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Túl az etnikai törésvonalon
Az őt támogató voksok harmadát szászrégeni románoktól kapta Márk Endre

– Há rom hé ttel a vá lasztá sok 
utá n, higgadtan é s realistá n te-
kintve vissza a megmé retteté sre, 
hogy é rzi, mivel sikerü lt meg-
előznie a PNL-s jelö ltet?

– Úgy gondolom – és sajnos ezzel 
nem csak én vagyok így –, hogy az 
utóbbi harminc év legmocskosabb 
kampánya zajlott Szászrégenben, 
ami már csak azért is elszomorító, 
mert soha nem jellemezte közössé-
günket ez a fajta szellemi színvo-
nal. Mindez a liberális színekben 
induló ellenfelemnek és kampány-
stábjának volt köszönhető. Táma-
dó, ugyanakkor nagyon etikátlan 

kampánnyal próbálkoztak, 
többek között a megfélemlí-
tés, a zsarolás eszközeit be-
vetve igyekeztek célba érni, 
amivel, most már nyugod-
tan kimondhatjuk, inkább 
a vesztükbe rohantak. Az a 

magatartás, amit tanúsítottak, 
megengedhetetlen a 21. században, 
és nagyon remélem, ehhez hasonló 
nem fog még egyszer megtörtén-
ni Szászrégenben. Megemlíteném, 
hogy a kampány során mindent 
elkövettek, hogy belerángassanak 
a mocskos játékukba, de természe-
tesen egy pillanatig sem volt vita 
tárgya, hogy vállaljam-e vagy sem, 
partner legyek-e benne vagy sem, és 
valószínűleg ez volt az ütőkártyám. 
Mindig annak a híve voltam, hogy 
példát mutatva kell megnyerni egy 
csatát, legyen az bármilyen jellegű. 
Őszinte, egyenes és nyílt kampány-
nyal álltam a szászrégeniek elé. 
Büszke vagyok arra, hogy ellenfe-
lem mocskos eszközei mellett nyert 
a tisztesség, amiért nagyon hálás 
vagyok a szászrégenieknek. Mind-
végig rendületlenül hittem, hogy 
közösen, együtt, összefogással jó 
dolgokat lehet megvalósítani és 
nem létezik lehetetlen.

– Szá szré genben a magyar-
sá g ará nya nem é ri el a harminc 
szá zalé kot. Nyilvá nvaló , hogy 
romá noktó l is kapott voksokat, 
nem is keveset. Lehet tudni, mi-
lyen nagysá grendben é rkeztek 
szavazatok romá n nemzetisé -
gű ek ré szé rő l?

– Pontosítanék: huszonegy szá-
zalékos magyarságról beszélünk. 
Hivatalosan 6500 magyar lakik 

Szászrégenben, de közülük nagyon 
sokan külföldön élnek, így a 6242 
szavazatból körülbelül négyezer 
magyar, a többi pedig román. Nyu-
godtan lehet történelmi pillanatnak 
nyugtázni, főleg ha fi gyelembe vesz-
szük a marosvásárhelyi győzelmet, 
illetve hogy Péter Ferenc megőriz-
hette tisztségét a Maros Megyei Ta-

nács élén. Örvendek, hogy sikerült 
túllépni az etnikai törésvonalon, 
tudván, hogy Szászrégent szociál-
demokrata beállítottságú közösség-
ként könyvelik el.

– A kampá ny idejé n hetekig 
sú lyos betegen fekü dt a kó rhá z-
ban. A koronaví rus rö vid idő re az 
intenzí v osztályra ké nyszerí tette. 
Most jó l van?

– Köszönöm, most már jól vagyok. 
Hát, igazi megpróbáltatás volt. Hu-
szonhét kőkemény nap, ingázva a 
fertőzőosztály és az intenzív között, 
majd utána két hétig otthonomba zár-
va, gyógyszeres kezelés alatt.

– Alpolgá rmester volt az utó b-
bi né gy é vben. É rhetik kellemet-

len meglepeté sek a hivatal veze-
tésének á tvé tele utá n?

– Négyéves városi tanácsosi és 
né gyé ves alpolgá rmesteri tevé -
kenysé gem alatt teljes egészében 
sikerült átlátni a jelenlegi köz-
igazgatást, az apparátus gyenge 
láncszemeit, az égvilágon semmi 
meglepetés nem érhet. Egy biztos: 
a hátrahagyott, gyengén működő 
önkormányzatot újra kell gondolni 
és át kell szervezni, olyan csapa-
tot kell verbuválni, akikkel négy 
évig építeni és bizonyítani lehet, 
majd felemelt fővel egy következő 
mandátumot megpályázni. De ne 
menjünk ennyire messze! Úgy gon-
dolom, alpolgármesterként kellő 

tapasztalatot szereztem ahhoz, 
hogy mindezt megvalósítsam.

– Milyen inté zkedé sekkel kez-
di a polgá rmestersé get?

– Nehéz helyzetben vagyok, 
hisz rengeteg a tennivaló. A lakos-
ság elégedetlensége alapján kidol-
gozott harmincpontos kampány-

programomhoz szigorúan fogok 
ragaszkodni, mivel tudom, hogy a 
város látványos fejlődését eredmé-
nyezheti. Felívelő pályára kell állí-
tanunk Szászrégent. Az eddig stag-
náló folyamatokat fel kell pörgetni, 
mindannyian fejlődő, rendezett és 
gondozott várost szeretnénk. Olyan 
várost, amely a fenntartható műkö-
dés irányába halad.

– Szá szrégen kö zpontja tele 
van gyö nyö rű  ré gi é pü letekkel, de 
a kommunista idő ket idé ző  park 
uralja a főtér arculatát. Tervezi 
megváltoztatni a vá roské pet?

– Alpolgármesterként még ta-
vasszal nyilvánosságra hoztam 
egy teljesen új, modern látvány-
tervet. Merész projekt, amivel visz-
szaadhatjuk a város központjában 
a Szászrégenhez méltó hangula-
tot. Reményeim szerint ha négy 
év nem is lesz elegendő ennek a 
gigantikus tervnek a kivitelezésé-
hez, legalább el tudjuk kezdeni. A 
projekt föld alatti parkolót is ma-
gában foglal, amivel többek között 
megoldhatnánk a jelenlegi túlzsú-
folt, anarchikus autós forgalmat. 
Ennek a projektnek a kivitelezése 
száz százalékban megvalósítható 
uniós források lehívásával.

– Szá szré gen abban a szeren-
csé s helyzetben van, hogy egy re-
mek, országos szinten ismert helyi 
é pí té sszel bü szké lkedhet. Szá mí t 
a vá lasztá sokon a Szabad Embe-
rek Pá rtja szí neiben indult Klaus 
Birthler együ ttmű kö dé sé re?

– Klausszal nagyon jó a kapcso-
latom. A most leköszönő polgár-
mester asszonnyal nem találták 
meg a közös nevezőt, így továbbállt. 
Egyeztettünk, és minden bizonnyal 
együtt fogunk dolgozni a város ar-
culatát illetően.

– Milyen lesz Szá szré gen né gy 
é v mú lva?

– Reményeim szerint élhető, egysé-
ges, stabil városról beszélhetünk majd.

Pataky István

Márk Endre, Szászrégen 
új polgármestere élhető, 
jó hangulatú várost szeretne
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• A városhoz méltó hangulatot teremtené meg Márk Endre, Szászrégen frissen 
megválasztott polgármestere, aki a település arculatának kialakításakor számít 
Klaus Birthler építészre is. A meglepően magabiztos győzelmet arató RMDSZ-es vá-
rosvezető a példátlanul mocskos kampányról és a koronavírussal való fertőzöttség 
okozta megpróbáltatásokról is beszélt lapcsaládunknak.




