Szilágyi Zsolt évértékelője: „A magyar összefogás erősebb
képviseletet eredményezhet”
2018. 12. 21.

Évértékelő sajtótájékoztatót tartott Nagyváradon Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar
Néppárt elnöke.
„Bár sokaknak úgy tűnhet, Románia a centenárium évében a csúcson volt, ha jobban a dolgok
mélyére nézünk, láthatjuk: ez az ország még soha nem volt ennyire megosztott. A kormány nem
volt képes megszavazni a jövő évi költségvetést, folyamatos korrupciós botrányok rázzák meg,
kormányzati tévedések tömkelegét láthattuk az elmúlt időszakban, s nem hajlandók eltérni attól a
túlközpontosított politikától sem, melynek káros hatásait az ország – és különösen Erdély –
fejlődésképtelenségében láthatjuk” – kezdte beszédét Szilágyi Zsolt. A Néppárt elnöke hozzátette:
ahogy a korábbiaknak, úgy a jelenlegi román kormánynak is van egy egyértelműen magyarellenes
vonulata, noha a „jéghegy csúcsa” a korábbi miniszterelnök, Mihai Tudose, akasztásos fenyegetése
volt. „A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem ügye, a visszaszolgáltatások elakadása
és a visszaállamosítások, nyelvhasználati jogaink folyamatos megsértése, valamint a
román–magyar párbeszéd megkezdésére vonatkozó megkereséseink elutasítása is azt jelzik, hogy a
kormányzati szintre emelt magyarellenesség mindennapi valóság. Száz évvel Románia
megalakulása után a bukaresti politikai elit nem csak azért nevezhető alkalmatlannak, mert nem
képes demokratikusan és korrupciómentesen működtetni az országot, hanem azért is, mert nem
hajlandó tudomásul venni és betartani a Gyulafehérváron tett ígéreteket. Ez az ország soha nem
volt még ilyen megosztott, s ennek legfőbb oka, hogy a románság elvesztette abbéli hitét, hogy
mint nemzet, saját országában sikeres lehet. Milliók vándorolnak ki, mert nem bíznak Románia
sikerességében. Ők távozásukkal mondanak véleményt a rendszerváltás utáni időszakról,
többségük pedig soha nem fog visszatérni szülőföldjére. Mára már oda jutottunk, hogy a románok
nagy része nem bízik Romániában. A mi válaszunk erre az, hogy mi hiszünk Erdélyben” – jelentette
ki Szilágyi Zsolt. A Néppárt elnöke a felvetett problémákra adott megoldásként elmondta: szükség
van az ország strukturális átalakítására. „A Nyugat Szövetsége is jelzi, hogy elérkezett az ideje
annak, hogy különböző regionális érdekeket tartsunk szem előtt. A központosított
államberendezkedést át kell alakítani, hogy a hatalomgyakorlás és a pénzfelhasználás minél
közelebb kerüljön az emberekhez. Tudjuk: Bukarest diszkriminálja Erdélyt, az észak-erdélyi
autópálya sem épült meg, ezzel pedig Románia teljes gazdasága veszített. A Bukarest-központú
politikának az erdélyi magyarok és románok egyaránt vesztesei, ez pedig közös cselekvésre késztet
minket. Ezért keressük a kapcsolatot román partnereinkkel, s ezért fogadtunk el közös
román–magyar nyilatkozatot is Kolozsváron. Hisszük és valljuk: a regionális és közös ügyekben
közös fellépésre is szükség van” – hangsúlyozta a pártelnök.
Az elmúlt egy év erdélyi magyar politikai eseményei kapcsán Szilágyi Zsolt elmondta: a következő
két évben négy választás is lesz Romániában, melyek komoly kihívások elé állítják az erdélyi
magyar politikai szereplőket. „Az elmúlt időszakban Kelemen Hunorral (RMDSZ) és Mezei Jánossal
(MPP) is egyeztettem. A pártelnököknek elmondtam: véleményünk szerint konvergens stratégiára
van szükségünk, s meggyőződésünk, hogy a magyar összefogás egy erősebb képviseletet
eredményezhet. Olyan választási stratégiát kell ezért alkalmaznunk, mely maximalizálhatja a
magyarok szavazatszámát. A kérdés csak az, hogy az RMDSZ túl tud-e lépni azon a paradigmán,

mely szerint az erős képviselet csak RMDSZ-es lehet. Idén januárban – a közös
autonómianyilatkozat elfogadása kapcsán – már sikerült együttműködnünk, s bízom benne, hogy a
jövő évet is hasonló együttműködéssel indíthatjuk. Szükség van az erdélyi magyar pártok
vezetőinek találkozására és egyeztetésére. Csak így érhetjük el, hogy a következő két évben erőseb
magyar képviselet legyen. Hiszünk benne, hogy magyar a magyarral és magyar a románnal is
képes szót érteni” – zárta sajtótájékoztatóját Szilágyi Zsolt.
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