Szilágyi Zsolt: kerítéssel biztosítsák Románia déli határát!
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Csütörtök délelőtt sajtótájékoztatót tartott Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke,
valamint Csomortányi István Bihar megyei elnök. A sajtótájékoztatónak két része volt: az elsőben az
európai migránshelyzet jelenlegi állását taglalták, a másodikban a 2016-os helyhatósági
választások esélyeit, előkészületeit foglalták össze.

Szilágyi Zsolt szerint az Európát egyre jobban terhelő migránshelyzet korántsem jutott
nyugvópontra a múlt heti európai csúcstalálkozó után sem. Üdvözli Klaus Johannis román államfő
álláspontját – mellyel egyezőt egyébként az Erdélyi Magyar Néppárt is közzé tett legutóbbi
kolozsvári sajtótájékoztatóján –, miszerint Romániának vissza kell utasítania az unió által szabott
kvótarendszert.
Ugyanakkor a Néppárt sajnálattal vette tudomásul, hogy Lengyelország nem tartotta szem előtt a
visegrádi csoport vonatkozó közös álláspontját, annak ellenére, hogy már maga Németország is
meggyőződni látszik arról, hogy valamennyi migráns feltétel nélküli befogadása és a kvótarendszer
nem megoldás, csak tüneti kezelés a kérdést illetően. Európa szerte egyre inkább körvonalazódik
az a meggyőződés, hogy a megoldás az uniós határokon kívül keresendő, elsősorban Görögország
határainak védelmével, valamint a schengeni övezeten kívüli menekülttáborok támogatásával.
Ugyanakkor a Néppárt felszólítja a román miniszterelnököt és az oktatási minisztert, hogy
nyilatkozzon a migránsok oktatási intézményekben történő tervezett elhelyezéséről. Amennyiben
erről a tervükről nem mondanak le, a tiltakozás valamennyi eszközét be kell vetni annak
megakadályozására.

Továbbá elvárják Románia kormányától és az államelnöktől, hogy az ország dél-nyugati bánsági,
Szerbiával közös határszakaszát ugyanúgy kerítéssel biztosítsák, mint ahogyan azt Magyarország
tette, ugyanis a migránsok és az embercsempészek gyorsan reagálnak a változásokra, hamar
alkalmazkodnak az új lehetőségekhez, mint ahogyan az tapasztalható volt Horvátország és
Szlovénia esetében is a migránsok közlekedési útvonalainak megváltozásakor. A horvátországi
határzár elkészülése esetén Románia irányába is új útvonalakat fognak keresni, ezért az ország
vezetőinek megelőző intézkedést kell foganatosítaniuk, már csak azért is, mert Romániának
kötelessége biztosítani az unió határait, ezzel bizonyítva érettségét a schengeni övezetbe való
belépésre. Ugyanakkor ez korántsem jelent általános határzárat, hisz a hivatalos határátkelőknek
továbbra is működniük kell.
A második témakörről, azaz a közelgő helyhatósági választásokról Csomortányi István, a Néppárt
Bihar megyei szervezetének elnöke beszélt. Mint mondta, Bihar megye szintjén a mostani
képviselet, mind a városi, mind a megyei tanácsban mélyponton van – a valamikori tíz-tizenegy
tanácsoshoz képest ma mindössze hat, illetve hét képviseli a magyar közösséget.
Vitán felül áll, hogy a magyar közösségnek valódi és mélyreható változásokra van szüksége.
Ugyanakkor nem kérdés az erős magyar képviselet szükségszerűsége az önkormányzatok minden
szintjén. Abban is egyet kell értenie minden erdélyi politikai szereplőnek, hogy a magyar-magyar
együttműködés megvalósulása elsőrendű érdek, ahogyan legalább ilyen hangsúlyos érdek a
korrupció elleni küzdelem. Sajnos az elmúlt években sokszor ez a két fontos nemzeti érdek Bihar
megyében ütközésbe került egymással.
Elhangzott, a Néppárt megyei felkészülése az önkormányzati választásokra jó ütemben zajlik,
folyamatban van számos új helyi szervezet megalakítása és a jelöltek listáinak előkészítése.
Ugyanakkor jól érzékelhető, hogy a bihari RMDSZ-en belül jelenleg két irányzat harca zajlik. Az
egyik egy gyakorlatias mérsékelt irányzat, mely nyitott az együttműködésre, a másik egy
szélsőséges egypárthitű irányzat, mely minden párbeszédet elutasít az RMDSZ-en kívüli
magyarokkal, miközben kész bármelyik román párttal megegyezni. A Néppárt bízik abban, hogy az
RMDSZ-en belüli hatalmi harcokban a gyakorlatiasabb mérsékelt szárny kerekedik felül.
Végezetül a Bihar megyei szervezet elnöke megismételte, a magyar közösség érdekei elsődlegesek
minden pártérdekkel szemben, így a továbbiakban is nyitottak a párbeszédre.
A témát Szilágyi Zsolt kiegészítette azzal, hogy előremutató pozitív példák is vannak, hiszen jövő
vasárnap Marosvásárhelyen előválasztások zajlanak majd, ahol függetlenül attól, hogy melyik
magyar párt, civilszervezet polgármester-jelöltje – Soós Zoltán (RMDSZ), Portik Vilmos
(Néppárt), illetve Barabás Miklós (CEMO) – kerül ki győztesen és képviseli majd a 2016-os
helyi választásokon a marosvásárhelyi magyarokat, a Néppárt azt támogatni fogja.
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