Kolozsvár: szükség van az összefogásra!
2015. 6. 4.

Sajtótájékoztatót tartott Fancsali Ernő, a kolozsvári Néppárt elnöke és Sándor Eszter, a
megyei szervezet alelnöke, a Vigyázó Egyesület elnöke. A kolozsvári találkozón Fancsali
elmondta: meglátásuk szerint a 2016-os önkormányzati választásokig szükség lesz a
magyar pártok összefogására, hogy a városvezetésben megfelelő képviselethez jusson a
kolozsvári magyar közösség.

A kolozsvári Néppárt nemrégiben megválasztott elnöke beszámolt az új vezetőség jövőbeli terveiről.
Fancsali elmondta: igyekeznek minél több kolozsvárit megszólítani, így az elkövetkezőkben
rendszeresen ellátogatnak majd Kolozsvár lakónegyedeibe, valamint a nyár folyamán átfogó
felmérést készítenek a kolozsvári magyarok igényeiről, hogy megalkothassák 2016-ra szóló politikai
programjukat. „Aktívabb, fiatalosabb pártot szeretnénk, és célunk a tagságunk számbeli növelése is”
– jelentette ki Fancsali Ernő. A kolozsvári elnök a Nemzeti Összetartozás Napján kiemelte annak
szükségszerűségét, hogy a helyi magyar pártok mihamarabb megtalálják az együttműködés
lehetőségét. „Csak összefogással, közös célkitűzések mentén teremthetünk erős magyar
érdekképviseletet Kolozsváron. Visszautasítjuk Máté András Leventének, az RMDSZ megyei
elnökének nyilatkozatát, melyben arról beszélt, hogy csak a Szövetség listáján van esély befutó
helyeket szerezni. Reméljük, hogy az RMDSZ által meghirdetett újratervezés túlmutat a politikai
kommunikáción, és Csoma Botond RMDSZ-en belüli még jelentősebb politikai szerepvállalásával és
megyei elnökké választásával az együttműködés lehetőségei is kiszélesednek” – nyilatkozott
Fancsali Ernő, aki elmondta: a következő hetekben megkeresik az RMDSZ helyi és megyei
vezetőségét, és – a Magyar Polgári Párt után – velük is megkezdik az egyeztetéseket. Fancsali

kolozsvári sajtótájékoztatóján kitért a többnyelvű táblák ügyére is, mely – véleménye szerint –
túlmutat a konkrét helységnévtáblák problémáján és általánosságban is jelzi az erdélyi magyarság
nyelvi jogainak helyzetét. „A városvezetés multikulturalitást érintő propagandája tartalom nélküli. A
civilek szabad nyelvhasználatért folytatott küzdelme – melyet a Néppárt örömmel figyel és biztatja
a kezdeményezőket – is jelzi, hogy a kisebbségi jogok súlyosan sérülnek Kolozsvár és a teljes
Románia területén” – mondta Fancsali Ernő, aki arra biztatta a kolozsváriakat, hogy bátran
csatlakozzanak a többnyelvűség kivívásáért indított perhez.
Sándor Eszter a tavaly májusban megkezdett, s azóta is rendszeresen megszervezett kolozsvári
Magyar Játszótér Napok aktuális helyzetét ismertette. A Vigyázó Egyesület elnöke elmondta: a
program célja, hogy a Kolozsvár lakónegyedeiben élő kisgyermekes családok megismerkedjenek,
barátságok köttessenek és a gyerekek magyar környezetben tölthessék el szabadidejüket. Idén
minden csütörtökön – az időjárás függvényében – 18.00 és 20.00 óra között várják a szülőket és a
legkisebbeket az előre jelzett játszótereken, melyekről a Kolozsvári Magyar Állampolgárok
Klubjának (KOMÁK) Facebook-oldalán (www.facebook.com/komakklub) értesítik az érdeklődőket.
Sándor Eszter arról is beszámolt, hogy az idéntől újrainduló programsorozatot immár Dabas város
önkormányzata is támogatja, így még színvonalasabb programokat szervezhetnek – a Vigyázó
Egyesülettel, a KOMÁK-kal és a MINTA helyi szervezetével közösen – a legkisebbek számára.
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