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Maros megyében a szakadás ve-
szélye fenyegeti a Magyar Polgári 
Pártot (MPP) – számolt be az 
alakulat megyei vezetője a Króni-
kának. Berki Ferenc és kollégái 
az MPP országos elnöke, Mezei 
János diktatórikusnak nevezett 
politikáját bírálják.

 » SZUCHER ERVIN

M íg országos szinten a Magyar 
Polgári Párt (MPP) egyesülni 
készül a szintén jobbközép 

alakulatnak számító Erdélyi Magyar 
Néppárttal (EMNP), Maros megyében 
a szakadás veszélye fenyegeti a szer-
vezetet. Erről maga az MPP megyei 
vezetője számolt be a Krónikának, 
miután a párt nevében egy közle-
ményt is kiadott, amelyben Mezei 
János országos elnök diktatórikusnak 
nevezett politikáját bírálta. Berki Fe-
renc és kollégái nemtetszését Mezei 
azon döntése váltotta ki, amellyel 
semmibe vette tizenegy marosszéki 
alapszervezet nevesítését az MPP és 
az EMNP szervezeteinek közös koor-
dinálótestületébe. A javasolt szemé-
lyek helyett az országos elnök „az ál-
tala uralt és befolyása alatt tartott” 

másik két alapszervezetből delegált. 
„Tűrhetetlen állapotot és elfogad-
hatatlan helyzetet teremtve, saját 
érdekei szerint folytatja ámokfutá-
sát Mezei János. Ezúttal a Magyar 
Polgári Párt Maros megyei szerve-
zetének többségi döntése ellenében 
érvényesíti akaratát csatlósai által. 
Jól mutatja a Maros megyei helyzet 
is, hogy diktatórikus pártvezetési 
rendszerét nem a többség demokra-
tikus igényére, hanem a kisebbség 
zsarnokságára építi” – olvasható a 
polgáriak Maros megyei szervezete 
által kiadott közleményben. A Ber-
ki Ferenc által vezetett szervezet 
ugyanakkor arra szólítja fel Mezei 
Jánost, hogy ne csak hirdesse, ha-
nem gyakorolja is a választás sza-
badságát, és vegye fi gyelembe a 
demokratikus többségi akaratot. A 
Maros megyei alapszervezetek azt 
is eldöntötték, hogy amennyiben 
az országos elnök nem vonja vissza 
döntését, visszalépnek a választási 
szövetségből. Kérdésünkre, hogy ez 
esetleg azt is jelentheti, hogy külön 
indulnak a helyhatósági választáso-
kon, Berki se igent, se nemet nem 
mondott; egyelőre kivárnak, és Me-
zei lépése függvényében döntenek. 
„Egyelőre annyit mondhatok, hogy 
a tizenhárom Maros megyei alap-

szervezet közül tizenegy nem kíván 
együttműködni a Jobbikból kilépett, 
és a Mi Hazánk nevű mozgalmat lét-
rehozó szélsőségesekkel. Nemhiába 
fordult el a polgári párttól annak 
tiszteletbeli elnöke, Kövér László!” 
– hívta fel a fi gyelmet Berki Ferenc. 
Az Országgyűlés elnöke és az általa 
sokáig támogatott erdélyi kispárt 
közötti kapcsolat az utóbbi időben 
teljesen kihűlt. Kövér nem jelent 
meg, de még csak nem is üzent a je-
lenlévőknek az MPP legutóbbi ren-
dezvényén, amelyen az EMNP-vel 
való fúzióról és az Erdélyi Magyar 
Szövetség (EMSZ) nevű új alakulat 
létrejöttéről született meg a közös 
döntés. Vass Imre, aki nem ért egyet 
Berki és társai álláspontjával, a súr-
lódások ellenére nem hinné, hogy 
Maros megyében kenyértörésre ke-
rülne sor. Az MPP megyei alelnöke 
és egyetlen marosszéki polgármes-
tere úgy érzi, nem mindenki tudja 
megfelelőképpen kezelni a két ma-
gyar párt összefogási szándékát. 
„Voltak, vannak nézeteltérések, de 
nincs szakadásveszély. Aki mégis ki 
akar lépni a majdani szövetségből, 
nyugodtan megteheti. De rosszul te-
szi” – vélekedett a makfalvi alapszer-
vezet elnöke, aki a nyárádszeredaival 
együtt Mezei János oldalán áll.

A SZAKADÁS KÜSZÖBÉN ÁLL A MAROS MEGYEI MAGYAR POLGÁRI PÁRT

Kenyértörés az MPP-ben?
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Mire jó 
a polgármester?

Közpénzből kórházat, iskolát építő vagy utcát korsze-
rűsítő politikust ünnepelni annyit tesz, mintha dicsér-
néd a pénzedet kiadó bankautomatát. A román nyelvű 
mém a napokban jött velem szembe az interneten a 
nyár eleji helyhatósági választásokra hajazó kampány 
előhírnökeként. Tömören benne van a lényeg. Egy pol-
gármesterrel vagy egy helyi önkormányzati képviselő-
vel szemben ezek természetes elvárások.

A mém üzenetével ellentétben, sajnos, az élet ná-
lunk nem így működik. Olyan emberként, aki sokat 
utazik Erdélyben, két kezemen meg tudnám számolni, 
hogy például száz polgármesterből hányat választa-
nék újra. Többségük olyan román vagy magyar politi-
kus, aki négyéves mandátuma alatt semmi érdemle-
ges, fi gyelemre méltó munkát nem végzett el abból, 
amiért a helyi választók a neve mellé nyomták a pe-
csétet. Településeink zöme elképesztően rendezet-
len. A tavaly nyárról vagy őszről itt maradt gazt senki 
el nem takarítja. Hogy csak egy ilyen „apróságot” te-
gyek szóvá.

Nemrég Kalotaszentkirály-Zentelkén jártam, amely 
a teljes Kalotaszeg legrendezettebb faluja. A község 
falvaiban nemcsak szemetet és gazt nem láttam az 
utcákon, hanem düledező kerítést vagy omladozó 
házfalat sem. Pedig nem tett csodát az RMDSZ-es 
polgármester. Amikor húsz évvel ezelőtt először 
megválasztották, vette a fáradtságot, és elolvasta 
azokat a román jogszabályokat, amelyek az ő mun-
káját és a település életét meghatározzák, és ezeket 
alkalmazta. Ha kellett, büntetett, vagy „csak” felszó-
lításokat küldött azoknak, akik a helyi önkormányzat 
által megszavazott határozatokat nem tartották be. 
És láss csodát, pár év alatt mindenki számára termé-
szetes jelenséggé vált a rend. A község Észak-Erdély 
egyik leghíresebb turisztikai központjává vált azok 
számára, akik a falusi turizmust kedvelik. De említ-

hetném Koltó polgármesterét is, aki egy nagyon gyen-
ge teljesítményű RMDSZ-es elöljáró ellenében nyert 
két mandátummal ezelőtt függetlenként, és azóta 
ő is csodát tett a településén. Az ő munkája ráadá-
sul azért volt nehezebb, mert megyei és országos 
szinten nem számíthatott olyan pártok támogatásá-
ra, amelyeknek beleszólásuk volt az állami pénzek 
leosztásába. Más lehetősége nem maradt, mint az 
európai uniós pályázatokba „menekülni”. Két man-
dátum alatt az összes máramarosi község közül ő 
hívta le a legtöbb uniós támogatást. Még mondhat-
nék Erdélyből néhány ilyen RMDSZ-es vagy ellenzé-
ki polgármestert, de nem sokat. A többség szépen 
elvan a megemelt önkormányzati fi zetésekkel, csak 
éppen a településén nem látszik fejlődés.

Lehet persze azon siránkozni, hogy Románia kor-
rupt, balkáni ország, ahol sem helyi, sem megyei, 
sem országos szinten nem haladunk semerre, de ez-
zel nem oldunk meg semmit. A politikusi siránkozás-
sal csak egy dolgot lehet elérni: a fi atalok közül még 
többen elmennek, településeink még jobban kiürül-
nek, még nagyobb lesz a kilátástalanság. Miközben 
az előző két pozitív példa is bizonyítja, mennyire más 
lehet egy település arculata, ha a község vagy a vá-
ros élére hozzáértő, jövőtervezési képességgel meg-
áldott embert talál és választ meg vezetőnek a helyi 
közösség. Persze könnyű ezt mondani, és sokkal ne-
hezebb elejét venni a kontraszelekciónak. De erre is 
van járható út. Kalotaszentkirályon például 1992 óta 
mindig előválasztással döntötte el a helyi közösség, 
hogy ki kerüljön fel a helyi tanácsosok listájára, illet-
ve ki induljon a polgármesteri székért. Tudjuk, hogy 
sok településen soha nem működött az előválasztás. 
Ha mégis tartottak, már előre le volt „bundázva”. Így 
történhetett meg, hogy vannak Erdélyben nyolc osz-
tályt végzett magyar polgármesterek is, akik később 
vásároltak maguknak líceumi vagy szakiskolai diplo-
mát. Olyannal is beszéltem, aki annyira korlátolt volt, 
hogy ha vállalkozó lennék, segédmunkásnak sem 
merném alkalmazni. Vajon mire képes egy ilyen veze-
tő? Milyen elképzelései lehetnek községe jövőjéről?

Az ajtón kopogtató választási kampányban érdemes 
ezekre a kihívásokra is fi gyelni. Miközben a magyar 
képviselet egyre inkább kiszorul a bukaresti boszor-
kánykonyhákból, a hátország megtámogatása lehet 
az egyetlen életképes alternatíva. Csak legyen, kivel.
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Megkérdőjelezik a szlogent. A Maros megyei MPP-sek a diktatórikusnak tartott pártvezetési rendszert bírálják

 » SIMON VIRÁG

Közmunkára fogná azokat a ma-
rosvásárhelyieket Sergiu Papuc 

alpolgármester, akik nem fi zették 
be a rájuk kiszabott bírság ellenér-
tékét. A szociáldemokrata városve-
zető elmondta, nemrég kapta meg 
az adóügyi kérdések feladatkörét. 
Első lépésként kikérte azok névso-
rát, akiket különböző pénzbírságok-

kal sújtottak, de fi zetésképtelennek 
vannak nyilvánítva. Sergiu Papuc 
szerint Marosvásárhelyen 1261 ilyen 
lakost tartanak nyilván, és az általuk 
be nem fi zetett összeg értéke: 6 153 
553 lej. „Perbe hívtam őket a hivatal 
nevében, és ha nem fognak fi zetni, 
akkor kötelesek lesznek közmunkát 
végezni. Jön a tavasz, és jól fog pár 
munkáskéz a kertészetben, a Víkend-
telepen, de az utcák seprésében is” – 

fogalmazott. Papuc azt is elmondta, 
hogy azoknak is, akik nem fi zetik ki a 
helyi adókat és illetékeket, első kör-
ben fi gyelmeztetést küldenek, majd 
jogi úton próbálják behajtani a ki-
rótt pénzösszeget. Most így járnak el 
azokkal is, akik a pénzbírságot nem 
törlesztik. „Ha nem tudnak fi zetni, 
akkor dolgozzák le a város javára a 
kirótt büntetést” – vallja az alpolgár-
mester.

Közmunkára fognák az adósokat




