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A Bihar megyei és a nagyváradi választási eredményeket látva túlzás nélkül kijelenthető,
hogy drámai a helyzet, a PSD–ALDE és az RMDSZ szövetsége pedig nem csak országosan,
hanem Bihar megyében is megbukott – jelentette ki csütörtöki sajtótájékoztatóján
Csomortányi István, az Erdélyi Magyar Néppárt országos elnöke, aki hozzátette: tény,
hogy az RMDSZ – a kimagasló mozgósítás ellenére is – a gyanús eredetű regáti román
szavazatok nélkül biztosan kiesett volna az Európai Parlamentből, a magyar–magyar
párbeszéd megteremtéséhez Bihar megyében pedig – elsőszámú feltételként – az
RMDSZ-nek fel kell mondania a PSD-vel kötött mindenféle szövetségét.
„A Bihar megyei és a nagyváradi választási eredményeket elemezve nyugodtan kijelenthetjük: a
megyét vezető egyik párt, az ALDE, jelenleg be sem kerülne a megyei tanácsba, az
RMDSZ–PSD-szövetség pedig csak 37%-ot kapott. Látva a PSD mélyrepülését, esélyes, hogy az
RMDSZ–PSD-szövetség, az önkormányzati választások során, a szavazatok egyharmadát sem fogja
megkapni. Ugyanakkor az is látható, hogy a megye 25%-os magyar lakosságából csak 19%
szavazott az RMDSZ-re, miközben nem volt versenytársuk, a nagyváradi 24%-os magyarságból
pedig csak 14% támogatta őket. Ebből az is következik, hogy a PNL körül formálódó szövetségnek
legalább 60%-os súlya lesz a következő megyei tanácsban, s könnyen megőrizhetik kétharmados
jelenlétüket a város vezetésében is. A jelenlegi állás szerint ez azzal fenyeget, hogy nem lesz
magyar döntéshozó a megyei tanácsban sem” – elemezte a helyzetet Csomortányi István.
A Néppárt lett az egyetlen tárgyalóképes magyar erő
„Látva, hogy az elmúlt három évben milyen áldatlan háborús viszonyok alakultak ki a PNL és az
RMDSZ között, a magyar települések semmi jóra nem számíthatnak, főként, hogy az
RMDSZ–PSD-szövetség a megye vezetése során közel semmilyen anyagi forrást nem biztosított a
PNL által vezetett települések polgármestereinek” – mondta a Néppárt elnöke, majd hozzátette: az
idő bebizonyította, hogy helyes volt a Néppárt azon döntése, mely értelmében tanácsadót
delegáltak Nagyvárad Polgármesteri Hivatalába, s így rálátása és némi befolyása lehetett a magyar
közösségnek az ott folyó ügyekre. „Elfogadhatatlan és igazságtalan azok kritikája, akik a néppárti
tanácsadót támadják, azt a személyt, aki egyedüliként vállalta, hogy az oroszlán barlangjában, a
korántsem könnyű körülmények között képviseli a magyar érdeket, ráadásul tanácsosi frakció
támogatása nélkül. Akik a román szoborállítás vagy épp a nyelvhasználati ügyek apropóján
kritizálnak, azoknak fogalmuk sincs és soha nem is érdeklődtek arról, milyen nehéz háttérmunka
zajlik, s nem telik el úgy hét, hogy ne folytatnánk tárgyalásokat a magyar közösség szempontjából
kiemelt jelentőséggel bíró ügyekben” – jelentette ki Csomortányi. A politikus elmondta: mára már
világos, hogy a Néppárt lett az egyetlen tárgyalóképes magyar erő, mely képes a jelenlegi
városvezetéssel és a jövőbeli megyei vezetéssel is szót érteni. „Mostantól a mi feladatunk, hogy a
város és a megye vezetésében is biztosítani tudjuk a magyar jelenlétet, ezért aki a Néppártot
támadja, az az egyedüli magyar mentőutat támadja és veszélyezteti” – hangsúlyozta Csomortányi
István.

A magyar-magyar párbeszéd feltétele: az RMDSZ mondja fel a PSD-vel kötött
szövetséget
„Üzenetünk világos: a magyar–magyar párbeszéd megteremtéséhez az RMDSZ-nek fel kell
mondania a PSD-vel kötött szövetségét. Csak így tudunk közösen tárgyalni a PNL döntéshozóival,
akik – miután az RMDSZ megyei vezetői a korábbi önkormányzati választásokat követően hátba
támadták, majd három éve kiéheztetni próbálják a liberálisokat és az általuk vezetett településeket
– elutasítják az RMDSZ-t. Ugyanakkor az is tény, hogy a megye nem fejlődik, sehol az ígért ipari
parkok és fejlesztések, a reptér a csőd szélén és a bukaresti pénzek is döntően a hegyvidéki román
többségű településekhez kerülnek. Ha mindezek ellenére sem hajlandók otthagyni a román
szocialistákat, egyetlen lehetőség marad: a Néppártnak egyedül kell biztosítania a magyar
jelenlétet a megye és a város vezetésében. E nem kis feladat teljesítéséhez arra kérjük minden
jóérzésű polgártársunkat, hogy vegyen részt a munkában és csatlakozzon a Néppárt csapatához” –
mondta a Néppárt elnöke, majd hozzátette: ha nem áll be változás az RMDSZ és a PSD viszonyában,
meg fogják keresni azokat az RMDSZ-es politikai szereplőket, akik hajlandók a párbeszédre, és új
Bihar megyei magyar egység kiépítésébe kezdenek.
A gyanús eredetű román szavazatok nélkül az RMDSZ kiesett volna az EP-ből
Az országos választási eredmények elemzésének rendjén Csomortányi István kijelentette: az
RMDSZ kimagasló mozgósítása ellenére is megállapítható, hogy a gyanús eredetű regáti román
szavazatok nélkül az RMDSZ kiesett volt az Európai Parlamentből. „Ha levonjuk az RMDSZ által
begyűjtött összes szavazat összegéből a gyanús körülmények között begyűjtött regáti román
szavazatokat, az RMDSZ az 5%-os bejutási küszöb alá kerül, tehát kiesik az EP-ből. Félő, hogy ez a
fölöttébb különös helyzet tovább fogja erősíteni az újtípusú magyarellenességet, amit a PSD-vel
kialakított élettársi viszony miatt kénytelen elszenvednie az erdélyi magyarságnak, hiszen az
RMDSZ esetleges kiesésével az ő két mandátumukat az USR és a PNL kapta volna meg. E
számunkra káros helyzet könnyen elkerülhető lett volna, ha hiteles ember vezeti az RMDSZ
EP-listáját és létrejön a Néppárt által javasolt valódi magyar összefogás és a közös, koalíciós lista.
Összegzésként tehát megállapítható: az RMDSZ-nek célszerűbb lett volna egy erdélyi magyar
párttal szövetkezni, nem pedig a PSD-vel” – jelentette ki Csomortányi István.
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