. A Társadalmi Párbeszéd egyfajta 
előszobája ennek. Azonban a ma-
rosvásárhelyi polgármesteri hivatal 
adósságait nem ismerjük – sejtjük, 
hogy nagy a baj. Attól tartok, hogy a 
következő polgármester évekig a fel-
halmozott adósságokat fogja kezelni 
és a lakosságot legfeljebb arról tudja 
megkérdezni, hogy melyik lyukat fol-
tozza előbb.

– A gazdaság mely területét 
részesítené előnyben, tekintve, 
hogy az IT-én kívül Marosvásár-
helyen csak a vegyipari kombinát 
van, amelyik ágazati szereplőnek 
tekinthető...

 – Ha jeles ágazati szereplőket em-
lít, akkor szerintem azt is el kell mon-
dani, hogy az egészségügyi szektor 
terén is jól állunk. Ahhoz minden-
képpen, hogy erre alapozni lehessen. 
Tekintettel arra, hogy az IT-szektor 
sem mondható gyengének, én a vá-
ros legjobb koponyáit hívnám ösz-
sze annak megvizsgálására, hogy a 
kutatásfejlesztés, mondjuk az orvosi 
informatika területén, milyen körül-
mények között és mennyi időn belül 
lehet gyümölcsöző a város számára? 
Kiaknázatlan terület a turizmus is. 
Ehhez viszont attrakciófejlesztés-
re van szükség. Ami pillanatnyilag 
van, az nem elég ahhoz, hogy minő-
ségi turizmust bonyolítsunk le. Ezt 
szintén a város illetékes szereplőivel 
közösen alkotott stratégia mentén 
lehet kidolgozni. A közeljövőben lo-
gisztikai központ leszünk. Három 
autópálya fog itt találkozni, repülő-
terünk van, és talán még arra is van 
esélyünk, hogy gyorsvasút érjen el 
hozzánk. Fel kell erre készülni, hogy 
az ország egyik legjelentősebb elosz-
tóközpontjává válunk.

– Mit lehet kezdeni a kombi-
náttal? Jelentős számú marosvá-
sárhelyi dolgozik ott, a kombinát 
bezárásával ők utcára kerülhet-
nek, ugyanakkor a jelenlegi hely-
zet sem tartható fent túl sokáig 
– van-e elképzelése arra nézve, 
hogy mi lehet a megoldás?

– Én továbbra sem vagyok a kom-
binát rajongója. Nincs helye a város 
közelében. Tekintettel a Vásárhelyen 
is érezhető akut munkaerőhiány-
ra, lenne elképzelésem a felmerülő 
problémára, de sajnos az is világo-
san látszik, hogy ez a létesítmény 
nemzetstratégiai fontosságú a buka-
resti kormányzat számára. A város 
lakossága sem egységes ebben a kér-
désben. Ilyenformán azt kell mon-
danom, hogy ennek felszámolása, 
bezárása nem esedékes a következő 
5-8 évben.

– Marosvásárhely tekintélyes 
számú és minőségű egészségügyi 
intézménnyel rendelkezik, bár 
az orvosi egyetem színvonalának 
csökkenése ennek látszólag el-
lentmond – miként lehetne az eb-
ben rejlő potenciált kihasználni?

– A városnak az alárendeltségé-
ben nincs kórház. Közigazgatásilag 
semmit nem tud ez ügyben tenni. 
PPP-konstrukcióban talán igen, de 
ez Romániában egyelőre nem volt si-
keres modell, inkább innovációösz-
tönzésben és kutatásfejlesztésben 
lehet szerepe az önkormányzatnak. 
A városmárkázás szintén lehet egy 
olyan eszköz, ami segíti ezt a terüle-
tet, netán egészségügyi turizmust is 
eredményezhet. Egyelőre azonban 
nem remekelünk, hiszen bár regio-
nális központ vagyunk, még a nagy-
kórház megközelítését sem voltunk 
képesek megszervezni. A magánpra-
xisok szaporodása, a magánklinikai 
rendszer hozhat változásokat, de eb-
ben az önkormányzat eszközei bor-
zasztóan szűkre szabottak.

– Orvosi egyetem – a magyar 
kar beindítása 30 éves álma az 

erdélyi magyarságnak. Mit tehet 
ebben az ügyben egy magyar pol-
gármester?

– Semmit. Aki mást mond az 
hazudik, vagy hamis ábrándokat 
kerget. Esetleg, ami még rosszabb, 
félrevezeti a választókat. Törvény 
által biztosított eszköze erre nincs. 
Lehet persze azt mondani, hogy 
nyomásgyakorlás eszközével élhet, 
de ez könnyelmű kijelentés. A nyo-
másgyakorlás és a hatalommal való 
visszaélés között csak értelmezésbeli 
különbség van. Egy magyar polgár-
mester ezek között nem tud egyensú-
lyozni. Párbeszéd, lobbizás, a tiszt-
ségből fakadó nyilvánosság ereje. 
Ezek az eszközök léteznek.

– A 2012-es választási kampány 
során felmerült, hogy Marosvá-
sárhelyen is megnyitja kapuit a 
magyar állam konzulátusa. Az 
ügy elhalt, számíthatunk rá, hogy 
újabb lendületet kap, ha polgár-
mester lesz?

– Ha ez rajtam mint polgármes-
teren múlik, akkor mindent meg fo-
gok tenni. Nemcsak adminisztrációs 
szempontból jelentene könnyebb-
séget sokaknak, hanem szimboli-
kusan is. Segítene az elhanyagolt 
város szindróma leküzdésében. Ez a 
döntés ugyanakkor a külügyminisz-
térium hatáskörébe tartozik. Ezt még 
Florea nyakába se lehet varrni. Nem 
is Budapest akarata hiányzik hozzá, 
ha a román kormány ezt nem teszi 
lehetővé, akkor ábránd marad. Már-
pedig nekem nem úgy tűnik, hogy a 
román–magyar megbékélés irányá-
ba nagy lépéseket tettünk volna az 
elmúlt időszakban.

– A polgármester nehezen tudja 
végezni a dolgát, ha a helyi tanács 
nem támogatja. Tekintve, hogy a 
városi RMDSZ sikeresen lefarag-
ta saját népszerűségét könnyen 
elképzelhető, hogy a szövetség 
egyedül nem tudja megszerezni a 
többséget a helyi tanácsban. Kik-
ben látja ön a lehetőséget, hogy 

partnerei legyenek, segítsenek 
polgármesteri munkájában?

– Az RMDSZ-nek már 7 éve nincs 
többsége a tanácsban. Mondjuk úgy, 
hogy realista hozzáállás, ha nem 
arra készül az RMDSZ, hogy egyma-
gában fog többséget alkotni. A taná-
csosi listájának összeállítását úgy 
tudom, hogy nem csak a megyei, de 
a szövetségi elnök is prioritásként ke-
zeli. Valamelyest talán nekem is lesz 
ráhatásom annak alakítására. Én 
hiszek abban, hogy egy új és hiteles 
tanácsosi csapat vissza tudja nyerni 
az emberek bizalmát.

– A magyar kormány rengete-
get fektet be Erdélybe, de Maros-
vásárhelyen mindez alig érződik. 
Milyen projektekkel tudna be-
kopogni a magyar kormányhoz, 
hogy támogassák önt? Egyálta-
lán, tervezi magyarországi befek-
tetők idevonzását?

– Lehet ezt befektetésnek is ne-
vezni, nemzetpolitikai szempontból 
meg is állja a helyét a megfogalma-
zás, de talán helyesebb támogatá-
sokról beszélni. Látni kell ugyan-
akkor, hogy a magyar kormányzati 
forrásokból közösségi kezdeménye-
zések, egyházi projektek és más ki-
sebbségi vonatkozású projektek ré-
szesülnek. Önkormányzatok, román 
állami struktúrák értelemszerűen 
nem kaphatnak ilyen támogatáso-
kat. Azonban, ha önkormányzat-
ként ösztönözni tudjuk azokat a civil 
elképzeléseket és projekteket, ame-

lyek megvalósításához az önrész 
mellett a magyar pályázati források-
ból is hozzá kell rendelni valameny-
nyit, akkor azt tudom ígérni, hogy 
lehet majd ránk számítani. Cégek, 
nagyvállalatok esetében pedig nem-
csak magyar, de általában véve nyu-
gat-európai beruházók meggyőzése 
lenne a cél.

– Milyen intézkedéseket hozna 
a befektetési környezet javítására?

– Elsősorban vállalkozásbarát 
hivatalra van szükség. Gördülékeny-
nyé kell tenni azokat a folyamatokat, 
amelyek miatt a vállalkozók a város-
sal kapcsolatba kerülnek. Építkezési 
engedély kiállítása ne jelentsen hó-
napokon át tartó folyamatot, minél 
szélesebb legyen azoknak a szolgálta-
tásoknak a tárháza, amelyeket online 
el lehet rendezni, s ha mégis be kell 
jönni személyesen a hivatalba, akkor 
hatékony és emberséges ügyfélszol-
gálattal találják szembe magukat 
az emberek. Ezen kívül ipari park és 
inkubátorház létesítése hozhat ko-
molyabb változást. Ezekben a kérdé-
sekben a Metropolisz Övezetet el kell 
kezdeni működtetni, mert csak ebben 
a felállásban lehet eredményt elér-
ni. Florea sikertelensége pont abból 
a megátalkodottságból fakad, hogy 
mintsem magyar polgármesterekkel, 
magyar társelnökkel együtt dolgoz-
zon, inkább tudatosan szabotálja a 
Metropolisz Övezet működését. Ked-
vezmények listázása, a szakképzés 
erősítése és az infrastruktúra fejlesz-
tése még hatékony eszköz lesz.

– Bolyai, Papiu, Művészeti, 
egyetemek esetében a Színi, a Sa-
pientia, az orvosi – nem sok, de 
a közeli Kolozsvárhoz mérve, ez 
nem is kevés. Milyen tervei van-
nak a városi oktatás fellendíté-
sére? Hol szólhat bele a folyama-
tokba a polgármester, és mit tud 
tenni?

– Azt látom, hogy az oktatás terü-
letén számos tisztázatlan pont van 
még. A városnak működtető szerepe 
van, ebben kell neki jól teljesíteni. A 
gyerekek télen ne fázzanak, se kré-
tára, se légkondicionáló eszközre ne 
kelljen pénzt gyűjtsenek a szülők. Az 
ingatlanok legyenek felújítva, kar-
ban tartva, a modern oktatási esz-
közök legyenek elérhetőek a tanulók 
számára. Volt egy kezdeményezés 
a városi tanácsban egy új iskolai 
kampusz építéséről. Nem elvetendő 
ötlet. Az egyetemi oktatás, a vendég 
diákok élete egy külön nagy terület. 
Mindez ugyanakkor fontos szelete a 
Társadalmi Párbeszédnek, amelynek 
a végén egy átfogó problématérkép-
pel és azt követően megoldással is 
elő fogunk állni.
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Soós Zoltán

A budapesti tanulmányai végeztével hazatért Marosvásárhelyre, majd 
bement az RMDSZ-hez jelezni, hogy ki akarja venni a részét a közössé-
gi munkából. Úgy mesélt erről az időszakról, hogy politikai céljai nem 
voltak, de középiskolás kora óta izgága, szervező típus volt. Az egyetemi 
évek után kimondottan kereste a lehetőséget, hogy szervezhessen, részt 
vegyen a közösségi életben. A Maros Megyei Múzeumnál helyezkedett el, 
majd később versenyvizsgán elnyerte az intézmény igazgatói tisztségét. 
2016-ban mindössze 1700 szavazattal maradt alul a polgármester-válasz-
táson Dorin Floreával szemben. Jövőre újra megpróbálja.

т Folytatás a  VII .  o ldalról

Ahány helyi potentát, annyi érdekcsoport. 
Sikerül-e jól navigálnia Soós Zoltánnak 
a rejtett „aknák” között? Ez ma a kérdés
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