Székelyudvarhelyen ülésezik a Néppárt V. Országos
Küldöttgyűlése
2017. 4. 22.

Szombat délben kezdte meg ülését az Erdélyi Magyar Néppárt V. Országos Küldöttgyűlése
Székelyudvarhelyen. A 170 küldött jelenlétében zajló tanácskozás első részében erdélyi és külföldi
meghívottak köszöntötték a kongresszus résztvevőit.

Németh Zsolt, a FIDESZ országgyűlési képviselője, a Magyar Országgyűlés Külügyi Bizottságának
elnöke egy irodalmi példával érzékeltette a jelenkor politikai ideológiáinak válságát. Mint elmondta:
az európai közösség – és ezen belül a kárpát-medencei is – olyan kérdésekre kell válaszokat
keressen, melyekről azt gondolta, a 20. században már megválaszolásra kerültek. Németh Zsolt a
román-magyar viszony kapcsán kijelentette: a 2012-ben megromlott kapcsolat rendeződni látszik,
ugyanakkor kitért az elmúlt időszak magyarellenes megnyilvánulásaira is. A magyarországi politikus
gratulált Tőkés Lászlónak, az EMNT elnökének, a Néppárt védnökének az önálló erdélyi külpolitika
érvényesítéséért, valamint Szilágyi Zsoltnak, a Néppárt elnökének az Európai Szabad Szövetség
keretei közt is kifejtett tevékenységéért. „A kislépések politikája összhangban kell legyen a
nemzetpolitikai stratégiákkal, Magyarország kormánya pedig nyitott a román-magyar kapcsolatok
újraindítására, mely a kölcsönös tisztelet alapján kivirágozhat” – mondta Németh. Az országgyűlési
képviselő megköszönte az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács által működtetett Demokrácia-központok
munkáját, s hangsúlyozta: az irodahálózat eredményesen végzi az általa vállalt feladatokat.
Zákonyi Botond, Magyarország bukaresti nagykövete Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes
üzenetét tolmácsolta. A politikus levelében hangsúlyozta: a jelenlegihez hasonló sorsfordító időkben

nagy felelősség hárul a közélet szereplőire, a könnyített honosítási eljárásnak köszönhetően pedig a
magyarság közjogilag is egyesült. A miniszterelnök-helyettes elmondta: Magyarország gazdasági
növekedése 2010 óta stabilnak mondható, s ennek eredményeként a nemzetpolitikára fordított
költségvetési tételek is a négyszeresére nőttek.
Jill Evans, EP-képviselő, az Európai Szabad Szövetség (EFA) alelnöke beszéde elején magyar
nyelven is köszöntötte a kongresszus résztvevőit, majd saját szülőföldjének, Walesnek, példáiból
kiindulva beszélt az önrendelkezéshez való jog fontosságáról. „Tudatában kell lennünk annak, hogy
rajtunk kívül senki más nem fog saját érdekünk védelmében felszólalni, s épp ezért magunk kell
kézbe vegyük sorsunk irányítását. Szülőföldemen egyre többen ellenzik, hogy helyettük hozzanak
döntéseket fontos kérdésekben, hiszen a helybéliek azok, akik a legjobban tudják, mi a jó saját
közösségüknek” – mondta az EFA politikusa. Az európai autonomistákat tömörítő pártcsalád rövid
ismertetése után kijelentette: az EFA támogatja a székelyföldi autonómiatörekvéseket és a magyar
közösség nyelvjogi küzdelmét.
Thamó Csaba, a Székely Nemzeti Tanács alelnöke Izsák Balázsnak, az SZNT elnökének üzenetét
tolmácsolta, melyben felidézte az általa vezetett szervezet autonómia-koncepcióját. „A székelység
megmaradásához nem elegendő a kulturális autonómia, s ezért jogszabály-alkotási és végrehajtói
hatalmat is kell kapnunk” – írta levelében Izsák. Az SZNT elnöke a Néppártot az autonómia
elkötelezett képviselőjének nevezte, s reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy az
önrendelkezés ügyét más politikai- és civil szervezetek is felvállalják majd az elkövetkezőkben.
Apáti István, a Jobbik országgyűlési képviselője kijelentette: világosan látszik, hogy a Néppárt
számára az autonómia nem egy eladható politikai termék, hanem egy mélyen megélt, határozott
kiállást jelent. „Tisztában vagyunk azzal, hogy a Néppártban foglalnak helyet az igazi autonomisták,
s politikusai hűen képviselik az önrendelkezés ügyét” – mondta Apáti, aki felszólalásában
elhatárolódott Szotyori Lázár Zoltán jobbikos politikus erdélyiekre tett kijelentésétől, s elnézést kért
mindazoktól, akiket jogosan sértett az említett képviselő megnyilvánulása. „A Jobbik
következetesen támogatta a kettős állampolgárság ügyét, a határon túli osztálykirándulások
támogatását, vagy épp a Trianon-emléknap megvalósítását. Épp ezért szervezetünket tettei, és
nem a rosszul sikerült, helytelen megnyilatkozások alapján kell megítélni” – mondta a Jobbik
politikusa.
Dan Mașca, a Szabad Emberek Pártjának (POL) elnöke a lokális ügyek képviseletének fontosságát
emelte ki, valamint kitért a romániai választási törvény aránytalanágaira is. A pártelnök kijelentette:
bár a történelmen nem tudunk változtatni, mindenki számára adott a lehetőség ahhoz, hogy
helyben, saját közösségein belül történelmet írjon és elérje, hogy saját sorsunk felett mi magunk
dönthessünk.
Sari József, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség képviselője elmondta: a többségi
társadalommal együttműködve kell otthonosabbá és élhetőbbé tenni világunkat, mely a közélettel
foglalkozó tisztségviselők egyik fő feladata kell legyen. Hozzátette: stratégiai jelentőséggel bír az
elvándorolt fiatalok hazacsábítása, akik a későbbiekben szülőföldjükön tervezhetnek jövőt.
Szabolcs Attila, országgyűlés képviselő, a Magyar Országgyűlés Nemzeti Összetartozás
Bizottságának alelnöke – Németh Zsolthoz kapcsolódva – szintén megköszönte az EMNT
Demokrácia-központok munkáját, majd kijelentette: minden magyar kötelessége az autonómia
ügyének támogatása.
Krivánszky Miklós, a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség alelnöke Fehér Csabának, a szervezet
elnökének üzenetét tolmácsolta. A politikus levelében kijelentette: az anyaország határain kívül élő
magyarok sorsközösséget alkotnak, ugyanakkor hangsúlyozta, a kisebbségben élő magyarok soha
nem támogathatják nyugodt szívvel a többségi nemzetek nemzetállami törekvéseit, melyek a
kisebbségben élőkre nézve beláthatatlan következményekkel járhatnak.
Szili Katalin miniszterelnöki megbízott a Néppártot egy, az autonómia mellett elkötelezett
formációnak nevezte, amely képviselői mindig partnerek voltak az önrendelkezésről folytatott
tárgyalások során. „Az Erdélyi Magyar Néppárt tisztességgel, következetesen és hűséggel politizál,

nekünk, autonómiát támogatóknak pedig az a feladatunk, hogy ismertessük követeléseinket a
nyugati képviselőkkel is” – mondta a politikus, majd hozzátette: jogosan kérhetjük a román
politikusoktól, hogy ne kezeljék nemzetbiztonsági kockázatként törekvéseinket.
Tőkés László, európai parlamenti képviselő, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke, a Néppárt
védnöke az önrendelkezés kivívását az erdélyi magyarság felemelkedésének zálogaként határozta
meg. „Identitásunk megőrzésének záloga a helyes politizálás. 1992-es eskünkhöz hűen, melyet a
kolozsvári Szent Mihály-templomban tettünk, végezzük munkánkat, a Néppárt pedig az egyedüli
olyan politikai erő, mely kiáll az autonómia ügye mellett” – mondta Tőkés. A politikus felhívta a
hallgatóság figyelmét arra, hogy az erdélyi magyarság nem szabad elveszítse veszélyérzetét, s nem
szabad lemondania hosszú távú stratégiai céljairól sem. „Igazunk erejében bízunk, még ha néha
pusztába kiáltott szóként is hangzik ez. Kijelentjük: itthon akarunk élni és nem értünk egyet azzal,
hogy idegen erők arra ösztönöznek bennünket, hagyjuk el szülőföldünket” – jelentette ki a Néppárt
védnöke.
Szilágyi Zsolt, a Néppárt elnöke a romániai politikai helyzetet elemezve kijelentette: egy olyan
országban élünk, ahol a szocialista kormány magához öleli a frissen alakult román nacionalista
pártszövetséget, s ahol – az európai elvekkel ellentétes módon – mind a mai napig nem tartják
maradéktalanul tiszteletben a tulajdonhoz való jogot. „A Néppárt reményt jelent, egy olyan politikai
alakulatot, mely tartja az önálló erdélyi magyar politika zászlaját, és vallja: élni kell az
önrendelkezés jogával. Az RMDSZ továbbra is adós kampányban tett ígéreteivel, miközben
továbbra is arra várunk, hogy elszámoljanak: mire is költik azt az évi 5 millió eurónyi támogatást,
mely a mi adólejeinkből tevődik össze? Iránymutatónak tartjuk azt, ami 2009-ben a széles körű
erdélyi magyar párbeszéddel kialakulóban látszott, s hangsúlyozzuk: ha szükséges, hajlandóak
vagyunk együttműködni az RMDSZ-el úgy az önkormányzatokban, mint az országos politikában, ha
ez az együttműködés az erdélyi magyarság szempontjából fontos kérdések köré szerveződik” –
jelentette ki Szilágyi. A Néppárt elnöke hozzátette: tisztségviselőik mindig a lokális érdekeket fogják
szem előtt tartani, s a kongresszus is ennek szellemében módosítja a párt politikai keretprogramját.
„Készek vagyunk továbbá a román regionalista pártokkal is együttműködni, s örömünket fejezzük ki
annak kapcsán, hogy végre a románság soraiból is egyre többen vannak, akik a centralizáció
helyett a regionalizmus mellett teszik le voksukat” – mondta Szilágyi.
A Néppárt kongresszusa várhatóan este választja meg az új elnökséget, előtte pedig beszámolók
hangzanak el, valamint különböző szabályzati módosításokról döntenek.
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