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Péntek délután Székelyudvarhelyen ülésezett az Erdélyi Magyar Néppárt Országos Önkormányzati
Tanácsa. A munkaülésen több mint száz néppártos helyi- és megyei tanácsos vett részt, akiket
Németh Zsolt, a Fidesz országgyűlési képviselője, a Magyar Országgyűlés Külügyi bizottságának
elnöke és Gálfi Árpád, Székelyudvarhely polgármestere is köszöntött.
Rövid köszöntőjében Németh Zsolt elmondta, saját politikai tapasztalatai is azt mutatják, az
önkormányzati sikerek hatalmas erőt jelentenek egy politikai közösség életében, majd hozzátette:
az erős önkormányzatok az erdélyi autonómiatörekvések alapjai lehetnek a Partiumtól Székelyföldig.

Gálfi Árpád beszédében hangsúlyozta: a tavalyi önkormányzati választások alkalmával településén
az együttgondolkodás győzött – utalva ezzel arra, hogy a Néppárt és az MPP helyi szintű
összefogásával sikerült többséget szerezniük a városi tanácsban. „A kitartás mindig meghozza
gyümölcsét, s beláttuk: össze kell kapaszkodnunk azokkal, akikkel egy tőről fakadunk. Közösségi
ügyeink kapcsán együttműködésre van szükség, s vissza kell adnunk az embereknek a reményt.
Meg kell találnunk annak a módját, hogy az erdélyi magyar többpártrendszer ne gyengítse, hanem
erősítse közösségünket” – mondta a polgármester.

Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke köszöntőjében utalt Gálfi Árpád beszédére is,
amikor elmondta: nem véletlen, hogy Székelyudvarhelyen tartják az Országos Önkormányzati
Tanács első munkaülését, hiszen a város példája is azt mutatja, hogy magyar a magyarral képes
szót érteni, ha nemes célokért küzdenek. „Székelyudvarhely mindig is a magyar megmaradás
kiemelt frontvárosa volt. Épp ezért örülök, hogy a Néppárt és az MPP közös jelöltjével olyan
személyt tudtunk felmutatni a választóknak, aki hozzáállásával a teljes erdélyi magyarság számára
példát tud mutatni” – mondta Szilágyi Zsolt. A pártelnök hozzátette: a néppárti tanácsosok munkája
nem könnyű, hiszen gyakran ellenzékben, a többségi hatalommal szemben végzik munkájukat. „Mi
nem a zsákmányszerzésért vállaltunk tisztségeket. Nekünk nem jár az évi öt millió eurós állami
támogatás, mégis arra kell törekednünk, hogy munkánkkal hozzájáruljunk erdélyi magyar
közösségünk épüléséhez. Tudatosítanunk kell magunkban: mindegy egyes tanácsülés alkalmat
nyújt arra, hogy bizonyítsuk, a Néppárt jelen van a közösségek életében és érdemes bízni bennünk”
– mondta a Néppárt elnöke, majd hozzászólása végén kijelentette: a Néppárt csak akkor lesz erős,
ha a munkaülésen is jelen lévő önkormányzati képviselők jól végzik munkájukat.

Bálint József, az Országos Önkormányzati Tanács elnöke beszámolt az elmúlt időszak
tevékenységeiről, s elmondta: nagy hangsúlyt kívánnak fektetni a néppártos tanácsosok képzésére.

„Nem szabad elfelejtenünk: az önkormányzati munka a leginkább emberközeli szerepvállalás, s a
helyi- és megyei tanácsosok képezik a párt alapját, megítélésének fokmérőjét. A Néppártnak
Erdély-szerte 232 tanácsosa van, s ez is jelzi: nem vagyunk megkerülhetőek” – jelentette ki Bálint
József.
Mihály Ágnes, az Országos Önkormányzati Tanács alelnöke hangsúlyozta: a demokrácia
természetes velejárója a pluralizmus, a Néppárt képviselőinek pedig az a feladata, hogy
napról-napra megküzdjenek a magyar közösség jogaiért.
A munkaülés résztvevői a tanácskozás második felében különböző határozatokat fogadtak el,
melyek kitérnek az Országos Önkormányzati Tanács működésére és az elkövetkező időszak
prioritásaira, valamint a jelenlévők szavazatukkal is megerősítették az Országos Önkormányzati
Tanács vezetőit tisztségeikben.
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