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Kolozsvár főterén, a Néppárt aláírásgyűjtő standjánál tartott sajtótájékoztatót Soós Sándor, az
Erdélyi Magyar Néppárt Kolozs megyei elnöke és Fancsali Ernő, a párt kolozsvári
polgármesterjelöltje. A politikusok reagáltak a sajtóban is megjelent megyei RMDSZ-MPP
együttműködésre, valamint elmondták: a Fancsali indulásához szükséges aláírások felét már
összegyűjtötték, a választási felkészülés pedig megfelelő ütemben halad.

A sajtótájékoztató elején Soós Sándor elmondta: valótlanságot állítanak az RMDSZ helyi vezetői,
amikor városi- és megyei listájuk kapcsán az „összefogás listájáról” beszélnek. „Gergely Balázs
személyében nem valósult meg a várt összefogás Kolozsváron, hiszen ő az RMDSZ színeiben indul a
június 5-én esedékes voksoláson, a Néppárt együttműködési szándékától pedig elzárkóztak a
Szövetség városi vezetői. A sajtóban is megjelent úgynevezett <<összefogás-lista>> pedig
kamunak tekinthető, hiszen Kaiser Róbert Kolozs megyei MPP-elnök indítása az RMDSZ megyei
listájának hatodik helyén egyszerű látszatmegoldás, ráadásul egy Kolozs megyében már-már nem
is létező párt képviseletében lesz jelen” – mondta Soós Sándor. A Néppárt megyei elnöke hosszan
sorolta azokat a be nem váltott ígéreteket, melyeket az MPP megyei elnöke tett az elmúlt években.
Soós ugyanakkor arra is rávilágított, hogy az MPP mindössze két településen indít önálló listát,
szervezettségük pedig messze elmarad attól a szinttől, mellyel komolyan vehetőek lennének. „Az
MPP-n belüli általános vélekedés is az, hogy Kaiser Róbert az utóbbi években szétverte pártja
megyei szervezetét, az elmúlt négy évben még tisztújításra sem kerítettek sort, s mindezek
fényében számunkra érthetetlen, hogy a megyei RMDSZ miként tudja jó szívvel felvállalni e politikai

formációval az együttműködés” – jelentette ki a Néppárt megyei elnöke.
Soós Sándor elmondta: Kolozs megyében eddig biztosra vehetően legalább 15 helyen indul
önállóan a Néppárt, sőt, olyan helyeken is számítanak a választók támogatására, ahol az RMDSZ –
egy PNL-vel kötött paktum értelmében, a román jelöltet támogatva – nem indít jelölteket. A Néppárt
Kolozs megyei elnöke szerint megfelelő ütemben halad a választási felkészülés, céljuk pedig a
2012-ben elért eredményeik megduplázása. Felszólalása végén Soós Sándor kijelentette: nem
készülnek negatív kampányt folytatni, ugyanakkor arra kérte az RMDSZ helyi és megyei vezetőit,
hogy vessenek véget a néppárti jelöltek folyamatosan tapasztalható fenyegetésének és
megfélemlítésének.
Fancsali Ernő megerősítette: a Néppárt kolozsvári jelöltjei kizárólag néppárti listákon indulnak, más
pártok jelöltjeivel pedig nem szeretnének foglalkozni. „Az indulásomhoz szükséges 3000 aláírás fele
már most összegyűlt, a megkezdett konzultációt pedig folytatjuk. Az emberek reakcióiból
leszűrhető: megelégelték a múltszázad pártjainak ténykedését, és örömmel fogadják, hogy a
Néppárt fiatal, fedhetetlen jelöltekkel készül a választásokra” – mondta a Néppárt kolozsvári
polgármesterjelöltje.
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