Fancsali: „Itt az ideje az őszinte román-magyar párbeszédnek
Kolozsváron!”
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A Néppárt fontosnak tartja a háromnyelvű helység- és utcanévtáblák ügyét, és a
választási kampányban is ezt szeretnék népszerűsíteni – jelentette ki Fancsali Ernő, a
Néppárt kolozsvári polgármesterjelöltje.

„Emil Boc polgármester szereti hangoztatni, hogy Kolozsvár multikulturális város, külföldi útjain is
erről beszél, ám itthon nem tesz semmit annak érdekében, hogy bebizonyítsa, valóban létezik
városunkban multikulturalitás” – fogalmazott Fancsali. A polgármesterjelölt hozzátette: a
többnyelvű táblák normalitást hoznának a városba, és a magyar közösség még lojálisabban
viszonyulna a román államhoz. A polgármesteri hivatal honlapja jelenleg egynyelvű, annak ellenre,
hogy magyar, német és francia nyelvű menüje is van, ám ezekre kattintva román nyelvű tartalom
töltődik be. „Itt az ideje, hogy a polgármesteri hivatal honlapja is többnyelvű legyen” – mondta
Fancsali, aki ugyanakkor egy olyan kezelőfelületet is javasolt a hivatal honlapjára, amelyik
segítségével a magyar, vagy más nyelvű formanyomtatványok automatikusan románra
fordíthatóak. „A közigazgatási törvény értelmében jogunk van ehhez, és az RMDSZ nem tett meg
mindent e jogunk érvényesítése érdekében. Ha bejutunk a városi tanácsba, olyan pártokkal tudunk
csak együtt dolgozni, akik – hozzánk hasonlóan – értékként tekintenek a többnyelvűségre, és
vállalják a Kolozsvár központjában található utcák többnyelvűsítését” – szögezte le Fancsali.
A polgármesterjelölt szerint egyértelmű, hogy Kolozsvárnak nem lesz magyar polgármestere, így
egy magyar jelöltnek is ugyanannyi esélye van, mint kettőnek, és azért indul, mert egy őszinte

román-magyar párbeszéd elindítását tartja szükségesnek. „Május 28-án egy román-magyar
kerekasztalt szervezünk a román-magyar együttműködés főbb kérdéseiről, a transzilvanizmusról és
a helyi közigazgatás reformjáról. Számos erdélyi magyar és román meghívottunk lesz, és az a
célunk, hogy a konferencia végére azonosítsuk azokat a közös pontokat, amelyek összekötnek
bennünket” – magyarázta.
A Néppárt kolozsvári polgármesterjelöltje újságírói kérdésre elmondta, minimum két mandátumot
szereznének a városi tanácsban, de háromban reménykednek. „Az előző választások azt mutatják,
hogy a magyar szavazók egyharmada kiábrándult, nem megy el szavazni. A szavazó magyarok tíz
százaléka Emil Bocra és román listákra voksol. Célunk a kiábrándult szavazók mozgósítása, és az
általános üzenetünk román vagy magyar választóktól függetlenül az, hogy menjenek szavazni, mert
itt az esélyi a régi, korrupt rendszer és pártok lecserélésére, a valós demokráciára való áttérésre” –
fogalmazott Fancsali. A politikus megjegyezte: azt szeretnék, hogy a helyi tanácsba bejutott kis
pártok egy olyan nagykoalíciót alkossanak, amelyik képes lesz megakadályozni azokat az
intézkedéseket, amelyek nem a kolozsváriak érdekeit szolgálják.
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