Magyar alpolgármestere lehet Bánffyhunyadnak
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Tőkés Lászlónak, európai parlamenti képviselőnek, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnökének és
Szilágyi Zsoltnak, az Erdélyi Magyar Néppárt elnökének jelenlétében tartottak lakossági fórumot
Bánffyhunyadon. Az eseményen elhangzott: ha a helyhatósági választások után megfelelő számú
néppárti tanácsos kerül be a helyi tanácsba, jó eséllyel lehet Bánffyhunyadnak magyar
alpolgármestere.

Bíró Lajos, a Néppárt helyi tanácsosjelöltje és Csüdöm Ferenc, a párt helyi elnöke köszöntötték
elsőként a megjelenteket. Utóbbi hangsúlyozta: azért tartja fontosnak a Néppárt indulását
Bánffyhunyadon, mert ezáltal maximalizálhatják a magyar képviseletet az önkormányzatban.
Tőkés László elmondta: csak olyan vezetők oldhatják meg egy közösség problémáit, akik
szolgálatként tekintenek tisztségükre, ezért az EMNT elnöke szerint nem mindegy, hogy június 5-én
kiknek szavaznak bizalmat a választópolgárok. Az európai parlamenti képviselő kiemelte: minden
öntudatos magyar szavazónak felelőssége teljes tudatában kell leadnia voksát, s törekedni kell a
minél erősebb magyar önkormányzati képviselet megteremtésére, hiszen – a szubszidiaritás elve
mentén – a problémákat helyben kell megoldani, ez pedig csak egy erős önkormányzati
érdekképviselettel érhető el.

„A politikát az emberek szolgálatába kell állítani. A Néppárt jelöltjei nem zsákmányszerzés céljából,
hanem a helyi magyarság érdekeinek képviseletéért vállalkoznak az önkormányzati munkára” –
mondta Szilágyi Zsolt. A Néppárt elnöke kitért az RMDSZ korrupciógyanús ügyeire – például a
nagyváradi Mecénás Alapítvány által kezelt 320 millió forintnyi támogatás eltüntetésére –, valamint
az elmúlt hetekben napvilágot látott román állami támogatások RMDSZ-es elosztására. Szilágyi
Zsolt kijelentette: „A politikában mindannyiunk életét befolyásoló döntések születnek.
Néppártosokként azért akarunk bekerülni a helyi tanácsokba, hogy a döntéshozatal során ne
jelenjen meg a korrupció, és átláthatóvá, kontrollálhatóvá tegyük településeink vezetését. Aki
felelősséget vállal közösségéért, az családjáért, szeretteiért vállal felelősséget. Hiszem, hogy közös
összefogással élhetőbb Bánffyhunyadot teremthetünk.”

Soós Sándor, az Erdélyi Magyar Néppárt Kolozs megyei elnöke elmondta: Bánffyhunyad és környéke
egy olyan vidék, ahol a magyarság még egy tömbben él, és megérdemelné, hogy komolyabban
odafigyeljenek rá a döntéshozók. A lakossági fórum végén Soós kijelentette: ha megfelelő számú
néppártos tanácsos kerül be a helyi önkormányzatba, jó esélyeket lát arra, hogy magyar
alpolgármestere legyen a városnak.
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