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Nagyszalontán telt házas fórumon mutatta be választási programját Szilágyi Zsolt, az Erdélyi
Magyar Néppárt államfőjelöltje. A találkozóra elkísérte Toró T. Tibor pártelnök és Zatykó Gyula
alelnök. A beszélgetést Balogh János helyi elnök moderálta.

Szilágyi Zsolt elmondta: a jelenlegi kampány eszköz arra, hogy elmondhassuk a román többségnek,
és tudja meg a nyugati közvélemény is, hogy miképpen látja jövőjét az erdélyi magyarság. A
Néppárt jelöltje emlékeztetni szeretné Bukarestet, hogy az erdélyi románság az 1918. december
elsején tartott Gyulafehérvári nagygyűlésén elfogadott nyilatkozatban önrendelkezést ígért a
magyaroknak. Ráadásul az autonómiának több mint fél évezredes hagyománya van Erdélyben: az
erdélyi szászok 1224 óta területi-közigazgatási önrendelkezéssel rendelkeztek, mely évszázadokon
keresztül garantálta megmaradásukat. Egy föderális államberendezkedés, önálló történelmi
régiókkal jelentené az erdélyi magyarok számára is a megmaradást. A nyugati példák is
alátámasztják, hogy a régiók szövetsége gazdaságilag stabilabbá tesz egy országot és a korrupciót
is visszaszorítja. „Ha nem lehet egy óvodát indítani, csak ha a főváros rábólint, ne csodálkozzunk
azon, hogy nem működik hatékonyan az oktatásügy. Bukarest nem ismer bennünket, ne mondja
meg nekünk, hogy mit lehet és mit nem” – fogalmazott az államfőjelölt.

Toró T. Tibor a fórumon hangsúlyozta: a magyarok számára az államfőválasztásnak más a tétje,
mint a román jelöltek esetében. Két magyar jelöltnek pontosan ugyanennyi esélye van ezt a
választást megnyerni, mint egynek. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne lenne jelentősége. A
Néppárt elnöke elmondta: úgy tekint a november 2-án esedékes választásra, mint egyfajta
népszavazásra, melynek során az erdélyi magyarok elmondják, hogyan képzelik el jövőjüket.
Kifejezhetik, hogy a bukaresti hatalomhoz és az autonómiához való viszonyulásban melyik
szemléletet támogatják: a bukaresti hatalomba beágyazódó „labanc” vagy az autonómiáért küzdő
„kuruc” politikát.
A mintegy kétórás találkozó fórumjellegének megfelelően, a jelen lévők számos kérdést intéztek a
néppárti politikusokhoz, és őszintén elmondták véleményüket Szilágyi Zsolt választási programjáról
is. A kilátástalanság és a nincstelenség legfőképpen a fiatalok életét nehezíti meg, de bíztató, hogy
az autonómia által van megoldás a régió felzárkóztatására. Ezt az üzenetet kell minél több erdélyi
magyar és román emberhez elvinni – vonta le a végkövetkeztetést Szilágyi Zsolt államfőjelölt.
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