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Székelyudvarhelyi állomásához érkezett Szilágyi Zsolt államelnökjelölt kampányturnéja. A Néppárt
jelöltje sajtótájékoztatóján bírálta a Ioan Rus közlekedési miniszter által bemutatott
közlekedés-fejlesztési tervezetet, mely hátrányosan érintene számos székelyföldi települést, így
Székelyudvarhelyet is.

Szilágyi Zsolt mellett Toró T. Tibor, a Néppárt elnöke és Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács
elnöke is részt vett azon a sajtótájékoztatón, ahol a néppártos államelnökjelölt külön kitért a
Székelyudvarhelyet súlyosan érintő közlekedés-fejlesztési tervre is. „A Székely Gőzöst, mely
Udvarhelyet Segesvárral köti össze, s így utasok százainak életét könnyíti meg, most végképp
felszámolnák.” – jelentette ki Szilágyi. A közlekedési miniszter által bemutatott tervezet értelmében
ugyanis felszámolásra kerülnének az olyan vasútállomások, melyek Bukarest szerint mérsékelt
utasforgalmat bonyolítanak le. „Ami egy centralizált vezetés szemében nem prioritás, az a helyi
közösségek számára mindennapi szükséglet lehet” – mondta a Néppárt államelnökjelöltje. Szilágyi
Zsolt elmondta: ha Bukarest nem képes hatékonyan elkölteni az adófizetők pénzét, adják át az
infrastruktúra-fejlesztés koordinálást egy regionális választott testületnek, amely a helyi igények és
lehetőségek fényében rendezheti a fejlesztések ügyét. „Európában számos példa van a
regionalizmusra, így az olyan esetekre is, amikor helyben döntenek a javaslatunkhoz hasonló
kérdésekben. Ha tőlünk nyugatabbra ezek jól működő rendszerek, Románia miért ne profitálhatna
egy ilyen modellből?” – tette fel a kérdést Szilágyi.
Székelyudvarhelyen Toró T. Tibor elmondta: november 2-án Bukarest és Erdély között
választhatunk, s az urnákhoz járulók eldönthetik, egy centralizált államhatalmat, vagy az
autonómiát támogatják. Ehhez kapcsolódott Izsák Balázs is, aki a választás fontosságán túl
hangsúlyozta: a novemberben leadandó szavazatok egyben az autonómiára leadott voksok is
lehetnek, így reméli, hogy minél több erdélyi magyar részt vesz a szavazáson, és azt a jelöltet

támogatja, aki egyértelműen képviseli az autonómia ügyét.
Szilágyi Zsolt államelnökjelölt a tegnapi nap folyamán a Gyergyói-medencében járt, ma pedig Toró
T. Tiborral és Izsák Balázzsal közösen autonómia-fórumokon vesz részt Homoródszentpálon,
Felsőboldogfalván és Székelyudvarhelyen. Holnap (október 22-én) Parajdon és Bögözön vitatják
meg az autonómiatörekvések jelenlegi helyzetét.
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