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Zatykó Gyula Várad 
elöljárója lenne

Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar 
Néppárt (EMNP) külügyi és 

nemzetpolitikai bizottságának elnöke 
Bihar megyei tanácselnök-jelöltként, 
míg Zatykó Gyula, a néppárt alelnöke 
nagyváradi polgármesterjelöltként 
indul az idei önkormányzati válasz-
táson az Erdélyi Magyar Szövetség 
színeiben. Az EMNP vezetői a Magyar 
Polgári Párttal (MPP) tervezett fúzió 
előtt létrejövő, és a helyhatósági 
megmérettetésen induló közös 
politikai szervezet, az EMSZ megyei 
és városi listavezetőit ismertették 
szerdán Nagyváradon. Csomortányi 
István, a néppárt elnöke szerint a 
Bihar megyei önkormányzat és Nagy-
várad vezetősége közötti konfl iktus 
azzal fenyeget, hogy 2020 után olyan 
állapotok állandósulnak, melyek 
következményeként a magyarság 
kiszorulhat immár a megye vezeté-
séből is. (A megyei képviselő-testü-
letet a Szociáldemokrata Párt és az 
RMDSZ koalíciója, míg a városit az Ilie 
Bolojan polgármester vezette Nemzeti 
Liberális Párt irányítja). A politikus 
úgy látja, az RMDSZ és a PNL viszo-
nya területi szinten „menthetetlen”, 
pedig a liberálisok szerinte jó eséllyel 
átveszik Bihar megye irányítását. „Így 
kijelenthető, hogy egyedül a néppárt 
képes biztosítani a magyar jelenlétet 
a megye és a város vezetésében” – 
vonta le a következtetést Csomortányi. 
Az Ilie Bolojan váradi polgármester 
tanácsadójaként tevékenykedő Zatykó 
Gyula hangsúlyozta, az elmúlt két és 
fél évben rálátást kapott Várad belső 
önkormányzati ügyeire. „Meggyőző-
désem, hogy az így szerzett tapasz-
talatot városvezetőként, ha kell, 
alpolgármesterként is hasznosítani 
tudom majd” – mondta Zatykó. Aki 
egyébként az előző két önkormányza-
ti választáson is megpályázta a vára-
di polgármesteri tisztséget, ám kevés 
sikerrel. A 2012-es megmérettetésen 
2500 szavazatot szerzett, míg 2016-
ban 2108 voksot kapott. Az EMNP 
sem a megyei, sem a városi tanácsban 
nem rendelkezik képviselővel.

SZÉLES KÖRŰ TÁMOGATÁST SZERETNE MAROSVÁSÁRHELYI POLGÁRMESTERJELÖLTJE SZÁMÁRA AZ RMDSZ

Soós Zoltán függetlenként indul

Nem a tulipán színeiben, hanem függetlenként indul Soós Zoltán

Eleget tett az RMDSZ a szá-
mos oldalról megfogalmazott 
kérésnek, és úgy döntött: 
beleegyezik, hogy marosvá-
sárhelyi polgármesterjelöltje, 
Soós Zoltán függetlenként 
pályázza meg a tisztséget az 
idei önkormányzati válasz-
táson.

 » ROSTÁS SZABOLCS

S oós Zoltán független jelölt-
ként indul Marosvásárhely 
polgármesteri tisztségéért az

idei helyhatósági választáson – 
döntötte el az RMDSZ Maros me-
gyei szervezetének Területi Állandó 
Tanácsa (TÁT). A szerdán született 
határozatról Péter Ferenc, a megyei 
szervezet elnöke számolt be csütör-
tökön közösségi oldalán. A megyei 
önkormányzat elnöki tisztségét is 
betöltő politikus közölte azt is, hogy 
a döntést csütörtökön jóváhagyta az 
RMDSZ Szövetségi Állandó Tanácsa 
(SZÁT), ennek nyomán a formai fel-
tételek adottak Soós Zoltán függet-
len indulásához, amit az RMDSZ 
is támogat. Péter Ferenc közölte, 
a szövetség azért döntött így, mert 
az a célja, hogy Soós nyerjen, eh-
hez pedig minél szélesebb körű 
támogatásra van szükség a politi-
kai erők, a civil szervezetek és nem 
utolsósorban a szavazók részéről.

„A korábbi nyilatkozatoknak 
megfelelően, az RMDSZ saját me-
netrendje szerint haladt ebben a 
kérdésben is: az illetékes testületek 
megvitatták és jó döntést hoztak. 
Tesszük a dolgunkat, kiszámítha-
tóan és felelősen, ahogy szoktuk” 
– fogalmazott bejegyzésében a me-
gyei RMDSZ-elnök.

Az RMDSZ tavaly szeptemberben 
jelentette be, hogy 2016 után ismét 
Soós Zoltánt indítja a választási ver-
senyben, ám ezúttal nem szervez 
előválasztást a jelölt kiválasztására. 
A belső megmérettetés elmulasztá-
sa miatt mind a szövetség egyes 
képviselői, mind pedig az EMNP és 
az MPP képviselői élesen bírálták 
az RMDSZ Maros megyei szerveze-
tét. Soós Zoltán esetleges függet-
lenként történő megméretkezését 
maga az érintett vetette fel január 
közepén. A Maros Megyei Múze-
um igazgatójának marosvásárhelyi 
sajtótájékoztatóján a választásokra 
független polgármesterjelöltként 
készülő Hermann Mark Christian 
bejelentette visszalépését, azzal 
indokolva döntését, hogy a közvé-
lemény-kutatások Soós sikerét jel-
zik előre, Soós pedig jelezte, hogy 
képviseli a visszalépő programja 

első tíz pontját. Hermann Mark 
Christian közölte: az volt a felté-
tele, hogy a múzeumigazgató füg-
getlen jelöltként induljon a júniu-
si megmérettetésen. Ezt követően 
Hegedüs Csilla, az RMDSZ orszá-
gos ügyvezető alelnöke a Króni-
kának úgy nyilatkozott: annak ér-
dekében, hogy befejeződjön Dorin 
Florea húszéves marosvásárhelyi 
uralma, a szövetség felső vezető-
sége beleegyezését adja, hogy je-
löltje, Soós Zoltán függetlenként 
induljon a polgármesteri székért. 
A hivatalos döntés ugyanakkor 
most született meg.

Soós Zoltán 2016-ban az RMDSZ 
jelöltjeként vett részt a marosvá-
sárhelyi polgármester-választá-
son, és mintegy 6 százalékkal ka-
pott kevesebb szavazatot, mint a 
tisztséget függetlenként megnyerő 
Dorin Florea. Akkor Soós elővá-
lasztáson nyerte el a magyar jelöl-
ti tisztséget, amelyen az RMDSZ-
szel szemben álló magyar pártok, 
illetve civil szervezetek jelöltjei is 
megméretkeztek.
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Harminc napra előzetes letartózta-
tásba helyezett a Maros megyei 

törvényszék egy 55 éves férfi t, akit 
kiskorúak szexuális célokra történő 
toborzásával és gyermekpornográfi -
ával gyanúsítanak. Az Agerpres hír-
ügynökség a Szervezett Bűnözés és 
Terrorizmus Elleni Ügyészség (DI-
ICOT) közleményét idézte, amely 
szerint a gyanúsított tavaly és idén 

közvetlenül vagy interneten keresz-
tül 120 kiskorút (többségében 13 év 
alatti fi úkat) vett rá arra, hogy talál-
kozzanak vele nemi kapcsolat léte-
sítése céljából, vagy küldjenek neki 
pornográf anyagokat magukról. Azt 
írta, a férfi  mobiltelefonján több mint 
500 olyan fotót és videófájlt találtak, 
amelyek súlyosan szeméremsértő 
módon ábrázolják a gyermekeket – 

derül ki a közleményből. A DIICOT 
marosvásárhelyi ügyészei a Szerve-
zett Bűnözés Elleni Brigád (BCCO) 
marosvásárhelyi és konstancai ren-
dőreivel közösen hétfőn végeztek 
házkutatást a gyanúsított Konstanca 
megyei lakhelyén, ahol két mobilte-
lefont és egy fényképezőgépet foglal-
tak le, amelyeken kiskorúakat ábrá-
zoló pornográf anyagok voltak.

Pedofília miatt tartóztattak le egy Maros megyei férfi t

 » A gyanúsí-
tott közvetlenül 
vagy interneten 
keresztül 120 
kiskorút (több-
ségében 13 év 
alatti fi úkat) 
közelített meg. 

Újrázni készül Kereskényi Gábor

Ismét megpályázzz a szatmárnémeti polgármesteri 
széket Kereskényi Gábor, a partiumi város RMDSZ-es 
polgármestere ezt csütörtökön jelentette be. Az elöljáró a 
témában tartott sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, nem 
volt könnyű meghozni a döntést, de folytatni szeretné az 
elmúlt négy évben elkezdett projekteket. „Jó úton járunk” 
– idézte a polgármestert a Presasm.ro hírportál, mely 
szerint az elöljáró a következő két-három évre ígérte, 
hogy beérik munkája gyümölcse, azaz megvalósulnak az 
általa kezdeményezett beruházások. Kereskényi Gábor 
arról is beszélt, hogy az RMDSZ által rendelt felmérések 
is az indulását támasztják alá. „A szatmáriak elégedettek 
az eddigi munkával” – összegzett, de úgy vélte, hogy a 
töretlen sikerhez a szövetségnek a helyi tanácsban is 
szüksége lesz egy jó csapatra. (Pap Melinda)




