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MIRCEA MUNTEANU SZOCIOLÓGUS: CSÍNJÁN KELL BÁNNI A MAROSVÁSÁRHELYI FELMÉRÉS ADATAIVAL

Soós a legnépszerűbb, Florea zuhan

A lista élén. Soós Zoltánt csupán a vásárhelyi lakosság fele ismeri, de így is favorit lehet

Egy decemberben készült, ked-
den nyilvánosságra hozott ma-
rosvásárhelyi közvélemény-ku-
tatás megerősíti, amit az eddigi 
felmérések is előrevetítettek: 
míg Dorin Florea polgármester 
népszerűsége vészesen csök-
ken, Soós Zoltán támogatottsá-
ga folyamatosan nő. Azonban 
Mircea Munteanu szociológus 
szerint a Mureș.ro portál által 
közzétett eredmények megté-
vesztők lehetnek.

 » SZUCHER ERVIN

B ár a legújabb marosvásárhelyi 
közvélemény-kutatás eredmé-
nyei nem egyértelműsítik, 

hogy ha holnap rendeznék az egy-
fordulós polgármester-választást, azt 
Soós Zoltán nyerné meg, de a felmé-
rés rávilágít, hogy az RMDSZ jelöltje 
élvezi a legnagyobb támogatottságot 
a lehetséges jelöltek közül. Az IRES 
által kérdezett 841 személynek mint-
egy fele azt nyilatkozta, hogy szíve-
sen szavazna Soósra, míg a húsz éve 
regnáló Dorin Floreára vagy szemé-
lyes tanácsadójára, Claudiu Maiorra 
csak 33-33 százalék voksolna. Utóbbi 
két politikust a felmérésben további 
öt személy előzi meg: az ultranaci-
onalista Marius Paşcan (42 száza-
lékos támogatottsággal), a liberális 
orvos politikus Theodora Benedek, 
a Szabad Emberek Pártjának alapí-
tója, Dan Maşca, illetve a PNL-ben 
politizáló Cosmin Pop üzletember 
(38-38 százalékkal), valamint Vass 
Levente parlamenti képviselő is (34); 
Lavinia Cosma képviselő (USR) szin-
tén 33 százalékos támogatottságnak 
örvend. Mindez olyan körülmények 
között, hogy – a közvélemény-kuta-
tás további eredményei szerint – a 
potenciálisan versenybe szállók kö-
zül messzemenően Florea és Maior 
a legismertebb. Míg Soós Zoltánt a 
lakosságnak csak a fele ismeri, a 
2000 óta polgármesteri székben ülő 
Dorin Floreáról és személyes tanács-
adójáról a megkérdezettek több mint 
95 százaléka hallott már.

Soós győzne,
de az RMDSZ leszerepelne
Az önkormányzat lehetséges ösz-
szetétele egyáltalán nem „követi” a 

polgármesterjelöltek támogatottsági 
indexét. Az RMDSZ szemszögéből 
nézve pedig az etnikai arányokat 
sem, noha a megkérdezettek 43 szá-
zaléka magyarnak vallotta magát. 
A jelen állás szerint a tulipános lista 
a biztos voksok egynegyedére sem 
számíthatna, míg Marius Paşcan 
Népi Mozgalom Pártja (PMP) be se 
kerülne a döntéshozó testületbe. Az 
RMDSZ a szavazatok 22, a PMP pedig 
alig 4 százalékát gyűjtené be. Szintén 
meglepő, hogy a frontvárosnak szá-
mító Marosvásárhelyen, ahol az et-
nikai átszavazás mindig is minimális 
volt, a megkérdezettek alig 25 száza-
léka tartotta számára fontosnak vagy 
nagyon fontosnak azt, hogy a jelölt 
vele azonos nemzetiségű legyen.

Csalafi ntán szűrt eredmények
A Krónika által megszólaltatott Mir-
cea Munteanu szociológus szerint a 
Mureș.ro portál által közzétett ada-
tok hitelesek lehetnek, ám egyúttal 
megtévesztőek is. A marosvásárhelyi 
szakember szerint a nyilvánosság-
ra hozott néhány válaszból egyből 
kiderül, hogy melyik az a jelölt, akit 
„helyzetbe próbálnak hozni” a rész-
eredményekkel. Munteanu, aki cé-
gén keersztül húsz éve végez közvéle-
mény-kutatásokat, annyit mondott, 
hogy az a bizonyos személy nem 
Soós, Paşcan vagy Maşca. A közzé-
tett eredményekből könnyen kikö-
bözhető, hogy a különösebb politikai 
múlttal nem rendelkező Theodora 

Benedekről van szó, akinek előbb a 
Nemzeti Liberális Párton belül kell 
megnyernie azt a versenyt, amely-
ben még Cosmin Pop és Ervin Mol-
nar is érdekelt. Az egyik nyilvános-
ságra hozott eredmény pontosan 
azt mutatja, hogy hármójuk közül 
toronymagasan az orvos politikus 
hölgy a legnépszerűbb. Mint emlé-
kezetes, nyolc évvel ezelőtt Theo-
dora Benedek férje, Benedek Imre 
is megpróbálta elnyerni a polgár-
mesteri széket. Az addig RMDSZ-es 
színekben politizáló kardiológus a 
Magyar Polgári Párt jelöltjeként in-
dult, ám mindössze 1298 szavazatot 
szerzett. A kudarc után felesége vet-
te át a „politikai stafétabotot”.

„Az, ahogy a Mureș.ro portál 
nyilvánosságra hozott bizonyos 
eredményeket, inkább megtéveszt, 
mintsem felvilágosítana a valós 
helyzetről. Mert a kérdés nem az, 
hogy holnap kire szavaznál, hanem 
az, hogy kit tartasz támogatandó-
nak. Ez körülbelül olyan, mintha 
felsorakoztatnának előttem tíz szép 
autót, én sorra kérdeznék, hogy tet-
szik-e? Én meg nyilván mindenik-
ben el tudnám képzelni magam. Rá-
adásul valami igencsak nem talál: a 
43 százalékos magyarságnak csak 
a fele szavazna az RMDSZ-listára? 
Vagy hol van a helyi alakulat, a 
Szabad Emberek Pártja, amely nem 
egy 8 százalékos párt Marosvásár-
helyen” – fogalmazta meg kételyeit 
Mircea Munteanu szociológus.

 » Az IRES által 
kérdezett 841 
személynek 
mintegy fele azt 
nyilatkozta, hogy 
szívesen szavaz-
na Soósra, míg a 
húsz éve regnáló 
Dorin Floreára 
vagy személyes 
tanácsadójára, 
Claudiu Maiorra 
csak 33-33 szá-
zalék voksolna.
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 » RÖVIDEN

Közvitán az e-személyi
Közvitára bocsátotta kedden a bel-
ügyminisztérium az elektronikus 
személyazonossági igazolványok 
kibocsátását előíró kormányrende-
let tervezetét. Az Európai Unióban 
szabad mozgást lehetővé tevő 
elektronikus okirat kiadását 2021 
augusztusától kezdik. Az új okirat 
teljesíti az Európában érvényes és 
előírt biztonsági normákat. A régi 
igazolványokhoz képest (amelyeket 
1997 óta állítanak ki) az újaknak 
egészen más lesz a gyártási tech-
nológiája, új grafi kai biztonsági 
elemeket tartalmaznak, és nem 
utolsósorban rendelkezni fognak 
az elektronikus adathordozók által 
nyújtott informatikai védelemmel. 
Az új személyi igazolvánnyal a 
román állampolgárok online kap-
csolatba léphetnek a közigazgatási 
hatóságokkal, és hozzáférhetnek a 
közszolgáltatásokhoz, függetlenül 
attól, hogy éppen hol tartózkodnak 
Romániában vagy az országon 
kívül. Mivel a személyazonosságot 
az elektronikus aláíráshoz hasonló 
mechanizmusok igazolják, nem 
lesz már szükség az állampolgár 
fi zikai jelenlétére a hivatalban, 
mert távolról hozzáférhet szolgálta-
tásokhoz, például jármű regiszt-
rálásához, erkölcsi bizonyítvány 
megszerzéséhez, engedélyekhez 
vagy egyéb hivatalos dokumentu-
mokhoz, benyújthatja a személyes 
nyilatkozatokat, stb. Az új elektro-
nikus személyazonosító egészség-
ügyi kártyaként is működik majd.

Emberéletet követelt
az elszabadult farönkrakomány
Szörnyethalt kedden egy autó mel-
lett álló nő, amikor egy rönkszállító 
teherautó rakománya ráborult 
Gyimesfelsőlokon, a 12A jelzésű 
országúton. A Hargita megyei 
rendőr-főkapitányság szóvivője, 
Gheorghe Filip szerint a Csíkszere-
da irányából érkező személyautó 
egy bolt előtt állt meg, lehúzódva 
az úttestről. A jármű női utasa épp 
az autóhoz ment, amikor bekövet-
kezett a szerencsétlenség: jobbról 
rá és az autóra zuhant egy szemből 
közlekedő teherautó farönkszállít-
mánya. A 38 éves nő a helyszínen 
életét vesztette. A személyautó 20 
éves sofőrjét és a szintén a jármű-
ben lévő 4 éves kiskorút sérülések-
kel szállították kórházba. A rend-
őrség kivizsgálást indít a baleset 
okainak megállapítására, amely 
műszaki okok miatt következhetett 
be. A 49 éves szépvízi sofőr ellen 
gondatlanságból elkövetett ember-
ölés címén indítottak eljárást.




