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Az elnök és választmányi 
vezető nélkül maradt marosvá-
sárhelyi RMDSZ-ben kialakult 
patthelyzet feloldására készül 
mind a városi, mind a megyei 
szervezet. A két, egymással rég-
óta konfl iktusban álló szervezet 
más-más módon rendezné az 
ügyet. Abban viszont egyetér-
tenek, hogy a közelgő helyha-
tósági választások sürgetik a 
sorok mielőbbi rendezését.
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M ielőbb új választmányi el-
nökre lenne szüksége az 
RMDSZ marosvásárhelyi 

szervezetének, amely Kozma Mó-
nika két héttel ezelőtti lemondása 
után döntésképtelenné vált; a testü-
letnek egyetlen alelnöke sincs, aki 
ideiglenesen átvehetné Kozma he-
lyét. Az elnök váratlan, de mégsem 
teljesen meglepetésszerű döntése 
nemcsak a választmányt, hanem 
az ügyvezetést is érinti. Ugyanis 
Vass Levente tavalyi lemondatá-
sa óta a szervezet is vezető nélkül 
maradt, helyét pedig – ideiglenes 
jelleggel – ez év júniusától éppen 
a választmányi elnök vette át. Mint 
ismeretes, egyéves huzavona után 
az országos szabályzatfelügyelő bi-
zottság júniusban semmisnek nyil-
vánította a megyei fórumok 2019-es 
döntését, amelynek értelmében fel-
függesztették a vásárhelyi szervezet 
vezetőségét, és a megyei elnökség 
hatáskörébe vonták a városi alaku-
lat irányítását.

Megoldást keresnek a megyei 
vezetők
Az új választmányi elnöknek a tes-
tület tagjai közül kell kikerülnie. A 
választmány összehívása azonban 

A PATTHELYZET FELOLDÁSÁRA KÉSZÜLNEK AZ RMDSZ-BEN, DE A SZEMBEN ÁLLÓK EZÚTTAL IS MÁSKÉPP LÁTJÁK A MEGOLDÁST

Véget vetnének a vásárhelyi „fejetlenségnek”

 » Mindkét fél 
tisztában van 
azzal, hogy az 
eddigi vitákat és 
sérelmeket záró-
jelbe kell tenni, 
és a helyhatósá-
gi választásokra, 
legfőképpen 
Marosvásárhely 
visszaszerzésére 
kell összponto-
sítani.

nem egyszerű feladat – véli Kovács 
Levente, a megyei RMDSZ ügyve-
zetője. Mint mondja, a tagok ugyan 
kezdeményezhetik a 48 fős testület 
összehívását, ezt azonban az elnök-
nek kell megtennie, hiányában pedig 
valamelyik helyettesének. Csakhogy 
mivel a testület élére, Kozma Mónika 
mellé nem választottak egyetlen al-
elnököt sem, így a megyei vezetőség 
értelmezésében nincs ki összehívja 
a gyűlést. Kovács szerint tovább bo-
nyolítja a helyzetet, hogy az öttagú 
állandó bizottság is működésképte-
len, mivel négyen korábban lemond-
tak vagy kiestek, mindössze egyetlen 
személy, Nagy Botond titkár maradt 
tisztségben. „Ez egy ex lex állapot, 
amit a lehető legrövidebb időn belül 
valahogy orvosolnunk kell” – állítja 
Kovács Levente. A mikéntre már nem 
ennyire egyszerű a válasz. Az ügyve-
zető elnök szerint a megyei szervezet 
döntéshozó testületeinek az országos 
vezetőséggel konzultálva kell meg-
hoznia a döntést.

Az új választmányi elnök meg-
választása csak az első lépés lenne 
a városi szervezet működése hely-
reállításában. Az ügyvezető tes-
tület elnöki tisztségére egy másik 
választást kell kiírni, a majdani 
operatív vezető személyéről a köz-
gyűlés dönt. Ez már nem annyira 
égető feladat – a megyei RMDSZ a 
szeptember 27-ei önkormányzati 
választások előtt semmiként nem 
tartja célszerűnek a közgyűlés 
összehívását. Felmerül a kérdés: 
addig is a távozásra kényszerített 
Vass Levente, majd a lemondott 
Kozma Mónika hiányában irányít-
hatja-e a városi szervezetet Kali 
István ügyvezető elnök. Kovács 
Levente szerint semmiként. „Sem 
Kali, sem az alelnökök. Az ügy-
vezető elnökség egy végrehajtó 
testület, a döntéshozás a választ-
mány asztala. Majd amikor lesz 
választmányi elnök, ideiglenesen 

ő irányítja az operatív testületet 
is” – szögezte le.

A választmány nem vár, 
péntekig összeül
Kali István nem hiszi, hogy ügyveze-
tőként sem ő, sem az alelnökök, sem 
pedig a körzeti elnökök nem vezet-
hetnék a városi szervezetet. Annál 
is inkább, mivel az elkövetkezendő 
időszakban tornyosulnak a felada-
tok. Azzal viszont egyetért, hogy a 
választmány helyzetének mielőbbi 
orvoslása érdekében össze kell hív-
ni a 48 fős testületet, és meg kell 
választani az új elnököt. Csakhogy 
– a megyei szervezet ügyvezetőjével, 
Kovács Leventével ellentétben – a 
városi RMDSZ ügyvezetője azt állítja, 
hogy elnök, illetve alelnökök hiányá-
ban is össze lehet hívni a döntéshozó 
fórumot. Értelmezése szerint az ösz-
szehívó üzenetet akár ő is aláírhatja, 
vagy ha nem ő, akkor az ötfős állan-
dó bizottság egyetlen, tisztségben 
maradt tagja. „Azért, mert nincs 
elnök meg alelnök, állunk, gondol-
kodunk, és a polgármester-választás 
előtt blokkoljuk a döntéshozó tes-
tületet? Ma a tagok jóval több mint 
egyharmada mielőbb össze szeretne 
ülni, és az új elnök megválasztásával 
működőképessé tenné a testületet” 
– magyarázza, hozzátéve, hogy a ter-
vek szerint még ebben a hónapban le 
szeretnék tudni ezt a feladatot. Bár 
az elmúlt néhány évben volt jó pár 
jogi vitája a megyei testületekkel, 
Kali nem hinné, hogy valakinek is 
érdekében állna, hogy éppen most, 
az önkormányzati választások előtt 
elgáncsolnák a kezdeményezőket, és 
az egyéves kiesés után meghosszab-
bítanák a városi szervezet működés-
képtelenségét.

Elásott csatabárd, 
de tisztázatlan feladatkörök
Mindkét fél tisztában van azzal, 
hogy az eddigi vitákat és sérelme-

ket zárójelbe kell tenni, és a hely-
hatósági választásokra, legfőkép-
pen Marosvásárhely visszaszerzésére 
kell összpontosítani. De ha a megyei 
RMDSZ szerint az elnök nélküli vá-
rosi szervezet határozatképtelen, ki 
az, aki a kampányidőszakban dön-
téseket hoz? A kérdés nem csupán 
költői, hiszen valakinek foglalkoz-
nia kell a mozgósítással és főleg a 
feladatleosztással. „Kelemen Hunor 
megmondta: Marosvásárhelyen egy 
kampány lesz. Ezek alapján a városi 
szervezetnek alá kell rendelnie ma-
gát a kampányvezetőnek és annak 
stábjának. Ma csak az ügy létezik, 
semmi más. A többi másodlagos. 
Aki meg nem az ügyet segíti, az a 
Florea rendszerének a fenntartását 
támogatja” – szögezte le Kovács Le-
vente. Szerinte amikor húsz év után 
végre esély mutatkozik az ötödik 
mandátumát is kitöltő polgármester 
és csapata leváltására, a közösségi 
érdek miatt félre kell tenni a házon 
belüli nézetkülönbségeket. „A ma-
rosvásárhelyi RMDSZ-nek nemcsak 
feladata, felelőssége is van” – han-
goztatta a megyei ügyvezető elnök.

„Városi” kollégája, Kali István is 
egyetért ezzel, és bízik abban, hogy 
a kampányban a megyei vezetés szá-
mít a vásárhelyi szervezet vezetőségi 
struktúrájára. „Egyelőre nem tiszta 
számomra, mi a konkrét elvárás, csak 
azt tudom, amit a sajtóban látok. 
Mert Porcsalmi Bálint országos ügy-
vezető elnök elmondta, hogy Soós 
Zoltán sikere érdekében felszántjuk 
Marosvásárhelyt. Csakhogy az eke 
szarvát nem én fogom, és egyelőre 
nem is tudom, az egész műveletben 
mi lesz az én és a kollégáim szerepe” 
– kifogásolja Kali, akit vélemény-
nyilvánításáért ezelőtt egy hónappal 
kétszeresen is megbüntettek. Egy-
részt fi gyelmeztetésben részesült, 
másrészt a tanácsosjelölt-lista elő-
kelő harmadik helyéről nem befutó 
pozícióba került.

Búcsú a Szent Anna-tónál járványhelyzetben és rossz időben 

A járványügyi korlátozások és a kedvezőtlen időjárás miatt idén a megszokottnál jóval keve-
sebb zarándok vett részt a Szent Anna-búcsún a Tusnádfürdő közelében lévő Szent Anna-tó 
partján. A szombati búcsús szentmisét Ilyés K. Imre esztelneki, ifj. Tamás József aranymisés 
csíklázárfalvi és Csala László csíkmenasági plébános celebrálta a Szent Anna-kápolna előtt 
felállított szabadtéri oltárnál.
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Ügyészség: nem szegtek szabályt a Kolozsváron gyülekező spárgaszedők
Az ügyészség bűncselekmény hiányában, vádemelés nélkül lezárta 
a nyomozást a kolozsvári reptéren tömörülő spárgaszedő munkások 
ügyében – tájékoztatott pénteken a kolozsvári ítélőtábla. A közlemény 
szerint a kolozsvári reptéren április 9-én összegyűlt 1962 személy közül, 
akik több charterjárattal Berlinbe, Düsseldorfb a és Banden-Badenbe 
utaztak, senki nem betegedett meg, és senki nem került karanténba. A 
vádhatóság megállapítja, hogy az idénymunkára utazók „nem szegték 
meg a karanténra vonatkozó szabályokat”. Az ügyészség azt ugyan 
elismeri, hogy a fi zikai távolságtartás szabályait nem tartották be, de a 
szabálysértés „nem okozta a fertőzés terjedését”, így ebben az esetben 
sem létezik a bűncselekmény.

Rendszerváltás a romániai magyarok szemszögéből
Elmúlt jelen címmel a rendszerváltást a romániai magyarság szemszögéből 
bemutató interaktív internetes oldalt indított az Eurotrans Alapítvány és az 
RMDSZ. A projekt célja bemutatni a rendszerváltást úgy, hogy az 1989-es 
decemberi napok mellett az eseményeket megelőző időszakot és az utána 
következő hónapokat is felelevenítik. Közölték, hogy a cím ötlete Lőrincz Jó-
zsef politológustól származik, aki egyik könyvében említi, hogy 1989–1990 
még nem a múlt, hanem „egy olyan jelen, ami elmúlt”. Az Elmúltjelen.ro 
oldal felidézi az időszak legfontosabb történéseit, a forradalmi eufóriától a 
marosvásárhelyi fekete márciusig, és az utána következő időszak stabilizá-
ciós törekvéseit és kétségeit is felvázolja. Forrásdokumentumok, emlék-
iratok, naplók, kortárs műalkotások, fényképek és mozgóképek lesznek 
a legfontosabb mesélői a romániai magyarok közelmúltbeli történetének. 
Utazó kiállítást is terveznek az anyagokból Erdély városaiban.




