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Közel 30 évig volt az RMDSZ pol-
gármestere, most a szövetség ellen, 
függetlenként száll harcba az önkor-
mányzati választásokon Tamás Gebe 
András. A Kolozs megyei Tordaszent-
lászló hivatalban lévő elöljárója annak 
ellenére jelöltette magát újabb man-
dátumra, hogy az előválasztáson nem 
kívánt megméretkezni.

 » PAP MELINDA

R omán és magyar szavazatokra egy-
aránt számít a szeptember 27-i hely-
hatósági választásokon Tamás Gebe 

András tordaszentlászlói polgármester, aki 
függetlenként jelöltette magát újabb mandá-
tumra. Fő ellenfele az RMDSZ jelöltje, Asz-
talos István alpolgármester, aki megnyerte 
a szövetség által márciusban szervezett ur-
nás előválasztást. A polgármester ezen nem 
kívánt indulni, miután az általa irányított 
helyi RMDSZ-szervezetben többen is elége-
detlenségüket fejezték ki eddigi munkájával 
kapcsolatban. Tamás Gebe András ugyanis 
az RMDSZ egyik leghosszabb ideig tisztség-
ben lévő polgármestere négy év kihagyással 
30 esztendeig vezette a fele-fele arányban 
magyarok és románok lakta Kolozs megyei 
községet a szövetség színeiben, melynek 
éveken keresztül helyi elnöke volt.

Magyar a nyerő?
„Felkértek többen, hogy induljak” – indokol-
ta döntését a Krónikának az elöljáró, amikor 
arról kérdeztünk, miért jelöltette magát, ha az 
RMDSZ szervezte előválasztáson nem kívánt 
megméretkezni. Emlékeztetett, már akkor 
sem zárta ki, hogy amennyiben felkérik, és lát 
esélyt a győzelemre, függetlenként elindul. 
„Úgy érzem, hogy a magyarságot nem osztom 

meg, mert románok is felkértek, és támogatni 
is fognak. Így ha el is veszítem a versenyt, az 
RMDSZ attól megnyerheti. Így látom a kime-
netelét az egésznek, remélem, nem tévedek” 
– fogalmazott Tamás Gebe András, aki szerint 
bár három román jelölt is indul a polgármes-
teri székért, a magyarok az esélyesek. Hang-
súlyozta, nem kampányol senki ellen, ezért 
úgy érzi, „tiszta lappal indul”.

Közölte, semmi baja az RMDSZ-szel, csak a 
helyi vezetőkkel, akik szerinte a háta mögött 
összefogtak ellene. Ahhoz, hogy független-
ként indulhasson, Tamás Gebe András helyi 
RMDSZ-elnöki tisztségéről és -tagságáról is 
lemondott. A polgármesteri tisztséget – me-
lyet a tulipán jele alatt szerzett – továbbra is 
ellátja, mivel a szövetség nem kérte a felfüg-
gesztését. „Ha felfüggesztenek, állok elébe” 
– jelentette ki lapunknak, nem is bánná, 
mert „minden az ő nyakán van”. „Én kell 
dolgozzak, hiába van segítségem” – jelentet-
te ki, vélhetően ellenfelére, Asztalos István 
alpolgármesterre utalva. Elmondta, nem 

számít pártsegítségre, de a magyar és román 
közösségből is sokan biztosították támogatá-
sukról. „Nem a pártok támogatnak, hanem 
az emberek” – fogalmazott. Kérdésünkre, 
hogy mit szándékszik tenni, ha elveszíti a 
versenyt, csak ennyit mondott: „Nem lehet 
mindig nyerni, veszíteni is kell.”

Hiába próbálták lebeszélni
Csoma Botond, az RMDSZ Kolozs megyei 
elnöke a Krónika kérdésére elmondta: a 
szövetség nem kéri Tamás Gebe András pol-
gármester tisztségéből való felfüggesztését, 
hiszen már csak két hét van a választásokig. 
Hozzátette, tudomása szerint az elöljáró 
azért nem indult az előválasztáson, mivel 
két tordaszentlászlói és egy magyarfenesi 
jelölt lett volna, és tartott attól, hogy veszí-
tene. Döntését közölte a szövetség megyei 
vezetőségével, mely helyben is tájékozódott 
a tordaszentlászlói helyzetről, sőt Kelemen 
Hunor RMDSZ-elnök is részt vett egy választ-
mányi ülésen.

A megyei elnök szerint Tamás Gebe And-
rás arról is tájékoztatta, hogy sérelmek érték, 
többen is támadták, és neki is felrótta, hogy 
egy februári falugyűlésen nem köszönte meg 
a polgármesteri tevékenységét. „Ez emberi 
mulasztás volt, elismerem az érdemeit. Még-
sem hiszem, hogy ez indokolná a független-
ként indulását” – mondta Csoma Botond, 
hozzátéve, személyesen és nyilvánosan is 
elnézést kért a mulasztásért. Kifejtette: felve-
tette Tamás Gebe Andrásnak, a magyar–ma-
gyar versenynek az lehet a vége, hogy „egy 
nevető harmadik”, azaz román jelölt győz. 
„Arról biztosított, hogy ez nem történhet 
meg, mert román szavazatokat is tud szerez-
ni” – magyarázta Csoma, aki szerint az elöl-
járó épp ezzel indokolta, hogy van esélye a 
győzelemre. A megyei elnök szerint is a ma-
gyar győzelemnek kedvez, hogy nincs erős 
román jelölt versenyben, a Nemzeti Liberális 
Párt nem is indított polgármesterjelöltet. Az 

Országos Választási Iroda honlapján közzé-
tett adatok szerint egyébként a mintegy 4500 
lakosú községben a két magyar jelöltön kí-
vül a Szociáldemokrata Párt (PSD), az USR–
PLUS-pártszövetség és a Jobboldali Alterna-
tíva Pártja indított polgármesterjelöltet.
„A politika azonban nem egzakt tudomány, 
főleg nem azok a választások, nincs erre biz-
tosíték – fogalmazott a Tamás Gebe által biz-
tosra vett magyar győzelem kapcsán Csoma 
Botond. – Megyei RMDSZ-elnökként meg-
próbáltam meggyőzni, hogy ne induljon, 
hiszen mégis szinte 30 évig RMDSZ-es pol-
gármester volt, de ez nem sikerült. Állampol-
gári joga, hogy függetlenként induljon. Mi 
természetesen Asztalos Istvánt támogatjuk 
és minden segítséget megadunk neki, hogy 
győzzön, de Tordaszentlászló község lakói 
döntenek majd arról, ki legyen a polgármes-
ter.” Az RMDSZ-es politikus hozzátette, több 
forrásból is úgy értesült, hogy Tamás Gebe 
Andrásnak az őt eddig folyamaton kritizáló 
Erdélyi Magyar Néppárt támogatását is sike-
rült megszereznie. Pedig az ellenzéki alaku-
lat korábban azt ígérte: ha Asztalos István 
indul a szövetség színeiben, nem indít sa-
ját polgármesterjelöltet. „Én is úgy tudtam, 
hogy Asztalos Istvánt támogatják, de úgy 
néz ki, hogy fordult a kocka” – fogalmazott 
a Kolozs megyei RMDSZ-elnök.

Visszaállna a vetésforgó
A Kolozsvár közeli Tordaszentlászlón – 
mint arról beszámoltunk – március elején 
szerveztek urnás előválasztást a magyarok 
körében, a megmérettetést a magyarfenesi 
Asztalos István nyerte. Az alpolgármester a 
tordaszentlászlói Tamás Gebe Liviu vállalko-
zóval szállt versenybe, miután Tamás Gebe 
András polgármester úgy döntött, hogy 
nem kíván részt venni a megmérettetésen. 
A fele-fele arányban magyarok és románok 
által lakott, 4500 lakosú község magyar fal-
vaiban – Tordaszentlászlón, Magyarfenesen 
és Magyarlétán – év elején kritikus hangok 
jelentek meg az egy mandátum kivételével 
1992 óta a község élén álló Tamás Gebe And-
rás és az RMDSZ-es tanácsosok tevékenysé-
gével kapcsolatban. Két ellenzéki csoport is 
bejelentette, hogy Asztalos, illetve Tamás 
Gebe Liviu mellé állva tanácsosjelöltségre 
pályázik. Az urnás előválasztáson a magyar-
fenesi Asztalos István 642 szavazatot, míg a 
tordaszentlászlói Tamás Gebe Liviu 400 sza-
vazatot kapott.

Lapunk úgy tudja, a három magyar te-
lepülésen az 1992-ben tartott helyhatósági 
választások előtt egyezség született, hogy 
négyévenként más-más falu jelöli a polgár-
mestert, de az egyezséget Tamás Gebe már 
első mandátumának végén nem tartotta be. 
Az általános felháborodás miatt akkor a füg-
getlenként indult magyarfenesi Bárdos Atti-
la nyert, ő pedig a helyettese lett. 

Asztalos István alpolgármester az RMDSZ színeiben száll harcba az elöljárói székért

Tamás Gebe András jelenlegi elöljáró független jelöltként újrázna 

FÜGGETLENKÉNT, ROMÁN VOKSOKRA SZÁMÍTVA GYENGÍTI A SZÖVETSÉG ESÉLYEIT TAMÁS GEBE ANDRÁS TORDASZENTLÁSZLÓN

Saját pártja ellen indul az RMDSZ polgármestere

FO
RR

ÁS
: 

FA
CE

BO
O

K/
RM

DS
Z 

KO
LO

ZS
 M

EG
YE

FO
RR

ÁS
: 

PR
IM

AR
IA

SA
VA

DI
SL

A.
RO




