
Peter Kovacs, despre viitorul premier: \&quot;Il votez, chiar daca este maghiar\&quot;
in postura de candidat la presedintia UDMR, am retinut declaratia dumneavoastra: "Uniunea trebuie sa fie
mai pragmatica si mai deschisa fata de tot spectrul politic din Romania". in ce consta pragmatismul
amintit si cum s-ar manifesta deschiderea invocatas 
  
  Cei doi contracandidati ai mei "vizioneaza" o colaborare pe termen lung, pe baza afinitatii politice
(ambele de centru dreapta) cu PDL. Fara a pune in discutie continuarea participarii UDMR la coalitia
actuala, eu sunt de parere sa ne pastram deschiderea, pragmatismul de pana acum ale UDMR-ului,
capacitatea de a colabora cu toate partidele democratice din Romania. Nu toti maghiarii sunt de dreapta,
mai mult, majoritatea maghiarilor nu au preferinte ideologice.
  
  Dupa alegeri, cunoscand rezultatul acestora si in functie de oferta celorlalte partide, consider ca trebuie
sa ramanem deschisi in materie de aliante politice. 
  
  UDMR a pus in valoare calitatile lui Eckstein Kovacss 
  
  Nu ma pot plinge, in decursul carierei mele politice am fost sprijinit de UDMR in ocuparea unor functii
importante, cum a fost cea de ministru, parlamentar si in momentul actual de consilier prezidential. 
  
  Comunitatea maghiara din Romania a castigat mai mult acceptand co-guvernarea sau a castigat la
capitolul imagine in urma lobby-ului consilierului prezidential Eckstein Kovacs s 
  
  Cred ca guvernarea a adus beneficii comunitatii maghiare, chiar daca sprijinirea masurilor de austeritate
a creat si nemultumiri. Sper ca si activitatea mea de consilier prezidential sa fie apreciata de majoritatea
oamenilor. 
  
  Romanii va percep ca pe un maghiar independent, echilibrat, care imbina prioritatile maghiarilor din tara
cu prioritatile Romaniei si cu interesul majoritatii in spatiul european. Considerati ca in urma prestatiei
dumneavoastra a crescut gradul de incredere intre romani si maghiaris 
  
  Am fost intotdeauna dedicat buneri convietuiri dintre romani si maghiari.
  
  Cred ca Romania a facut pasi importanti pentru o buna convietuire intre majoritate si minoritati si sunt
bucuros ca am contribuit cu un crampei la acest lucru. 
  
  Avand exemplul modelului democratiei americane, considerati ca dupa o evolutie politica mai
echilibrata, UDMR ar putea sa ofere Romaniei o solutie pentru postul de premiers 
  
  Foarte multi romani l-au considerat pe Gyorgy Frunda drept un candidat credibil la presedintia
Romaniei. "Pacat ca e maghiar", si-au spus multi. Avem oameni seriosi si credibili in politica, asa ca, va
veni timpul in care oamenii vor spune "il votez, chiar daca este maghiar" 
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