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ÚJABB JOGI HARC A SZÖVETSÉGEN BELÜL MAROSVÁSÁRHELYEN: „SZÓKIMONDÁSÁÉRT” BÜNTETHETTÉK KALI ISTVÁNT

Félreállították az RMDSZ egyik tanácsosjelöltjét
Száműzték az RMDSZ tanácsosi 
listájának befutónak számító helye-
iről Kali Istvánt. A marosvásárhelyi 
szervezet ügyvezető elnökének azt 
rótták fel, hogy Soós Zoltán pol-
gármesterjelölt támogatását utóbbi 
programjától tette függővé.

 » SZUCHER ERVIN

„E gy független polgármesterje-
löltről beszélünk, én az ő prog-
ramját, elképzeléseit a várost il-

letően nem láttam, amennyiben ezt látom, 
bele tudok olvasni, és azt össze tudom 
egyeztetni a mi programunkkal, akkor 
lesz miről beszélnünk, jelen pillanatban 
azonban nem tudom ezt minősíteni” – ez-
zel a Soós Zoltánról szóló nyilatkozatával 
verhette ki a biztosítékot az RMDSZ bizo-
nyos köreiben Kali István, a marosvásár-
helyi szervezet ügyvezető elnöke. A fi atal 
jogász-politikus azok után állt az Erdélyi 
Magyar Televízió riporterének mikrofonja 
elé, hogy néhány nappal korábban, az ál-
tala megfogalmazott és jogilag alátámasz-
tott beadványnak köszönhetően a párt 
országos szabályzatfelügyelő bizottsága 
visszaállította jogaiba a marosvásárhelyi 
RMDSZ-t. Mint ismeretes, Erdély legna-
gyobb városi szervezetét a megyei veze-
tőség a Területi Állandó Tanács (TÁT) és 
a Területi Képviselők Tanácsának (TKT) 
segítségével függesztette fel – egy év eltel-
tével kiderült: szabálytalanul – az elmúlt 
esztendő júniusában.

Szankcionált vélemény
Mint utólag kiderült, Kalinak nagy árat 
kellett fi zetnie a véleménynyilvánításért. 
Megbüntetését maga az RMDSZ független 
polgármesterjelöltje kérte, akinek június 
24-i beadványa már másnap a TÁT tag-
jai elé került. Az ügyvezető elnök elleni 
döntés értelmében Kali Istvánt fi gyel-
meztetésben részesítették. „Ez a szank-
ciók legenyhébb formája” – magyarázta 
lapunknak Péter Ferenc. Az RMDSZ Ma-
ros megyei elnöke nem örül annak, hogy 
egyesek, szembemenve Kelemen Hunor 
hónapokkal ezelőtt megfogalmazott ké-
résével, miszerint a cél érdekében a pol-
gármesterjelöltet tilos támadni, egyesek 
mégis megpróbálnak odafricskázni Soós 
Zoltánnak. Mint ahogy azzal sem ért 
egyet, hogy Kali büntetésének hírét „ki-
szivárogtatták” a sajtónak.

A fi gyelmeztetésen túl azonban az igazi 
büntetés Kali István számára a városi ta-
nácsosi listáról történt „kiiktatása” volt. 

Amint arról beszámoltunk, a helyi szer-
vezet választmánya Kozma Mónika elnök 
után, az előkelő második helyre rangso-
rolta Kalit – ehhez képest a TÁT száműz-
te a befutó helyekről. „A TÁT nem a vá-
lasztmány listáját írta felül, mert az nem 
létezett. Pontosabban létezett, de, amint 
a megvizsgált óvások nyomán kiderült, 
nem volt érvényes” – nyilatkozta Péter 
Ferenc. A megyei elnök nem lát össze-
függést Kali fi gyelmeztetése és a második 
helyről való elmozdítása között.

Ugyanígy vélekedik a marosvásárhelyi 
ideiglenes elnök, Kozma Mónika is, aki 
szerint csak annyi történhetett, hogy a 
TÁT tisztségviselői nem ismerik annyi-
ra az ügyvezető személyét és munkáját, 
mint a választmány tagjai. Az ideiglenes 
városi elnök a „hivatalos” szankcióval is 
egyetért. Szerinte nem lehet választást 
nyerni úgy, hogy közben egyesek a bel-
ső harcokra összpontosítanak. Kozma 
ugyanakkor elismerte, hogy Kali nyilat-
kozata nem volt negatív hangvételű, csu-
pán fölösleges.

Vass és Magyary
védelmébe vette Kalit
Védelmébe vette Kali Istvánt az RMDSZ 
tavaly lemondatott marosvásárhelyi el-
nöke. Facebook-bejegyzésében Vass Le-
vente sajnálatosnak tartja, hogy a Soós 
programjára kíváncsi jogásznak és gon-
dolkodó értelmiséginek a szavait egyesek 
kiforgatják és átértelmezik. „Úgy érzem, 
hogy az átkosra emlékeztető szólássza-
badság-korlátozást vezetne be a jelölt” 
– utal Vass a panasztevő Soós Zoltánra. 

Közben a parlamenti képviselő is meg-
csipkedi a polgármesterjelöltet: „Soós 
annak a Bethlen Gábor-szobornak a fel-
állítására tesz időpontjavaslatot, amely 
megvalósításáért nem ő, hanem Kali dol-
gozott az elmúlt négy évben” – olvasható 
az utóiratban. Vass Levente a jelöltnek is 
üzen, arról biztosítva Soós Zoltánt, hogy 
ő megszavazza, ha mindössze az az ára 
annak, hogy szabadon véleményt nyilvá-
níthasson. Vassnak az a véleménye, hogy 
Kalinak nem is annyira a Soóssal kapcso-
latos nyilatkozata miatt kell vezekelnie, 

mint sokkal inkább azért, mert egy éven 
keresztül jogi harcot folytatott és nyert a 
megyei szervezet ellen a városi választ-
mány visszaállítása elleni ügyben. „Most 
a megye kicsinálta, ez a véleményem er-
ről a történetről” – fogalmazott a városi 
RMDSZ-szervezet egykori elnöke a Ma-
szol.ro portálnak.

Bár érezte, hogy a két táborra szakadt 
TÁT-tagok nem igazán a jelöltet és mun-
káját készülnek mérlegelni, Magyary 
Elődnek is csalódást jelentett a befutó 

helyekről való ejtése. Ennél azonban sok-
kal aggasztóbbnak tartja mindazt, ami 
Kali Istvánnal történt. „Oda jutottunk, 
hogy valakit a véleményéért ki akarunk 
zárni az RMDSZ-ből? Akik szerint ezt így 
kell csinálni, nem teszik fel maguknak 
a kérdést, hogy ezek után milyen lesz a 
szövetség és jelöltjeinek külső és belső 
támogatottsága?” – tett fel költői kérdé-
seket a volt frakcióvezető-helyettes. Ma-
gyary szerint már az is természetellenes, 
hogy Péter Ferencnek elkötelezett vidéki 
polgármesterek osszák a lapokat Maros-
vásárhelyen.

Kali: alkotmányellenes döntés
Kali Istvánnak nincs semmi gondja azzal, 
hogy büntetni akarták, csakhogy állítása 
szerint alkotmányellenesen jártak el. Az 
alaptörvény 24. cikkelye tisztán kimond-
ja, hogy a védelemhez való jog garantált. 
„Az alkotmány bármilyen törvényt, alap-
szabályt, belső rendet fölülír. Engem meg 
úgy büntettek, hogy meg sem hallgattak, 
mi több, még a testület elé sem citáltak. 
Mindez a múlt rendszerre, annak is a 
legsötétebb, a koncepciós perek korsza-
kára emlékeztet” – fejtette ki a Króni-
kának Kali István, aki ebben az ügyben 
is a szabályzatfelügyelő bizottsághoz 
készül fordulni. Az ügyvezető elnök úgy 
véli, tévényilatkozatában nem sértette 
sem Soós Zoltán személyét, sem a jelölt 
esélyeit. „Csupán a narrátor próbálta 
azt sugallni, hogy én Soós ellen lennék. 
Holott nem erről van szó, mindössze a 
programját szeretném látni” – szögezte 
le. Kérdésünkre, hogy lát-e összefüggést 
a nyilatkozata és az igazi büntetés, azaz 
a listáról való kiiktatása között, az ügy-
vezető elnök úgy vélekedett, hogy a tör-
ténet nem róla szól. „Néhány nappal ko-
rábban mi egy kompromisszumos listát 
állítottunk össze. A megyei vezetők a TÁT 
által elütötték a választmány békejobb-
ját, és megmutatták, hogyan kell erőből 
politizálni. Egyszerűen átírták a listát, 
és helyzetbe hozták a saját embereiket” 
– vélekedett Kali István. Bizonyítandó, 
hogy ő nem Soós-ellenes, az ügyvezető 
elnök egy Koncz Zsuzsa-slágert is dedi-
kált a polgármesterjelöltnek. A Jöjj, ked-
vesem címűt, amelynek a refrénje úgy 
kezdődik: „Ne legyél bánatos, én komo-
lyan gondolom, / Hogy hozzám tartozol, 
és én hozzád tartozom”. Mindemellett két 
panasz iktatására is készül: egyrészt a hi-
vatalos szankcióját készül megóvni, más-
részt a választmány nevében az országos 
elnökséghez fordul, kérve, hogy a Szövet-
ségi Állandó Tanács (SZÁT) mondja ki az 
utolsó szót a vásárhelyi jelöltek listájáról.

 » Kali István két panasz 
iktatására is készül: egyrészt 
megóvná a hivatalos szankció-
ját, másrészt a választmány ne-
vében az országos elnökséghez 
fordul, kérve, hogy a Szövetségi 
Állandó Tanács (SZÁT) mondja 
ki az utolsó szót a vásárhelyi 
jelöltek listájáról.
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Kali Istvánnak (középen) nagy árat kellett fi zetnie a véleménynyilvánításért




