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A választási versenynek „Győz-
zön Vásárhely!” jelszóval 
nekivágó Soós Zoltán polgár-
mesterjelölt szerint meglehet, 
hogy a Marosvásárhelyt 20 éve 
vezető Dorin Florea nem indul a 
szeptemberi választáson, de az 
általa felépített rendszert le kell 
váltani még akkor is, ha más 
jelöltek fogják megjeleníteni a 
megmérettetés során.

 » ANTAL ERIKA

„L egyen pénz, legyen élet, és 
legyen rend. A cél: győzzön 
Marosvásárhely!” – jelen-

tette ki hétfő este Soós Zoltán, Ma-
rosvásárhely független polgármes-
terjelöltje a választási programját 
ismertető, kampányszékház-avató 
rendezvényen. A szűk körű szabad-
téri eseményt élőben közvetítették 
a polgármesterjelölt közösségi ol-
dalán. Az eredetileg az RMDSZ által 
jelölt, de a többi magyar szervezet és 
a változásra vágyó román nemzeti-
ségű marosvásárhelyiek támogatá-
sára is számító, ezért függetlenként 
induló Soós Zoltán a magyar és a 
román nyelvet váltogatva beszélt. 
Elmondta: a várost 20 éve vezető 
Dorin Florea meglehet, nem indul 
a szeptemberi választásokon, de az 
általa felépített rendszert kell levál-
tani, és ezt a rendszert más jelöltek 
fogják megjeleníteni a választások 
során. Ezek sorában Claudiu Maiort, 
Florea tanácsadóját, a polgármester 
kiszemelt utódját, a szélsőségesen 
nacionalista Marius Pașcant, a Népi 
Mozgalom Párt (PMP) jelöltjét és 
Theodora Benedeket, a Nemzeti Li-
berális Párt (PNL) jelöltjét említette.

„Győzzön Vásárhely!”
A választási versenyben „Győzzön 
Vásárhely!” jelszóval induló Soós 
Zoltán egy nap alatt gyűjtötte ösz-
sze a polgármester-jelöltségéhez 
szükséges aláírásokat. Úgy vélte: 
a Florea-rendszer két évtizeden 
át rátelepedett Marosvásárhelyre, 
és elérkezett az ideje annak, hogy 
visszaadják a várost a helyieknek. 
Elmondta, hogy Marosvásárhely a 
Florea-rendszer elmúlt két évtize-
dében lemaradt a szomszédos me-
gyeszékhelyek, Kolozsvár, Brassó, 

Szeben és Beszterce mögött. Azt 
tűzte ki célul, hogy tíz év alatt ismét 
a romániai városok élbolyába kerül-
jön a település.

Soós Zoltán az újjáépítés prog-
ramjának nevezte a száz intézkedést 
tartalmazó, tíz évre szóló városve-
zetői tervét. A jelölt kiemelte, az 
elmúlt hónapokban 10 ezer ember 
mondott véleményt a város meg-
oldandó problémáiról, a program-
alkotásban több  tucat szakember, 
civil és véleményformáló vett részt. 
A terveket három fejezetre osztotta: 
„legyen pénz, legyen rend, legyen 
élet”. Az első terv, amit megvalósí-
tana, az a város működési költsé-
geinek a csökkentése: a pazarlást 
felszámolják, a korrupcióval és a 
nyerészkedéssel szemben zéró tole-
ranciát hirdetnek. Soós Zoltán sze-
rint a jövő az oktatáson múlik, ezért 
2022-ig minden vásárhelyi középis-
kolában legalább három osztályter-
met digitális táblával szerelnének 
fel, és 2026-ig az általános és elemi 
iskolák osztályaiba is juttatnának a 
modern berendezésekből. A prog-
ramban szerepel Marosvásárhely 
turisztikai stratégiájának kidolgozá-
sa. Ami a gazdaságösztönzést illeti, 
a tervek között szerepel az is, hogy 

a város fejlesztési terveit a befekte-
tők elvárásaihoz igazítják, adóked-
vezményeket kínálnak. Üzleti és 
innovációs tevékenységek számára 
teljes körű infrastrukturális lehető-
ségeket biztosítanak, a marosvásár-
helyi igényekhez igazítják a szak- és 
szakközépiskolai képzéseket.

A Legyen rend! fejezetben a város 
biztonságossá tétele, a bürokrácia 
csökkentése, a város felújítása, a 
tömbházak hőszigetelése, szaba-
didőközpontok létesítése, a műem-
lékek homlokzatának felújítása, a 
fák mészárlásának megállítása, a 
tömegközlekedés korszerűsítése sze-
repel. A Legyen élet! fejezet tervei 
között például a kétnyelvűség alkal-
mazása kapott kiemelt jelentőséget, 
ahogy a közintézmények akadály-
mentesítése is fontos vagy a mély-
szegénység felszámolását célzó 
programok elindítása, sportlétesít-
mények korszerűsítése, egymással 
összeérő kerékpárutak kialakítása, 
a járdafelületek bővítése.

Véget vetnének 
az etnikai szavazásnak
A programismertető rendezvényen 
a helyi magyarok körében is népsze-
rű Hermann Mark Christian is fel-

VÁLASZTÁSI PROGRAMJÁT ÉS CÉLKITŰZÉSEIT ISMERTETTE MAROSVÁSÁRHELY FÜGGETLEN POLGÁRMESTERJELÖLTJE 

Pénzt, rendet és életet ígér Soós Zoltán

Soós Zoltán célja, hogy ismét a romániai városok élbolyába kerüljön Marosvásárhely
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szólalt, aki két évig a Szabad Em-
berek Pártja (POL) önkormányzati 
képviselője volt. Hermann tavaly 
még arra készült, hogy versenybe 
száll a polgármesteri tisztségért, 
de az év elején bejelentette, hogy 
Soós Zoltán mellé áll, ha Soós vál-
lalja az ő programjának bizonyos 
elemeit is. A magyar–német–ro-
mán felmenőkkel is rendelkező, 
mindhárom nyelvet anyanyelvi 
szinten beszélő vállalkozó kijelen-
tette: 2020-ban a marosvásárhe-
lyiek nem engedhetik meg maguk-
nak az etnikai szavazást. Szerinte 
ez azért sem megengedhető, mert 
Marosvásárhelyen tíz ember kö-
zül három vegyes házasságban él. 
Hermann Mark Christian kijelen-
tette: ha Kolozsvárnak 12 év „rém-
uralom” után sikerült leváltania 
Gheorghe Funar szélsőségesen na-
cionalista polgármestert, ez – 20 
év után – most Marosvásárhely-
nek is sikerülhet.

A rendezvényen a Londonból 
hazatelepült W. Szabó Péter szá-
mítástechnikai szakember beszélt 
arról az elképzelésről, amely ré-
vén Marosvásárhely az IT-szektor 
egyik csomópontjává válhat, And-
reia Moraru szociológus a szociális 
ellátásban szükséges lépésekről, 
Nyulas Bernát vállalkozó pedig a 
vállalkozóbarát adminisztráció ki-
alakításának kihívásairól beszélt.

A Maros Megyei Múzeumot tör-
ténészként vezető Soós négy évvel 
ezelőtt a városban tartott magyar 
előválasztások győzteseként, az 
RMDSZ jelöltjeként indult a maros-
vásárhelyi polgármester-válasz-
táson, de alulmaradt a tisztséget 
2000 óta betöltő Dorin Floreával 
vívott versenyben. Akkor Florea 
27 262 szavazatot kapott, a máso-
dik helyen végző Soós Zoltán 25 
557 voksot gyűjtött. Mint ismeretes, 
Marosvásárhelyen él az erdélyi vá-
rosok között a legnagyobb, mint-
egy 58 ezer fős magyar közösség, 
amely a 2011-es népszámláláson 
az összlakosság 43 százalékát tette 
ki. A korábban magyar többségű 
városban a magyarság az 1990-es 
etnikai konfl iktus által gerjesz-
tett kivándorlási hullám nyomán 
került kisebbségbe. A város élére 
2000-ben került először szabadon 
választott román polgármester az 
azóta négyszer újraválasztott Do-
rin Florea személyében.
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