Kolozsvár: az RMDSZ nem akarta az összefogást
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A Néppárt tudomásul vette: az RMDSZ pártérdekeit a magyarság érdekei elé helyezte,
elutasítva a magyar-magyar összefogást – jelentette be Soós Sándor, az Erdélyi Magyar
Néppárt Kolozs megyei elnöke. Pénteki sajtótájékoztatóján a politikus elmondta: az
RMDSZ többszöri megkeresésük és számos ajánlatuk után sem volt hajlandó az
együttműködésre.

„Február 22-én három pontban fogalmaztuk meg együttműködési elképzeléseinket, melyeket
eljuttattunk Horváth Annának, a kolozsvári RMDSZ elnökének és a szervezet megyei
választmányának is. Arra voltunk kíváncsiak, hogytámogatják-e az összefogást indítványozó
javaslatunkat, és kívánnak-e Kolozsváron koalíciós listát állítani az Erdélyi Magyar Néppárttal
közösen? Továbbá azt kérdeztük, hogy támogatják-e a közös (koalíciós vagy független)
polgármester-jelölt indítását, valamint, amennyiben a választási törvény értelmezése miatt az
RMDSZ úgy dönt, hogy nem vállalják az RMDSZ és a Néppárt közötti koalíciót, egy korábban már
elhangzott javaslat értelmében, hajlandóak-e olyan belső együttműködést kötni, amely szerint az
RMDSZ és a Néppárt közös választási programot alkot, az RMDSZ színeiben induló
polgármester-jelöltet közösnek tekintik, és az önkormányzati listát is arányosan állítják össze?” –
emlékeztetett Soós Sándor. A Néppárt politikusa elmondta: tegnap este az RMDSZ választmánya
előtt Horváth Anna ismertette a Néppárt ajánlatait, melyeket a Szövetség tagjai és vezetői

egyöntetű döntéssel utasítottak el. „Sajnáljuk, hogy az RMDSZ pártérdekeit a magyar összefogás
elé helyezte, miközben a kolozsvári magyarság többségében szorgalmazta az együttműködést. A
Szövetség vezetői a több magyar képviselő és az erősebb magyar képviselet helyett a kevesebb
néppártos jelöltet választották” – mondta Soós. A Néppárt kolozsvári politikusai a tárgyalások során
az ötödik – bizonytalannak számító – tanácsos-jelölti helyet kérték az esetleges közös listán, s e
kérésük kapcsán Soós elmondta: úgy érzi, mindent megtettek, hogy a magyar szavazatok
maximalizálását biztosító összefogás létrejöhessen. „Tudomásul vesszük az RMDSZ döntését, s úgy
érezzük: lezárult az RMDSZ és a Néppárt tárgyalási időszaka. Nem kívánunk ellenséges hangulatot
generálni, hiszen az a legfontosabb, hogy minél több magyar szavazó járuljon az urnákhoz június
5-én. A mai nap folyamán összeül a Néppárt kolozsvári szervezetének közgyűlése, mely dönteni fog
a néppártos polgármesterjelölt és tanácsosi lista állításáról. Mivel Kolozsvárt, Erdély fővárosaként,
kiemelt jelentőségű helyszínként kezeljük, döntésünkről egyeztetni fogunk a Néppárt országos
vezetőségével is” – mondta Soós Sándor. Újságírói kérdésre válaszolva a Néppárt megyei elnöke
elmondta: Gergely Balázs – noha a Néppárt kolozsvári szervezetének tagja – nem a párt jelöltjeként
szerepel az RMDSZ listáján, hanem a történelmi egyházak képviselőjeként. „A Néppárt országos és
helyi vezetősége tudomásul vette Gergely Balázs indítását, és sok sikert kívánunk neki a közelgő
választásokon” – mondta Soós.
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