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Kolozsvári sajtótájékoztató keretében jelentette be Csomortányi István, az Erdélyi Magyar Néppárt
elnöke és Mezei János, a Magyar Polgári Párt elnöke, hogy elindítják a két szervezet közötti fúzió
folyamatát, azt megelőzően pedig politikai szövetséget kötnek, és ebben a formában indulnak a
jövő évi önkormányzati választáson.

Csomortányi István elmondta: a két szervezet között egy éve zajlik a közeledés, amelynek
kezdeményezői az idei év elején a Néppárt volt elnöke, Szilágyi Zsolt és Mezei János voltak, majd a
nyár folyamán további egyeztetések következtek. Ezek eredményeként a Néppárt és az MPP is
kongresszust tart január 18-án, amelyeken határozathozatalra terjesztik elő a két párt politikai
szövetségéről szóló döntést. Ezt követően – egy újabb lépésben – valósul majd meg a két párt
fúziója.
Mezei János a Néppárt és az MPP viszonya kapcsán elmondta: mindkét szervezetben olyan
személyek tevékenykednek, akik az erdélyi magyar közösség legégetőbb problémáira keresik a
megoldást. „Elérkeztünk egy olyan pillanathoz, amikor a bölcsesség és az alázat felülkerekedett a
vitákon, s így vissza tudunk térni arra a közös útra, amelyen a kezdetekkor elindultunk” – mondta
Mezei. A sajtótájékoztatón elhangzott: a pártfúzió célja az erdélyi nemzeti oldal egyesítése.
Csomortányi István hangsúlyozta, az etnikai szavazás alapvető értékünk, melyet azonban három
irányból is veszély fenyeget: a magyarországi ellenzék román pártok mellett kampányol, a román

pártok az erdélyi magyarok szavazataiért udvarolnak, a legnagyobb erdélyi magyar párt pedig
politikai monopóliumra törekszik, ami szintén a magyar szavazói bázis csökkenését eredményezi.
„Idén lesz harmincadik évfordulója a temesvári eseményeknek, és az akkor szerzett szabadságunk
egyik legfontosabb eredménye az erdélyi magyar politikai pluralizmus. Ez nem csupán eredmény és
érték, de a megoldása is annak, hogy országnyi méretű közösségünk politikai értelemben ne
asszimilálódjon, közösségünk tagjai választás híján ne kényszerüljenek bennünket nem képviselő
román pártokra szavazni. Szervezeteink a keresztény és konzervatív értékek mentén fogalmazzák
meg céljaikat, a közös gondolkodás és munka kerete pedig a két párt fúziójából létrejövő új
szervezet lesz. Ez az új egység irányába tett első lépés” – jelentette ki a Néppárt elnöke.
Csomortányi hozzátette: tisztázni fogják a két párt együttműködésének jogi részleteit. Ehhez
kapcsolódva Mezei János „a magyar közösségen belüli rendszerváltásnak” nevezte a pártfúziót.
„Harminc év után ismét rendszert váltunk, ugyanakkor számunkra nem a politikai pozíciók a
fontosak, hanem az, hogy együtt nagyobb erőt tudjunk felmutatni és hatékonyabban tudjunk
dolgozni” – mondta Mezei.
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