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• Az Erdélyi Magyar 
Néppárt (EMNP) és a 
Magyar Polgári Párt 
(MPP) által létrehozott 
Erdélyi Magyar Szö-
vetség (EMSZ) részéről 
Mezei János MPP-el-
nök pályázza meg a 
Hargita megyei tanács 
elnöki tisztségét a 
szeptember 27-én 
tartandó helyhatósági 
választásokon – je-
lentették be az EMSZ 
társelnökei csütörtö-
kön Gyilkostón.

GERGELY IMRE

M egvédené Hargita me-
gyét, nem hagyná, hogy 
tovább fogyjon admi-

nisztratív területe (utalva a Bé-
kás-szoros elvesztésére), és gaz-
dasági, kulturális szempontból 
is élhetőbb szintre emelné – ez-
zel a céllal indul Hargita Me-
gye Tanácsának elnöki székéért 
Mezei János. Az Erdélyi Magyar 
Szövetség olyan szervezet, 
amely megfelelő és működőké-
pes válaszokat tud adni a ma-
gyar közösséget érő kihívásokra 
– hangzott el Gyilkostón.

Jelképes helyszínen

A Gyilkos-tó partján, a Szent Ist-
ván-szobornál, tehát szimbolikus 
helyszínen tartottak sajtótájékoztatót 
Mezei János és Csomortányi István, 
az EMSZ társelnökei. Mint elhangzott, 
a helyszínválasztással arra akarják 
felhívni a fi gyelmet, hogy eltelt három 
évtized kegyelmi idő, amíg a magyar-
ság békében építkezhetett volna. Szé-
kelyföld ostrom alatt van, egy év alatt 
a közeli Békás-szoros már a második 

olyan terület, amelyet elveszít Hargita 
megye és Székelyföld (utalás az úzvöl-
gyi helyzetre – szerk. megj.). Hargita 
megyének olyan vezetésre van szük-
sége, amely valóban a jó gazda ala-
posságával viszi a megye ügyeit. Meg 
kell védenünk Székelyföldet, meg kell 
akadályoznunk, hogy tovább nyúlja-
nak a testébe – fogalmazott Csomor-
tányi István. Leszögezte, Bukarestben 
egyre erősödik a magyarellenesség, 
és az EMNP és MPP egyesüléséből lét-
rejövő EMSZ olyan egység tud lenni, 

amely működőképes válaszokat tud 
adni a közösséget érő kihívásokra.

Mezei János tervei

„Megőrizni és megvédeni azt, amit 
elődeink ránk hagytak, és a lehe-
tőségeket kiaknázva gazdasági és 
kulturális szempontból is élhetőbb 
szintre emelni Hargita megyét” – 
ezzel a célkitűzéssel indul a tanács-

elnöki tisztségért Mezei János. Az 
uniós pályázati lehetőségek jobb 
felhasználását és vállalkozóbarát 
megyét szeretne megvalósítani. Eh-
hez kínálja fel munkáját és a köz-
igazgatásban, az önkormányzati 
munkában eltöltött évek tapaszta-
latát. Kész a munkára, harcra, ame-
lyet ez a tisztség betöltése igényel – 
mondta. Mezei János, aki korábban 
Gyergyószentmiklós polgármestere 
volt, rámutatott: közigazgatási ta-
pasztalatát hasznosítva, európai 
uniós forrásokat felhasználva és 
a vállalkozói réteget megszólítva, 
„gazdaként” akarja önkormányzati 
elnökként Hargita megyét, Székely-
földet szolgálni.

Lepapírozott szövetség

A sajtótájékoztató másik fontos be-
jelentése volt, hogy hétfőn éjfélkor 
lejárt a határidő, amíg az új 
párt bejegyzését meg lehe-
tett volna támadni a buka-
resti bíróságon. Mivel a két 
pártelnök tudomása szerint 
ilyen nem történt, tényként 
kezelik, hogy az Erdélyi Ma-
gyar Szövetség hivatalosan 
is létrejött az Erdélyi Magyar 
Néppárt és a Magyar Polgári Párt 
egyesülése révén és részt vehet a vá-
lasztásokon. Az EMSZ a következő 
hetekben egymás után jelenti majd 
be jelöltjeit a szeptemberi önkor-
mányzati választásokra. A 2016-os 
választásokhoz képest több jelölttel, 
több helyszínen lesznek majd jelen, 
ám az őszi önkormányzati választá-
sokon a két párt jelöltjei sehol sem 
indulnak egymás ellenében.

A választás lehetőségét kínálják
Az EMSZ színeiben Mezei János lesz az RMDSZ-es Borboly Csaba kihívója

Mezei János (balról) és 
Csomortányi István: már biztos, 
hogy az EMSZ részt vesz a 
választásokon

▴  F O T Ó :  G E R G E L Y  I M R E

S Z U C H E R  E R V I N

„Célom nem a magányos döntésho-
zatal egy sötét szobában, hanem 
a párbeszéd, az érintettekkel va-
ló folyamatos dialógus, a közösen 
megalapozott és elfogadott dönté-
sek” – jelentette ki Soós Zoltán füg-
getlenként induló marosvásárhelyi 
polgármesterjelölt. Az RMDSZ poli-
tikusa csütörtökön, a főtéri virágó-
ra mellett kezdte el az induláshoz 
szükséges aláírások gyűjtését, amit 
a jelölt kampánycsapata a város tíz 
forgalmasabb pontján folytat. Az 
aláírásgyűjtő ív a www.sooszoltan.
ro oldalról is letölthető, ezt bárki 
kinyomtathatja és barátaival kitöl-
tetheti. A járvány miatt mindössze 
615 támogatóra volna szüksége, de 
– mint mondta – legalább háromezer 

aláírást szeretne letenni a választási 
bizottság asztalára. Soós és kam-
pánycsapata azért emelte magasabb-
ra a mércét, hogy az elkövetkezendő 
napokban, hetekben a jelölt minél 
több városlakóval oszthassa meg el-
képzeléseit, terveit, és meghallgassa 
javaslataikat. A háromezer aláírót 
a jelölt a város nagyköveteinek ne-
vezte, azoknak, akik „a Florea-féle 
korrupt rendszer” leváltása mellett 
törnek pálcát. Mint ígérte, prog-
ramját hamarosan weboldalán le-
het majd tanulmányozni. Addig is 
fontosnak tartotta hangsúlyozni, 
hogy Marosvásárhelyen nemcsak 
rendszer-, hanem stílusváltásra is 
szükség van. „Nem én akarom meg-
mondani a marosvásárhelyieknek, 
hogy mit kell tenniük. Azt szeret-
ném, hogy a közösség egésze szabja 
meg az irányt” – nyomatékosította, 
utalva a húsz éve regnáló, „meg-

mondóemberként” megnyilvánuló 
Dorin Florea polgármesterre és sa-
játos diktatórikus munkamódszeré-
re. Soós Zoltán szerint a szeptember 

27-ei helyhatósági választások nem 
az ő meg Florea személyéről fognak 
szólni, hanem arról, hogy – magya-
rok és románok együtt – vissza tud-
ják-e venni Marosvásárhelyt, vagy 
pedig a jelenlegi elöljáró „klónjára” 
bízzák. Ezzel egyértelműen a pol-
gármester által kiszemelt utódra, 
Claudiu Maiorra célzott.

További jelöltek

Egyébként Dorin Florea személyes 
tanácsadóján kívül az egykori vá-
rosházi sajtószóvivő, a Népi Mozga-
lom Pártban (PMP) tevékenykedő, 
szélsőségesen magyarellenes 
parlamenti képviselő, Ma-
rius Paşcan, illetve a libe-
rális Theodora Benedek, a 
vegyes pártként működő 
Szabad Emperek Pártjá-
nak (POL) jelöltje, Adrian 
Mureşan, a Mentsétek meg 
Romániát (USR) részéről pedig 
Adrian Nemeth-Gherman jelentette be 
indulását. Ugyanakkor értesüléseink 
szerint ismét tapasztalható olyasfajta 
„külső nyomás”, amely arra venné rá a 
román pártokat, hogy kössenek egyez-
séget és állítsanak közös jelöltet.

Soós Zoltán mindenképp párbeszédet akar
• Soós Zoltán kampánycsapata csütörtökön elkezdte a választási induláshoz szük-
séges aláírások gyűjtését. A marosvásárhelyi polgármesterjelölt azok támogatását 
várja, akik „a Florea-féle korrupt rendszer” leváltását szorgalmazzák. 

Soós Zoltán szerint Marosvásárhelyen 
nemcsak rendszer-, hanem 
stílusváltásra is szükség van
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