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Kolozsváron tartott bemutatkozó sajtótájékoztatót Csomortányi István, az Erdélyi
Magyar Néppárt frissen megválasztott elnöke és Szilágyi Zsolt, a Néppárt korábbi
elnöke.

„A megújulás és a folytonosság jegyében tartotta 6. Országos Küldöttgyűlését a Néppárt
Nagyváradon. A tisztújítás eredményeként Románia legfiatalabb pártelnökét, a 36 éves
Csomortányi Istvánt választottuk elnökünknek, aki fiatal kora ellenére már 14 éves közéleti múlttal
rendelkezik. 1990 májusában jómagam Románia legfiatalabb parlamenti képviselője voltam, így e
mostani váltás szimbolikus is. Szívből örülök annak, hogy sikerült egy olyan elnökséget
választanunk, mely regionális- és életkori tekintetben, valamint a Néppárton belül meglévő
különböző vélemények tekintetében is leképezi az erdélyi sokszínűséget” – mondta Szilágyi Zsolt. A
Néppárt korábbi elnöke, aki ezt követően – Csomortányi István felkérésére – külügyi és
nemzetpolitikai ügyekkel foglalkozik majd a párton belül, hozzátette: a kongresszusi munka
eredményeként a Néppárt belső testületeiben is tisztújítás ment végbe, legfontosabb feladatnak
pedig a helyhatósági választásokra való felkészülést tekintik. „Ezúton is sok sikert kívánok
Csomortányi Istvánnak, s kívánom neki és az új elnökségnek is, hogy továbbra is eredményes
munkát végezzenek” – mondta Szilágyi Zsolt.

„A Néppárton belüli egyeztetések, a közvélemény és a logika is azt diktálja, hogy még időben
elkezdjük a felkészülést a számunkra talán legnagyobb jelentőséggel bíró helyhatósági
választásokra. Célunk, hogy a lehető legtöbb településen legyenek jelöltjeink és legyen néppártos
lista is, a helyi viszonyok függvényében pedig meg kell találnunk partnereinket is, hogy a lehető
legjobb eredményt érjük el, s megfelelő képviselete legyen a magyarságnak a helyi és megyei
önkormányzatokban” – mondta Csomortányi István, majd emlékeztetett: a Néppártnak természetes
szövetségese az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és a Székely Nemzeti Tanács is, s a korábbi
elnökségtől pedig egy jól működő kapcsolatrendszert örökölt meg, melyet maga is hasznosítani és
gyarapítani kíván. „Bizakodásra ad okot, hogy a Magyar Polgári Pártban történt változást követően,
a Mezei János és a Szilágyi Zsolt közti jó viszony megmaradt, s ez is azt mutatja, hogy van
lehetőség az MPP és a Néppárt közötti együttműködés kibontakozására. Emlékeztetünk, hogy a két
szervezet legnagyobb közös sikerére 2016-ban, a korábbi helyhatósági választások alkalmával
került sor, amikor Székelyudvarhelyen polgármesteri helyet és tanácsosi többséget szerezhettünk –
a koalíciónak köszönhetően. Ez is azt mutatja, hogy folytatnunk kell ezt az együttműködést a
nemzeti tábor egysége érdekében, s ami korábban összetartozott, ismét egy lehet” – jelentette ki
Csomortányi. A közelgő európai parlamenti választás kapcsán a pártelnök elmondta: számos
alkalommal megkeresték az RMDSZ vezetőit annak érdekében, hogy a három erdélyi politikai
alakulat közösen, koalíciós listát állítva, vegyen részt a megmérettetésen. Csomortányi hozzátette:
azt, hogy a Néppárt miként viszonyul majd a kialakult választási helyzethez és mit üzen tagjainak
és választóinak, csak azután határozzák meg, hogy széleskörű konzultációt folytattak a helyi
vezetőkkel és az Országos Elnökséggel is. „A törvényi háttér ugyanúgy 5%-os bejutási küszöböt
határoz meg a koalíciós lista esetében is, így különösen érthetetlen az RMDSZ elutasító
magatartása, mely határozottan rossz üzenet, hiszen az RMDSZ a kinyújtott kezet utasította el, így
a választási eredmények felelősségét is nekik kell viselniük. Helyzetünk azért is kritikus, mert
megfigyelhető jelenség, hogy interetnikus közegben a magyar választók gyakran román jelöltekre
voksolnak, mely óriási veszélyt jelent. Annak érdekében tehát, hogy a magyar politika hitele
helyreálljon, szükség van arra, hogy az erdélyi magyar politika szereplői egyenrangú partnerekként
kezeljék egymást – közös dolgainkról egyeztetve” – hangsúlyozta Csomortányi. „A rendszerváltás
óta eltelt 30 évben legfontosabb erdélyi magyar céljaink közül semmi sem valósult meg, sőt,
például a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem esetében, visszalépést is
tapasztalunk. Az Erdély-központú politizálás új elemeként a Néppárt jó kapcsolatot kell ápoljon azon
román politikai erőkkel is, melyek legalább részben felvállalják ügyeinket. Nagyvárad esete példa
erre, s látszik: ez a munka már elkezdődött, a Néppárt pedig alkalmas arra, hogy tárgyalóképes
félként egyeztessen a román partnerekkel” – jelentette ki a pártelnök, aki hangsúlyozta: céljuk a
lehető legszélesebb körű együttműködés megteremtése a nemzeti oldalon, nem zárva ki annak
lehetőségét sem, hogy helyi ügyek mentén az RMDSZ-szel és a román féllel is együttműködjenek. A
nemzetpolitikai helyzetelemzés tárgyában Csomortányi kijelentette: a Néppárt első számú

szövetségese továbbra is a Fidesz és a magyar kormány.
Újságírói kérdésekre válaszolva, a Néppárt 6. Országos Küldöttgyűlése kapcsán, Szilágyi Zsolt
elmondta: természetesnek véli, hogy egy párton belül több nézet is teret nyer, s több jelölt indul az
elnöki tisztségért. „A kongresszus döntött a Néppárt elnökének személyéről, így immár a munkára
és építkezésre kell koncentrálnunk. A Néppárt abban a szerencsés helyzetben van, hogy a
többvéleményűségnek is teret engedhet. Ez nem a gyengeség, hanem a demokratikus működés
jele, még ha el is szoktunk attól, hogy egy pártban valódi verseny legyen az elnöki tisztségért. Ha a
választáson alul maradt elnökjelölt nem tekinti érvényesnek a küldöttgyűlés döntését, a megfelelő
belső testületekhez fordulhat. A szavazatszámláló bizottság és a Néppárt jogászai mindent rendben
találtak, így célszerű lenne, ha mindenki elfogadná az eredményt, még ha szoros is volt a verseny,
s a munkára koncentrálna. Megválasztásom után egyeztettem a területi vezetőkkel, s
visszajelzéseikből kiderült, mindenki dolgozni akar, s a személyes célom is ez” – mondta
Csomortányi.
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