Egymásnak ellentmondva magyarázkodnak a körösfői
elöljárók a feketelisták ügyében
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Az Erdélyi Magyar Néppárt Kolozs megyei szervezetének vezetői hétfői kolozsvári
sajtótájékoztatójukon nyilvánosságra hozták Antal János, Körösfő RMDSZ-es polgármesterének
névre szóló leveleit, amelyekben az elöljáró megköszönte mindazoknak, akik május 25-én részt
vettek az európai parlamenti választásokon, illetve a távol maradóknak azt írta: reméli, hogy a
jövőben élni fognak jogukkal.
A szavazóhelyiségben vezetett jegyzőkönyvekhez sem a polgármesternek, sem az RMDSZ-nek nem
lehet törvényes hozzáférése, így érthetetlen, hogy a polgármester honnan tudta, ki járult az
urnákhoz a településen.
A keddi lapokban egymásnak ellentmondóan reagált Antal János, Körösfő RMDSZ-es polgármestere
és Péntek László, Körösfő RMDSZ-es alpolgármestere a Néppárt felvetésére.
Antal János polgármester alaptalannak nevezte a Néppárt által megfogalmazott vádakat, szerinte
az adatok „a bárki számára hozzáférhető, nyilvános választási listáról származnak”. (Krónika, június
24.)
Felszólítjuk Körösfő polgármesterét, hogy ismertesse: milyen nyilvános listákról beszél, hiszen
egyrészt a választói névjegyzékből nem derül ki, hogy ki ment el szavazni és ki nem, másrészt a
részvételi listák a helyi, megyei és központi választási bizottságok tagjain kívül senki számára nem
hozzáférhetők, így sem a körösfői RMDSZ, sem a polgármester nem juthatott hozzá törvényesen az
említett jelenléti névsorhoz.
Péntek László, Körösfő RMDSZ-es alpolgármestere felettesének ellentmondva azt állítja: nem a
választói névjegyzék alapján küldték ki a polgármester aláírásával ellátott köszönő vagy sajnálkozó
leveleket. „A község RMDSZ-körzeti megbízottai május 25-én figyelemmel követték, ki ment el
szavazni, illetve ki nem élt szavazati jogával. Akiről biztosan tudtuk, hogy elment szavazni, annak
levélben köszöntük meg. Ellenkező esetben ezt írtuk: reméljük, hogy az elkövetkezőkben nem
marad távol a választásoktól.” (Szabadság, június 24.)
Péntek László szerint tehát nem névjegyzék alapján, hanem megfigyelték az embereket. Sajnálatos
és felháborító, hogy az RMDSZ rossz emlékű szekus módszerekkel követi, megfigyeli az embereket
és listákat készít róluk.
Felszólítjuk Körösfő két elöljáróját, hogy egymásnak ellentmondó magyarázkodások helyett a
fentiek fényében tisztázzák a közvélemény előtt, hogy mi az igazság, melyikük állított valótlanságot,
illetve kérjenek bocsánatot a körösfőiektől.
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