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Szombaton fogadja el az RMDSZ 
miniparlamentje, a Szövetsé-
gi Képviselők Tanácsa az idei 
önkormányzati választások 
jelöltállítási szabályzatát. Bár 
Kelemen Hunor elnök ígérete 
szerint nem változtatnak az 
eddigi procedúrán, Marosvásár-
hely mégis kivételt képezhet: 
Székelyföld legnagyobb váro-
sában a megyei szervezet már 
hónapokkal ezelőtt döntött a 
jelöltek személyéről.

 » SZUCHER ERVIN

A hétvégén megújul a Szövetsé-
gi Képviselők Tanácsa (SZKT), 
ám az új vezetőség megválasz-

tásán kívül egy másik fontos teendő 
is vár az RMDSZ miniparlamentjé-
nek is nevezett testületre, amelynek 
az önkormányzati választások jelölt-
állítási szabályzatát is el kell fogad-
nia. Erről eddig csak annyit tudni, 
amennyit korábban Kelemen Hunor 
elárult: hogy nem változik a 2016-os-
hoz képest. „Újítani nem fogunk; 
lesz, ahol előválasztással döntenek 
a jelöltekről, a területi szervezetek 
ebben szabad kezet kapnak” – nyi-
latkozta egy hónappal ezelőtt a szö-
vetségi elnök.

Novák Levente, az alakulat terüle-
ti szervezetekért felelős új ügyveze-
tő alelnöke a Krónika érdeklődésére 
mindezt azzal egészítette ki, hogy 
2020-ban is többféle jelöltállítási 
módszer közül választhatnak a he-
lyi RMDSZ-szervezetek. A lényeg, 
hogy a folyamat „demokratikus, 
átlátható és minél szélesebb körű” 
legyen. Ez többek közt azt is jelenti, 
hogy akár a kisebb magyar pártok 
jelöltjei is megméretkezhetnek a 
szövetség által szervezett belső vá-
lasztásokon. Míg Kelemen a Maszol 
hírportálnak adott interjúban de-
cemberben még arról beszélt, hogy 

az esetleges polgármesterváltások-
ról továbbra is a helyi, területi szer-
vezeteknek kell dönteniük – hiszen 
„ezt a központból nem lehet meg-
szabni” –, Novák nyomatékosítani 
kívánta, hogy a megyeszékhelyek 
esetében az RMDSZ szűkebb körű 
vezetősége, a Szövetségi Állandó 
Tanács (SZÁT) mondja ki a végső 
szót a jelöltekről.

Péter Ferenc Soós Zoltánt tartja 
a legesélyesebbnek
A Maros megyei szervezet egyébként 
négy hónappal „megelőzte” az orszá-
gos RMDSZ-t és az SZKT-t a megyeita-
nácselnök-, illetve a polgármesterje-
lölt megnevezésében. A nyár elején 
Marosvásárhely irányítását is átvevő 
megyei RMDSZ-szervezet szeptember 
19-én nevesítette jelöltjeit: a megyei 
önkormányzat élén újrázni próbáló 
Péter Ferenc és a húsz éve regnáló 
Dorin Florea vásárhelyi elöljárót le-
váltani kívánó Soós Zoltán egyaránt 
kihívó nélkül lett az alakulat jelöltje. 
A főként a megyeszékhelyi szerve-
zetbe tömörülő belső ellenzék nem-
tetszésének adott hangot, de nem is 
annyira a nevesített személyek ellen 
foglalt állást, mint inkább az elhamar-
kodottnak és antidemokratikusnak 
tartott jelölési módszert kifogásolta. 
Novák Levente arról tájékoztatott, 
hogy a hétfőn véglegesített tervezet 
szerint a 2020. január 18. előtt szüle-
tett döntéseket az országos elnökség 
utólagosan érvényesíti, ugyanakkor 
az SZKT-tagoknak jogukban áll mó-
dosítani ezen.

Az SZKT „olajozott” működését 
ismerve azonban minimális a való-
színűsége, hogy az utolsó pillanatban 
változzon valami. Annál is inkább, 
mivel a „kivétel” fejezetben Maros-
vásárhelyen kívül más település nem 
szerepel, vagy legalábbis Novák nem 
tud róla. Esetleges más jelöltek fel-
bukkanása kapcsán Péter Ferenc, az 
RMDSZ Maros megyei szervezetének 
elnöke elmondta, ő nem szeretne 
„játszadozni” ezzel a gondolattal, an-
nál is inkább, mivel Soós Zoltán jelö-

lése nem véletlenszerű művelet volt. 
„Több felmérés is arról tanúskodott, 
hogy a legnagyobb eséllyel Bölöni 
László labdarúgóedző és Soós indul-
na. Előbbi a többszörös felkérés elle-
nére is nemet mondott, így a legjobb 
opciónk az őt rendkívül szorosan 
követő Soós Zoltán maradt” – fejtette 
ki Péter Ferenc. Az elnök nem hinné, 
hogy szűk fél évvel a választások előtt 
észszerű volna újrakezdeni a jelölési 
procedúrát.

A belső ellenzék nem akar 
keresztbe tenni
„Ha az SZKT megszabja, hogy vala-
milyen módon, de mégiscsak kötele-
ző lesz belső választásokat szervezni, 
Soós Zoltánnak, illetve Péter Ferenc-
nek meg kell mérettetnie magát. Hogy 
lesz-e ellenjelöltjük vagy sem, nem 
tudhatom, de a demokrácia szabá-
lyait mindenképpen be kell tartani” 
– nyilatkozta lapunk megkeresésére 
Kali István, a felfüggesztett marosvá-
sárhelyi RMDSZ-szervezet ügyveze-
tője. Szerinte ugyanakkor azt is tisz-
tázni kellene, hogy Soós az RMDSZ 

AZ ÖNKORMÁNYZATI MEGMÉRETTETÉSEN INDULÓK KIVÁLASZTÁSI FOLYAMATÁRÓL IS DÖNT SZOMBATON AZ RMDSZ MINIPARLAMENTJE

Jelöltállítási szabályzat marosvásárhelyi kivétellel
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jelöltjeként szállna majd versenybe 
a polgármesteri tisztségért, vagy 
független jelöltként próbálja maxi-
málni a magyar szavazatokat. Kali 
egyike azoknak, akik szavazatuk-
kal is nemtetszésüket fejezték ki a 
múlt szeptemberben hozott döntés 
kapcsán. „Abból is kiderül, hogy 
mifelénk elhamarkodták a Maros 
megyei és marosvásárhelyi jelölt-
állítást, hogy az SZKT csak most 
tárgyalja a procedúrát. De ha már 
megtették, a felfüggesztett, ám 
mégis dolgozó szervezet nem akar 
keresztbe tenni sem Péter Ferenc-
nek, sem Soós Zoltánnak” – hang-
súlyozta Kali István. Szerinte itt az 
idő és a megfelelő alkalom, hogy 
összefogjanak az ügy érdekében, és 
rendezzék a két szervezet, a városi 
és a megyei viszonyát. „A kialakult 
helyzet jó alkalom arra, hogy visz-
szatérjünk a szabályos és normális 
mederbe. És mindez a nyilvánosság 
előtt történjék, akárcsak a városi 
RMDSZ múlt nyári vakvágányra he-
lyezése” – tette hozzá a lemondatott 
elnök.

 » Több fel-
mérés is arról 
tanúskodott, 
hogy a legna-
gyobb eséllyel 
Bölöni László 
labdarúgóedző 
és Soós indulna. 
Előbbi a több-
szörös felkérés 
ellenére is nemet 
mondott, így a 
legjobb opciónk 
az őt rendkívül 
szorosan követő 
Soós Zoltán ma-
radt” – fejtette ki 
Péter Ferenc.

 » ROSTÁS SZABOLCS

Az Erdélyi Magyar Néppárt 
(EMNP) arra készül, hogy a 

szombaton Csíkszeredában tartandó 
küldöttgyűlésén határozatot fogad 
el a Magyar Polgári Párttal (MPP) 
való fúzióról, és kijelöli a két alaku-
lat egyesüléséhez szükséges lépések 
menetrendjét. Csomortányi István 
EMNP-elnök csütörtöki kolozsvári 
sajtótájékoztatóján kijelentette: a két 
párt tervezett politikai szövetsége, 
majd fúziója egy új erdélyi magyar 
egységnek a kiindulópontja lehet. 
Leszögezte: szükség van arra, hogy a 
2020-as romániai önkormányzati és 
parlamenti választásokon az erdélyi 
magyar politikai szervezetek „ugyan-
abba az irányba húzzák a szekeret”. 
Ehhez szerinte az szükséges, hogy 
az erdélyi magyarság körében legna-
gyobb támogatottsággal rendelkező 

RMDSZ-szel is sikerüljön megegyez-
ni. „Ha nem lesz megállapodás, 
annak mindannyian a kárvallottjai 
leszünk” – közölte az EMNP elnöke.

Csomortányi felidézte: az alaku-
latnak a 2019-es európai parlamenti, 
majd államfőválasztásra is megvolt 
a javaslata a magyar szavazatok ma-
ximalizálására. Előbbinél a magyar 
pártok koalíciós jelöltlista-állítását, 
utóbbinál pedig a politikai szerve-
zetek fölött álló jelölt állítását java-
solták. Az RMDSZ azonban fi gyel-
men kívül hagyta a javaslatukat, és 
ez meg is látszott az eredményeken. 
Toró T. Tibor a sajtótájékoztatón 
hozzátette: az EMNP és az MPP fú-
zióját várhatóan csak az év második 
felében jegyzi be a bíróság, ezért 
arra készülnek, hogy első lépésben 
politikai szövetségre lép a két párt, 
és e szövetség vesz részt a nyári ön-
kormányzati választásokon. Ez azt 

is jelenti, hogy jelöltlistáiknak hét-
százalékos küszöböt kell átlépniük. 
Toró szerint az új egység, amelynek 
megvalósítására törekszenek, nem 
lehet már olyan, amilyen 1990-ben 
volt az erdélyi magyarság egysége. 
Az egypártrendszerhez szerinte már 
nem lehet visszatérni. Azt kell elérni 
– jegyezte meg a politikus –, hogy a 
különböző szervezetek a közös érde-
kek mentén egy közös cselekvési terv 
szerint együtt dolgozzanak a közös 
célok eléréséért.

Újságírói kérdésre válaszolva Cso-
mortányi István kijelentette: az EMNP 
kész támogatni az RMDSZ által nevesí-
tett Soós Zoltánt, Marosvásárhely ma-
gyar polgármesterjelöltjét, ha sikerül 
megállapodni abban, hogy pártok fö-
lötti jelöltként vegyen részt a választá-
sokon. Toró T. Tibor úgy vélte: szükség 
lenne arra, hogy Romániában előre 
hozott parlamenti választásokat tart-

sanak, hiszen ez tisztítaná a jelenlegi 
zavaros politikai helyzetet. Kétségeit 
fejezte azonban ki azzal kapcsolat-
ban, hogy a kisebbségben kormányzó, 
jobboldali Nemzeti Liberális Pártnak 
(PNL) sikerül-e ezt a célt elérnie a par-
lamenti többséget alkotó baloldallal 
szemben. Úgy vélte: nem lehet sikeres 
a PNL azon igyekezete, hogy „erőből” 
érje el az előrehozott választásokat. Ez 
ugyanis a hatás-visszahatás elve alap-
ján állandósítja a háborús helyzetet a 
romániai belpolitikában. Toró T. Tibor 
arra is kitért, hogy az erdélyi magyar-
ság valamennyi politikai szervezete 
ellenérdekelt abban, hogy megváltoz-
tassák az önkormányzati választások 
törvényét. Úgy vélte: a magyar érdek 
azt diktálja, hogy a polgármestereket 
továbbra is egyfordulós választáson 
válasszák, a megyei önkormányzatok 
elnökeit pedig az önkormányzati testü-
let válassza meg a saját soraiból.

Szövetségben mérettetne meg a fúzióra készülő EMNP és az MPP

 » Csomortányi  
István szüksé-
gesnek nevezte, 
hogy a 2020-as 
romániai önkor-
mányzati és par-
lamenti választá-
sokon az erdélyi 
magyar politikai 
szervezetek 
„ugyanabba az 
irányba húzzák a 
szekeret”.

Marosvásárhelyen az RMDSZ megyei szervezete már hónapokkal ezelőtt döntött a jelöltek személyéről




