A marosvásárhelyiek és Maros megyeiek érdekét ne írja felül
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Az Erdélyi Magyar Néppárt Maros megyei elnöksége elutasítja az RMDSZ országos
vezetőinek magatartását, amellyel veszélybe sodorják a marosvásárhelyi magyar
polgármester-jelöltnek a helyi megállapodás által teremtett esélyét.
Mint ismeretes, 2015 márciusában az RMDSZ, az Erdélyi Magyar Néppárt és az MPP helyi vezetői
szándéknyilatkozatban rögzítették azon szándékukat, hogy a 2016-os önkormányzati választásokra
való sikeres felkészülés érdekében Marosvásárhelyen – a három magyar párt szervezésében –
előválasztással jelöljék ki a közös magyar polgármester-jelöltet.
Már áprilisban, az előválasztást előkészítő tárgyalások legelején, a helyi vezetők megegyeztek
abban, hogy az önkormányzati választásokon való sikeres részvétel – magyar polgármester
megválasztása és magyar tanácsi többség elérése – érdekében a legkívánatosabb indulási forma az
lenne, ha a marosvásárhelyi magyarok által kijelölt közös polgármester-jelöltet egy, a három
szervezet által koalíciós alapon összeállított tanácsosi lista támogatná, ráadásul erősítve egy
megyei összefogásos jelölt állítással.
Nem képzelhettük el, hogy Erdélyben, Székelyföldön a helyi emberek által megkötött szóbeli
egyezség egyszerűen felülírható egyeseknek valamilyen országos pártlogika alapján történő
gondolkodása által. Nem megengedhető szerintünk, hogy olyan körülmények között, amikor
mindennapos küzdelmet folytatunk a központosító román államhatalommal a helyi
önrendelkezésért és az emberek helyi érdekeinek érvényesítéséért, pontosan magyar nemzeti
közösségünkön belül autokratikus, központosító, helyi véleményeket simán az asztalról leseprő
gondolkodás uralkodjon.
Méltán tekintettünk reménykedve a hétfői RMDSZ- Néppárt találkozó elé, miután a múlt héten
megkötött RMDSZ-MPP megállapodás semmilyen biztató elemet nem szolgáltatott helyi,
marosvásárhelyi ügyünk kérdésében. Annál nagyobb megdöbbenéssel értesültünk arról, hogy az
RMDSZ országos vezetői országos vonatkozású feltételhez kötötték a marosvásárhelyi magyar
közösség érdekeinek érvényesítését – a helyben adott szó mellett félretéve a legelemibb
kampány-szakmai érveket is.
Továbbra is kitartunk amellett, hogy a marosvásárhelyiek sorsáról a marosvásárhelyiek kell,
döntsenek, és felszólítjuk az RMDSZ országos vezetőit, hogy – amint a Néppárt országos
elnöksége elejétől fogva tette – fogadják el a helyben kötött megállapodást, ne sodorják veszélybe
a magyarság helyi érdekeit.
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