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Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke és Zatykó Gyula, az Erdélyi Magyar Néppárt
alelnöke Nagyváradon tartott sajtótájékoztatót a migránsválság, valamint a családokat támogató
adórendszer kapcsán.
A szerb-román határ napokban történt illegális átlépésével kapcsolatban Szilágyi emlékeztetett arra,
hogy a Néppárt már október elején kérte Románia kormányát és államfőjét, hogy elemezzék a
román-szerb határ magyarországi mintára való biztosításának lehetőségét. Kiemelte, hogy a
határsértőket szervezett emberkereskedők segítik új utakat keresni Nyugat-Európába, és ennek
könnyen a Bánság és Erdély lehet a kárvallottja abban az esetben, ha a román-magyar, vagy a
román-szerb határon olyan emberáradat alakul ki, mint amelyik Magyarországot ostromolta a
tavalyi év őszén. Szilágyi Zsolt azt kéri Románia kormányától, hogy szorgalmazza és vegyen részt
egy minél szorosabb közép-kelet-európai együttműködésben, ez az ügy ugyanis egyetlen egy
ország által nem kezelhető hatékonyan, másrészt Románia minél hamarabb készüljön föl arra, hogy
a román-szerb határon új útvonalat keresnek az embercsempészek. Továbbá azt is kéri a politikus
Románia kormányától, hogy migránsügyben sokkal átláthatóbb és aktívabb módon
kommunikáljanak Románia lakosságával, mivel az állampolgároknak joguk van tudni, hogy a
kormány milyen előzetes intézkedéseket foganatosított eddig, és hogy Románia hogyan akar
felkészülni egy több tízezres emberárad által okozott válságra. Szilágyi továbbá megjegyezte, hogy
a Néppárt támogatja a FIDESZ által indított aláírásgyűjtést az európai kötelező kvótarendszer ellen.
Szilágyi a sajtó jelenlétében aláírta a petíciót és azt kérte az erdélyi magyaroktól és románoktól
egyaránt, hogy ők is támogassák a petíciót, ugyanis ebben az ügyben nem a kötelező kvóták
elfogadása a megoldás, hanem az Európai Unió külső határainak biztosítása.
Az EMNP elnöke a választási párt kapcsán elmondta: az erdélyi magyar politikai erők között egy
együttműködésre van szükség ahhoz, hogy a magyar képviselet erősebb legyen. Ha valamelyik
politikai párt vagy szövetség csak a saját pártja megerősítésén dolgozik, abból a közösség veszíteni
fog. Olyan megoldást kell találni, amely tömbvidéken és a szórványban egyaránt alkalmazható,
mivel nem egyik vagy másik párt, vagy egyik vagy másik szövetség, hanem az erdélyi magyarok
érdekeit kell nézni.
Zatykó Gyula, az EMNP alelnöke a január elsejétől életbe lépett új adórendszert elemezve kiemelte:
a Néppárt már 2012-ben javasolta az egyéni adózás helyett a családi adózás bevezetését és a
gyermekvállaló családok támogatását, valamint azt, hogy a családosoknak juttatott
kedvezményeket ne egyik vagy másik szülő keresete alapján, hanem a család nagyságától függően,
az egy főre eső jövedelem alapján számolják ki. Zatykó szerint a magyarországi mintájú
családtámogatás megoldás lehet a hazai munkaerőválságra is, amelynek az az előnye a német
modellel szemben, hogy a munkaerőhiányt nem a migránsokkal próbálja pótolni, hanem az ország
saját társadalmának megerősítésével.
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