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Kézdivásárhelyen tartotta IV. Országos Kongresszusát az Erdélyi Magyar Néppárt. Az október 16-án
a Vigadó Művelődési Házban megszervezett tanácskozáson Szilágyi Zsolt, a párt elnöke értékelte az
elmúlt időszak politikai eseményeit, majd részletesen kitért a közelgő önkormányzati választások
célkitűzéseinek felvázolására.

Szilágyi Zsolt évértékelő beszédének elején megemlékezett a nemrégiben elhunyt Fodor Imréről,
aki Marosvásárhely legutóbbi magyar polgármestereként, valamint az Erdélyi Magyar Nemzeti
Tanács egykori alelnökeként megkerülhetetlen szerepet töltött be az erdélyi autonómiatörekvések
kiszélesítésében. A jelenlévő közel száz küldött egy perces néma felállással adózott Fodor Imre
emléke előtt.
Kilenc hónap eredményeiről
A pártelnök beszélt a januári – marosvásárhelyi – kongresszus óta eltelt kilenc hónap eredményeiről.
Szilágyi Zsolt elmondta: lezajlottak a helyi és megyei szintű tisztújítások, kialakították a 2016-os
önkormányzati választásokra szóló konkrét menetrendet, a Néppárt közreműködésével létrejött a
Partiumi Autonómia Tanács, felvételt nyertek az Európai Szabad Szövetségbe, valamint sikerült
megerősíteniük kapcsolatukat az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanáccsal és a Székely Nemzeti Tanáccsal
is. Szilágyi kitért pártja Magyar Polgári Párttal való viszonyára is. A politikus elmondta: már a
marosvásárhelyi kongresszus másnapján felvették a kapcsolatot az MPP vezetőivel, három

személyes találkozóra is sort kerítettek, s legfőbb céljuk az volt, hogy paritásos alapon egy
választási koalíciót hozzanak létre, s közösen nevezzék meg jelöltjeiket a voksolásra. „Ezen terveink
megvalósulása megteremthette volna egy esetleges pártfúzió feltételeit, kinyújtott kezünket
azonban ellökték. Nem rajtunk múlt, hogy az MPP-vel való szövetségünk nem valósult meg, de mi
nem leszünk, nem lehetünk olyan párt, mely feláldozza néhány hamis aranypénzért az önálló
magyar politika esélyeit” – jelentette ki Szilágyi Zsolt, utalva ezzel az MPP RMDSZ-szel szembeni
elkötelezettségére. A Néppárt elnöke hozzátette: meggyőződése, hogy számtalan jóindulatú ember
tevékenykedik az MPP keretein belül, akik – reményei szerint – idővel megszégyellik a párt felső
vezetését, s munkájukkal, jelenlétükkel nem támogatnak egy olyan pártot, melynek tevékenysége
sértette az erdélyi magyarság érdekeit. Az elmúlt időszak eredményeinek számbavételekor Szilágyi
külön kiemelte a marosvásárhelyi előválasztás eredményét, s kijelentette: a Marosvásárhelyen
leadott szavazatok 30%-ának elnyerése azt mutatja, hogy kitartó munkával lehetséges előrelépést
elérni.

Merre tovább, Néppárt?
Semmivel nem helyettesíthető fegyvertény egy párt minél erőteljesebb helyi szintű beágyazottsága,
így ennek további erősítésén dolgoznak majd az elkövetkezőkben a Néppárt vezetői – jelentette ki
Szilágyi. „Ha vállaltuk, hogy itt, Erdélyben tervezünk jövőt, akkor jelenlegi helyzetünkből kell
kihoznunk a lehető legtöbbet, melyhez még kitartóbb és még szervezettebb munkára lesz
szükségünk” – tette hozzá a pártelnök. Szilágyi elmondta: a Néppárt vezetői és helyi tagjai azért
kell dolgozzanak, hogy a 2016-os önkormányzati választásokat követően erősebb magyar
képviselet jöhessen létre a városi- és megyei tanácsokban, s ahol helye van a magyar versenynek –
például a Székelyföldön – ott lehetőséget kell adni erre, ahol pedig csak közösen, összefogva
tudnak eredményeket elérni, ott meg kell vizsgálni a más pártokkal való együttműködés
lehetőségét is. Ennek kapcsán a Néppárt elnöke elmondta: nemrégiben telefonon egyeztetett
Kelemen Hunorral, az RMDSZ elnökével, akivel a közeljövőben egy személyes találkozásra is sort
kerítenek, valamint Szilágyi időszerűnek nevezte az Erdélyi Magyar Egyeztető Fórum újbóli
összehívását is, hiszen – mint mondta – ezt a helyhatósági választások, a korrupciós ügyek, de a
jövő évi parlamenti választások is indokolttá teszik. „Vannak olyan helyzetek, amikor csak együtt
lehetünk képesek eredményeket felmutatni. Ilyenkor tudomásul kell vennünk, hogy közösségünk
érdekei előrébbvalók. Az együttműködés előfeltétele azonban a tárgyalás és egymás
szempontjainak megismerése” – mondta Szilágyi Zsolt.
Rezsicsökkentést Erdélyben is!
„Az emberek mindennapi életének jobbá tételéért dolgozunk. Az autonómia az önálló döntés

lehetősége, s az önálló döntés stabil, biztos, független lábakon álló polgári gondolkodást feltételez.
Ehhez azonban arra van szükségünk, hogy az erdélyi magyarok – és nem csak – a lehető legkisebb
mértékben legyenek anyagilag kiszolgáltatva” – mondta a pártelnök. Szilágyi kijelentette: a Néppárt
helyi szervezetei, tanácsosai és jelöltjei azon fognak dolgozni, hogy kiderüljön, hol lehetséges és
szükséges a rezsicsökkentés, mely – véleménye szerint – ha a Romániával szomszédos országok
lakosságának kijárt, úgy az erdélyieket is megilleti. Szilágyi Zsolt elmondta: megvizsgálják, hogy a
különböző településeken milyen lehetőségek vannak a lakosság kiadásainak csökkentésére, s
megtesznek minden tőlük telhetőt az emberek tehermentesítéséért. Ugyanakkor elvárják, hogy az
önkormányzatok működése teljes mértékben átlátható legyen, mely egyik előfeltétele lehetne a –
nemzetbiztonsági kockázatot is jelentő – korrupció visszaszorításának.
Technikai kérdésekről döntöttek a zárt ülésen
Évértékelője végén Szilágyi üzent a párt jövőbeli sikereit szkeptikusan kezelőknek is: „Azért hoztuk
létre a Néppártot, mert úgy éreztük, csak ezzel van esély az autonómiát és az erdélyi magyarok
érdekeit tisztán megjeleníteni. Az RMDSZ elhibázott Bukarest-központú politikája zsákutcába
vezette a Szövetséget, az MPP vezetőinek ámokfutása pedig szétzüllesztette a pártot. Az egyetlen
esélyünk arra, hogy a választók megtalálhassák az erdélyi politikában a tiszta, autentikus hangot az
volt, hogy életre hívjuk a Néppártot. Hiszem, hogy a változatlanul nem túl kedvező körülmények
ellenére is képesek leszünk sikereket elérni, ehhez azonban az kell, hogy politikánk az emberekről
szóljon”. Szilágyi Zsolt beszéde után a Néppárt Országos Kongresszusa módosította a párt belső
szabályzatát és megválasztotta az Országos Szabályzatfigyelő és Etikai bizottság, valamint a
Számvizsgáló bizottság tagjait.
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