Fancsali: rendszeren kívüliekre van szükség a politikában
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Az Erdélyi Magyar Néppárt Országos Elnökségének beleegyezésével Fancsali Ernő a párt
kolozsvári polgármesterjelöltje. Szerda délelőtti sajtótájékoztatóján Fancsali elmondta:
magát rendszeren kívüli politikusnak tartja, hiszen nem vett részt az elmúlt 25 év
politikai csatározásaiban, s így kompromisszumok nélkül, hitelesen képviselheti a
közösség ügyeit.

„Törekedtünk egy, a magyar szavazatok maximalizálását eredményező összefogásra az
RMDSZ-szel. A Szövetség politikusai elutasították többszöri megkeresésünket, így egyértelmű volt:
önálló listát és polgármester-jelöltet állítunk. A legutóbbi választásokon is több ezren szavaztak az
RMDSZ ellen, a marosvásárhelyi előválasztás pedig bebizonyította, hogy a szavazók 40%-a
bizalmatlan a Szövetség politikájával szemben” – mondta Fancsali. A polgármesterjelölt hozzátette:
a múlt század pártjai a hibásak azért, hogy a magyar választók tömegesen elfordultak a politikától,
s – meglátása szerint – helyi szinten kell újrakezdeni az építkezést, hiteles, nem kompromittálódott
közszereplőkkel. „A jelenlegi közhangulatban a rendszeren kívülről érkezőkre van szükség a
politikába, s magamra is ekként tekintek. Nem vagyok tenyésztett politikus, akit hosszú évek során
neveltek ki a pártérdek szolgálatára. Eddig többnyire civil aktivistaként végeztem munkámat, s
akkor szerzett tapasztalatomat polgármester-jelöltként, majd tanácsosként is kamatoztatni
szeretném” – mondta Fancsali.
Mivel a kolozsvári magyarság számaránya nem teszi lehetővé, hogy a város élére magyar
polgármester kerüljön, a Néppárt jelöltje szerint ugyanakkora eséllyel indul a június 5-én esedékes
önkormányzati választáson, mint bármely másik magyar jelölt, s megmérettetésének fő célja, hogy

a választási kampány során még hatékonyabban eljuttassa üzenetét a magyar közösséghez. „A
bejutáshoz szükséges 5% eléréséhez – az előre várható 45%-os részvételi arány mellett – legalább
6 000 szavazat begyűjtését tűztük ki célul. Ki kell mondjuk, változtatni csak úgy lehet, ha nem
szavazunk olyan pártra, amely akár egy korrupt politikust is soraiban tudhat. Tiszta, átlátható és
számon kérhető, a helyi közösséget szolgáló politizálást szeretnék” – jelentette ki Fancsali.
A sajtótájékoztató végén a polgármesterjelölt elmondta: indulásához legkevesebb 2800 támogató
aláírást kell begyűjtsenek, s ezt a munkát – a tavaly megkezdett konzultáció folytatásával együtt –
már elkezdték.
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