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Már nem Kozma Mónika az 
RMDSZ marosvásárhelyi ta-
nácsosjelölti névsorának lis-
tavezetője, mivel a politikus 
lemondott a szövetség helyi 
szervezetének választmányi el-
nöki tisztségéről. Kozma Mónika 
az egyeztetések és a valódi viták 
nélkül hozott döntésekkel indo-
kolta visszalépését.

 » SIMON VIRÁG

Ú jabb fordulatot vett a maros-
vásárhelyi, illetve a Maros me-
gyei RMDSZ-ben dúló belharc: 

Kozma Mónika lemondott a városi 
szervezetben betöltött választmányi 
elnöki tisztségéről, ezzel együtt pedig 
a választások előtti „húzóember-sze-
repről” is, hiszen döntése révén el-
veszíti listavezetői helyét a szövetség 
tanácsosjelölt-listáján. A Pro Econo-
mica Alapítvány ügyvezető igazgatója 
a Székelyhonnak elmondta: úgy érez-
te, hogy nem jó irányban haladnak a 
folyamatok, nem tud azonosulni az 
elmúlt időszakban hozott döntések-
kel. „Amikor gyorsan össze kellett hív-
ni a marosvásárhelyi választmányt, az 

egy jó hangulatú találkozó volt, ahol 
egy kompromisszumos tanácsosi listát 
sikerült felállítani. Aztán jött a TÁT (a 
megyei szervezet Területi Állandó Ta-
nácsa – szerk. megj.), és felülírta ezt, s 
mintha az nem lett volna elég: Kolozs-
váron is módosítottak egyet rajta (a 
Szövetségi Elnökség). Ezt órási hibá-
nak látom, hiszen a vásárhelyi listáról 
Marosvásárhelyen kellett volna dönte-
ni” – szögezte le a visszalépő politikus. 
Emlékeztetett: az elmúlt négy évben 
egy új csapat irányított Maros megyé-
ben, és arra vállalkoztak, hogy csapat-
ként dolgoznak. „Ez nem sikerült ne-
kik. Egyértelműen megfogalmaztam 
rosszallásomat a megyei elnöknek az 
egyeztetések hiányában hozott dön-
tések miatt. Azt éreztem, hogy nem-
kívánatos ember vagyok, és ezért nem 
ragaszkodom egy pozícióhoz” – han-
goztatta Kozma Mónika, aki pénteken 
nyújtotta be írásos lemondását, de 
azelőtt telefonon értesítette erről Pé-
ter Ferencet, az RMDSZ Maros megyei 
szervezetének elnökét. Amint arról be-
számoltunk, egy évvel a tömeges fel-
függesztések után az RMDSZ szabály-
zatfelügyelő bizottsága idén júniusban 
elfogadta annak a néhány marosvá-
sárhelyi politikusnak az óvását, akik 
a szövetség helyi választmányának és 
vezetői testületének a felfüggesztését 

kifogásolták. A szabályzatfelügyelő 
testület jogerős döntése alapján ismét 
működhet a marosvásárhelyi szerve-
zet. A marosvásárhelyi választmányi 
ülésen elfogadott első tanácsosi listá-
ra Kozma Mónika, Kali István, Portik 
Vilmos, Tamási Zsolt, Kakassy Blan-
ka, Magyary Előd, Frunda Csenge, 
ifj . Jakab István, Iszlai Tamás és Csiki 
Zsolt került fel. A TÁT azonban jelen-
tősen átírta ezt a listát, többek között 
lekerült róla Kali István, Vass Leven-
te kabinetfőnöke, a marosvásárhelyi 
RMDSZ volt ügyvezető elnöke, illetve 
Magyary Előd, aki jelenleg is helyi 
tanácsos. A harmadik, akkor végle-
gesnek mondott listát Kolozsváron az 
RMDSZ Szövetségi Elnöksége állította 
össze: lemaradt róla Csiki Zsolt jelen-
legi frakcióvezető. Akkor csupán tízfős 
listát közöltek – ahány tanácsosa van 
jelenleg a szövetségnek Marosvásár-
helyen. Kovács Leventétől, az RMDSZ 
Maros megyei szervezetének ügyveze-
tő elnökétől megtudtuk, hogy a névsor 
11. helyezettje, aki most egyet előre 
lép, Szabó Árpád közgazdász, egyete-
mi tanár. Így a tanácsosjelölt-lista első 
tíz helyén jelenleg Tamási Zsolt, Portik 
Vilmos, Frunda Csenge, W. Szabó Pé-
ter, Kelemen Márton, Kakassy Blanka, 
Bereczki Sándor, Iszlai Tamás, Jakab 
István és Szabó Árpád neve szerepel.
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Tagadástól 
az intenzívig

„Gyógyulást! Mennyiért vállalta ezt? Csak úgy kérdem, 
mert hát van az a pénz”. Az idézet egy hozzászólótól 
származik, aki ekképpen reagált az RMDSZ bejelentésé-
re, miszerint az alakulat egyik szenátorát koronavírussal 
diagnosztizálták. A kommentár hűen tükrözi a napjaink 
legismertebb kórokozójához, továbbá az általa kiváltott 
világjárványhoz fűződő rendkívül ellentmondásos lakos-
sági viszonyulást. Miközben a Kínából származó vírus 
pandémiává terebélyesedett, bejárva a földkerekség va-
lamennyi kontinensét, megfertőzve több mint tízmillió 
embert, a romániai társadalom egy része nem akar hin-
ni a valóságnak, hajmeresztő összeesküvés-elméleteket 
gyártva a világot hónapok óta megbénító jelenségről. És 
ez alól – mint a fenti idézet is bizonyítja – kicsit sem va-
gyunk kivételek mi, erdélyi magyarok, nemrég felmérés is 
rámutatott, hogy a közösség harmada egyszerűen tagadja 
vírus, fertőzés és járvány létét egyaránt.

A tagadás, a hatósági intézkedések megkérdőjelezé-
se, a korlátozásokkal szembeni türelmetlenség bizonyos 
határig természetesen érthető. Az elmúlt négy hónap 
mindenki számára emberpróbáló volt, a kĳ árási tilalom 
mindenkit megviselt, nagyon sokan elveszítették a mun-
kahelyüket, a megszorítások miatt rengetegen kényte-
lenek kevesebb fi zetésből megélni, tömegeknek forog 
veszélyben az egzisztenciája. Ha valakiben az első hetek-
ben-hónapokban még nem tudatosult, az most már min-
den bizonnyal felfogta, hogy a vírus, valamint a járvány-
ügyi helyzet alaposan felforgatta az életünket, és még jó 
darabig ennek vagyunk kénytelenek alárendelni mindent. A 
hatóságok, a kormány válságkezelése természetesen ren-
geteg kívánnivalót hagy maga után, és sajnos nem alkal-
mas az emberek bizalmának elnyerésére. Onnantól kezdve, 
hogy a szigorítások, óvintézkedések és bírságolások kellős 
közepén Románia miniszterelnöke számos tárcavezetőjé-
vel együtt maszk nélkül, a polgároktól megkövetelt távol-
ságtartást mellőzve dohányzott és italozott a kormánypa-
lotában, képtelenség törvénytisztelő magatartást elvárni a 
lakosságtól. De persze ennél nagyobb hibát is elkövettek 
a liberálisok, akik – tudatosan fütyülve az alkotmányra 
vagy egyszerűen azért, mert jogászaik nem ismerik annak 
előírásait – képtelenek voltak az ország alaptörvényének 
kereteibe foglalni a járványügyi intézkedéseket, az embe-
ri és szabadságjogok korlátozását. A miniszterelnök pedig 
mindhiába toporzékol, sőt – ami a legsúlyosabb – buzdít-
ja az alkotmánybíróság határozatának semmibe vételére 
a polgárokat, hiszen az egészet a kormánya hibázta el. 
(Tudatában van ennek az államfő is, beismerve: a taláros 
testület döntéseit fölösleges kommentálni, azt végre kell 
hajtani). És persze az sem számít meglepetésnek, hogy az 
ellenzékben lévő, a parlamentben viszont többséget alkotó 
szociáldemokraták politikai hasznukra igyekeznek fordíta-
ni a kialakult válsághelyzetet, ami szintén gyomorforgató. 
Bármennyire is tetszeleg azonban a PSD a koronavírus 
elleni küzdelem hőse, az emberek megmentője szerepé-
ben, a kormány pedig váljék bármennyire is hiteltelenné, 
egyvalamit nem árt megjegyezni: tetszik vagy nem, jár-
vány idején igenis korlátozhatóak az emberi jogok. Be kell 
látni, ezek nem terjedhetnek odáig, hogy egy fertőzöttnek 
alkalma legyen tudatosan, korlátlanul terjesztenie a kórt 
másoknak, az államot, az egészségügyi hatóságokat fel 
kell ruházni azokkal az – alkotmányos – eszközökkel, 
amelyek segítségével megakadályozhatja a tömeges 
megfertőződést, a járvány elharapózását. Aki ezt kétség-
be vonja, az nincs tisztában az alapvető együttélési nor-
mákkal, és kicsit sem számít, hogy tulajdonképpen magát 
is hajlandó veszélybe sodorni.

Mert a dilettáns, inkompetens kormányzás, a mindent 
a szavazatszerzés kényszerének alávető politikai osztály 
ilyen értelemben nem követendő példa a társadalom szá-
mára. Ha a kormányfő nem hord maszkot féltucatnyi em-
ber társaságában, közben büntetésekkel fenyegeti a jóné-
pet, arra nem az a jó válasz, hogy nem hiszünk a vírusban, 
járványban, sőt mindenkit – fertőzötteket, orvosokat, a 
hivatalos statisztikákat közlő újságírókat – megvádolunk, 
hogy lefi zették őket. Arra kell törekedni, hogy minél keve-
sebben fertőződjenek meg, és minél kevesebb veszteség 
nélkül legyünk túl a járványon.

Amúgy az is igaz: még mindig jobb, hogy az emberek 
egy része szabadon terjesztheti a tagadással kapcsola-
tos nézeteit, mintsem, hogy megteljenek az intenzív osz-
tályok. Nem lenne jó eljutni oda, hogy ezek az arányok 
megcserélődjenek.
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Nevelő célzat. Kalotaszentkirály Bánff yhunyad felőli bejáratánál nem nyúltak a táblához

 » R. SZ.

Ismeretlen elkövetők lemázolták a he-
lyi önkormányzat által kihelyezett, a 

szemetelésről való leszoktatást célzó 
táblák egyikének magyar feliratát Ka-
lotaszentkirály-Zentelkén. Az önkor-
mányzat már letakaríttatta a pannót. 
A Kolozs megyei település határában 
elhelyezett pannókon a következő 
felirat szerepel román és magyar nyel-
ven: „Bizonyítsd, hogy jól nevelt vagy! 
Ne szemetelj!” A megrongált tábláról 
készült felvételt egy, Erdély fejleszté-
séért és népszerűsítéséért síkra szálló 
román civil szervezet vezetője posztol-
ta közösségi oldalán, rosszallásának 
hangot adva a vandalizmusért.

A magyar feliratot egy nem túl for-
galmas úton, Kalotaszentkirály Ma-
lomszeg felőli kijáratánál lévő táblán 

fújták le sötét festékkel. „Valószínűleg 
azért, mert úgy gondolták, a magyaro-
kat nem kell ilyesmire fi gyelmeztetni, 
mert ők nem szemetelnek” – reagált 
félig viccesen, félig komolyan Póka 
András György, a túlnyomó többség-
ben magyarok lakta Kalotaszentkirály 
polgármestere, amikor a történtekre 
rákérdeztünk. Elmondta, nem akartak 
nagy hűhót csapni az esetből, már le is 
takaríttatták a táblát, amelyet szerinte 
magától értetődő módon nem helybe-
li rongált meg. Hozzátette, jelezték az 
esetet a rendőröknek, kevés azonban 
az esélye annak, hogy azonosítják a 
tettest. „Kuriózumnak szántuk ezeket 
a felhívásokat, ilyen diplomatikus for-
mában próbálunk hatni a népre” – je-
gyezte meg a táblák kihelyezéséről az 
elöljáró. Póka András György szerint 
minden bizonnyal nem volt szervezett 

az akció, mert akkor a többi táblán is 
lefestették volna a magyar feliratot. 
Egyébként a kalotaszegi nagyközség 
lakosságának bosszúságára a telepü-
lésen halad át a felkapott kiránduló-
helynek számító Jósikafalva, valamint 
az ottani víztározó tó irányába haladó 
forgalom, amióta a két héttel ezelőtti 
áradás megrongálta a Nagykalota és 
Jósikafalva közötti útszakasz egy ré-
szét. Kalotaszentkirály polgármestere 
szerint mondogatják is, hogy bizony 
észrevenné a falu, ha a hetvenes évek-
ben nem épült volna meg a körgyű-
rűszerű terelőút. Póka András György 
elmondta, reméli, mihamarabb hely-
reállítják a beomlott útszakaszt, eléggé 
kellemetlen ugyanis a községen áthala-
dó teherforgalom. „Nem vagyunk köte-
lesek sokáig viselni a tranzitforgalmat” 
– szögezte le a polgármester.

„Rosszulneveltség” Kalotaszentkirályon




