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Nem indít saját polgármesterjelölteket az Erdélyi Magyar Néppárt Gyergyószentmiklóson
és Gyergyóújfaluban, hanem a funkcióban lévő, MPP-s polgármesterek újraválasztása
mellett áll ki. Más gyergyószéki településeket illetően még nincs hivatalos bejelentés a
jelöltállításról.
„Úgy látjuk, Mezei János eredményesen dolgozott az elmúlt négy évben, vezetésével
Gyergyószentmiklós jó irányban fejlődött, ezért úgy döntöttünk, nem állítunk ellenjelöltet vele
szemben” – fogalmazott pénteki sajtótájékoztatóján Toró T. Tibor, az EMNP elnöke. „Ha van egy
sikeres polgármester, aki jól végezte a dolgát, nem látjuk értelmét, hogy csak úgy sportból jelöltet
állítsunk ellene, hanem megpróbáljuk segíteni, hogy folytassa munkáját a köz érdekében” –
jelentette ki Toró.
Ugyanakkor elmondta, hogy Gyergyószentmiklós mellett Újfaluban is hasonló döntésre jutottak,
azaz támogatják a jelenlegi MPP-s polgármestert, Egyed Józsefet. Toró T. Tibor elmondta,
semmiképpen nem kívánnak „központi szintről” diktálni a helyi polgármesterjelöltek kiválasztásánál
vagy a tanácsosi listák összeállításánál, ezeket minden esetben a helyi szervezetek döntésére
bízzák.
Az is helyi döntés lesz, hogy az EMNP-szervezetek kötnek-e együttműködési megállapodásokat a
másik két magyar szervezettel, az RMDSZ-szel vagy az MPP-vel, vagy teljesen önállóan indulnak a
választáson való sikeres szereplés érdekében. Elhangzott, az EMNP–MPP együttműködés a legtöbb
helyen működni tud, de az RMDSZ egyenesen tiltja helyi szervezeteinek, hogy összefogjanak a
másik két magyar párttal. Ugyanakkor vannak kivételek is. Marosvásárhelyen vagy
Székelyudvarhelyen nem látják az együttműködés lehetőségét, de például Sepsiszentgyörgyön
Antal Árpád RMDSZ-es polgármestert támogatja az EMNP.
Toró T. Tibor elmondta, a párt Erdély hét megyéjében mindenképpen önálló megyei
tanácselnök-jelölteket és külön tanácsosi listát is indít a június tizedikei választásokon, és a legtöbb
magyar településen versenyezni fog polgármesteri tisztségekért, illetve helyi tanácsosi
mandátumokért. Hogy környékünkön ez konkrétan mit is jelent, arra egyelőre nem kívánt kitérni
sem a párt elnöke, sem pedig Bákai Magdolna gyergyószéki elnök.
Kényes kérdés, hogy miként indulnak a választásokon ott, ahol a magyarság kisebbségben van.
Bákai Magdolna elmondta, Gyergyószéken jelenleg három olyan román többségű település van,
ahol EMNP-szervezet létezik, azaz Vasláb, Maroshévíz és Tölgyes. Együttműködési szándékukat
jelezték itt az RMDSZ területi szervezetének, de visszajelzés nem érkezett.

Mezei és Egyed: munkánk eredményeit ismerte el az EMNP
Örülök, hogy az újonnan alakult, harmadik magyar párt elismeri annak a négyéves tevékenységnek
az eredményét, amit megvalósítottunk. Az, hogy az EMNP nem indít Gyergyószentmiklóson

ellenjelöltet, számomra azt is jelenti, hogy ők is fontosnak tartják a folytonosságot, a megkezdett
munka továbbvitelét. Az EMNP helyesen látta be, hogy ha saját jelöltet indít, az az RMDSZ malmára
hajtaná a vizet – fogalmazott Mezei János.
Egyértelmű jelzés az EMNP döntése arra, hogy négy éven át jól dolgoztunk, sikeresnek ítélik meg
azt a munkát, amit Újfaluban a polgármester, az alpolgármester, a testület és a teljes
önkormányzat végzett, és úgy látják, hogy ezzel a tevékenységgel a község lakói is elégedettek,
ami azt is jelenti, hogy sikeresen szerepelhetünk a közelgő választásokon – mondta Egyed József.
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