Az autonómiáért és az önrendelkezésért vívott harcban
továbbra is a Néppárt jár jó úton
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Az Erdélyi Magyar Néppárt Érmihályfalván tartott képzést a Bihar-, Szatmár- és Szilágy megyei
önkormányzati képviselőinek. A következő időszakban az Erdélyi Magyar Néppárt 232
önkormányzati képviselője fogja megjeleníteni a szervezetet a helyi közösségek előtt, mondta a
mintegy hatvan résztvevőnek Zatykó Gyula, az Erdélyi Magyar Néppárt partiumi régiójáért felelős
alelnöke köszöntőbeszédében.

Bő tíz évvel ezelőtt a Román-Magyar keretszerződés aláírása után úgy éreztük, hogy eladtak minket,
viszont ma már annak is örvendenénk, ha az állam betartaná az abban foglaltakat, emelte ki a
„Kétnyelvűség az önkormányzatokban című” előadásában Csomortány István az Erdélyi Magyar
Néppárt Bihar megyei elnöke. A megyei elnök továbbá ismertette a Regionális vagy Kisebbségi
Nyelvek Európai Chartájának, valamint a Nemzeti Kisebbségek Védelméről Szóló Keretegyezmény
ajánlásainak logikáját. Ezeket a nemzetközi egyezményeket a román kormány, érdekei szerint
akkoriban készségesen elfogadta, viszont előírásait nem tartotta be éppen olyan mintaszerűen,
mint ahogy szeretik azt hangoztatni a mindenkori kormány képviselői húzta alá Csomortányi.
A képzés során a partiumi Néppártos tanácsosoknak bemutatkozott Bálint József és Mihály Ágnes az
Országos Önkormányzati Tanács frissen megválasztott elnöke és alelnök asszonya, akik az
önkormányzati költségvetés témájában tartott közös előadásukban módszeresen körbejárták az
önkormányzatok bevételi forrásainak és kiadási tételeinek az ismertetését. Az emberek tényszerű
tájékoztatása a legfontosabb, mindenkinek jogában áll tudni, hogy hogyan folyik a közösség

vezetése és hogy mire megy el a közösség pénze - vonta le három mandátumot átölelő
önkormányzati képviselői tapasztalatait Mihály Ágnes. Ki kell állnunk közösségünk és az általunk
képviselt értékek védelméért, még akkor is, ha ez néha szenvedéssel jár. Az erős kiállás védelmet
is jelent hívta fel a figyelmet Bálint József, kinek ugyancsak több mint tizenkét év tapasztalata van
az önkormányzati munkában.
„Szilárd jogrend és független bíróság nélkül nincs társadalmi béke” idézte Márton Áront Kolcsár
András a Néppárt alelnöke, aki több évtizedes jegyzői múlttal a háta mögött készítette fel a
partiumi tanácsosokat az önkormányzatban történő szakszerű munkára, valamint a vonatkozó
törvények közti eligazodásra.
Munka, helyzetfelismerés és politikai számtan kérdése a jó közösségi szereplés, emelte ki
beszédében Mátis Jenő a Néppárt szórványvidékeiért felelős alelnöke, aki azokra az
önkormányzatokra hívta fel a figyelmet, ahol egyetlen Néppártos képviselő van, de az mégis
alpolgármesteri tisztséget tud betölteni.
Az autonómia és az önrendelkezés lángját egyedül a Néppárt viszi. Huszonöt évvel ezelőtt Verestóy
Attila magyarázta, hogy miért nem kell és miért nem lehet autonómiáról beszélni, most pedig Bíró
Zsolt teszi ugyanezt. Arról győzködnek bennünket, hogy a téma nem időszerű, mondta Szilágyi
Zsolt, a Néppárt országos elnöke politikai helyzetelemző beszédében. Az országos elnök azt kérte a
partiumi tanácsosoktól, hogy az önkormányzati munkájukat végezzék felelősséggel, fegyelemmel,
kitartással, következetességgel és szorgalommal, hangsúlyozva, hogy ehhez az országos testület
minden segítséget megad. A közösség ügyéért össze kell fogni, ha kell más pártok tanácsosaival is,
akár román tanácsosokkal is mondta Szilágyi Zsolt kiemelve, hogy az autonómiáért és az
önrendelkezésért folytatott harcban a Néppárt jár jó úton.
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