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Péntek reggel tartották a 30. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor
hagyományosnak számító nemzetpolitikai kerekasztal-beszélgetését a Lőrincz Csaba
Sátorban. Az Együtt a Kárpát-medencében! elnevezésű eseményen részt vett
Csomortányi István, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke is. A pártelnök elmondta: soha
nem volt még olyan fontos, mint napjainkban, hogy magyar a magyarral szót tudjon
érteni, az együttműködés kérdése pedig minden mást felül kell írjon. Ezen
együttműködés megteremtéséhez Csomortányi a magyar nemzetpolitika képviselőinek
segítségét is kérte.

„A romániai és erdélyi magyar politikát látva megállapíthatjuk: eljött a közös munka és az
együttműködés ideje, különösen jelen helyzetünkben, amikor a bukaresti magyar képviselet már
nem a mérleg nyelve a döntéshozási folyamatban. Sokan vetik fel, hogy a bukaresti magyar
képviselet nem használta ki megfelelően korábbi helyzetét, s mára úgy zárult le Románia
euroatlanti integrációja, hogy nincsenek olyan, az erdélyi magyar közösség számára fontos, kézzel
fogható eredmények, melyek ne lennének folyamatosan veszélyben. Az úgynevezett mérleg
nyelve-politika lehetőségei beszűkültek, s ez még inkább felerősíti az együttműködés fontosságát”
– mondta Csomortányi István. A Néppárt elnöke hozzátette: interetnikus, főként nagyvárosi
közegben megfigyelhetővé vált a magyar szavazói tömb felbomlása, sokan román pártokra
voksoltak az európai parlamenti választás során, s e tény ugyancsak komoly veszélyt jelent. „A
felerősödő magyarellenesség számunkra nem jelent újdonságot, hiszen közösségünk 100 éve

ebben él, a bukaresti politikai elit pedig egyértelműen csődbe viszi Romániát. Ezt bizonyítja a közel
5 millió kivándorolt román állampolgár is, egy ilyen kudarcos kormányzás esetén pedig a
legkézenfekvőbb figyelemelterelő kommunikációs eszköz a magyarellenes diskurzus felerősítése” –
mondta Csomortányi. A politikus elmondta: látható, hogy Bukarestnek egyre kevésbé van szüksége
a magyar képviselőkre, ezt húzza alá a választási törvény olyan irányú módosítása is, melynek
következtében – a magyar-magyar együttműködés hiányában – kérdésessé válik az olyan fontos
pozíciók magyarok általi betöltése, mint a megyei tanácselnöki tisztségek, a levélszavazás
bevezetésével pedig az 5%-os bejutási küszöböt is nehezebben lehet majd elérni. „Soha nem volt
még olyan fontos, mint napjainkban, hogy magyar a magyarral szót tudjon érteni. A
magyar–magyar együttműködés kérdése minden mást felül kell írjon, ezért azt kérem mindenkitől,
kiemelten pedig a magyar nemzetpolitika vezetőitől, hogyha mi itthon, Erdélyben, nem tudunk
magunktól megállapodni, járjanak közben és segítsenek az együttműködés megteremtésében! Ha
nem sikerül szót értenünk egymással, nem lesznek túl jók a kilátásaink. Nekünk Erdély az első!” –
zárta felszólalását Csomorátnyi István.
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