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Az erdélyi magyarság ismét választás előtt áll. Még hogyha nincsen is valós esélye saját jelöltjei
valamelyikét az államfői székbe juttatnia – a 2014 novemberi választásokon való céltudatos
részvételével mindazáltal meghatározó szereplőjévé válhat a romániai belpolitika alakításának, az
1989-ben elkezdődött demokratikus rendszerváltozás remélt folytatásának, nem utolsósorban
pedig lehetősége nyílik arra, hogy új irányt szabjon a romániai magyar politikának.

Az utódkommunista Szociáldemokrata Párt, valamint az ellenében újjászerveződő jobbközép
ellenzék államelnök-jelöltjei, nevezetesen Victor Ponta és Klaus Johannis nemzeti stratégiai céljaink
tekintetében nem sok jót ígérnek magyar közösségünk számára.
A Romániai Német Demokrata Fórumtól a román Nemzeti Liberális Párthoz átigazolt Klaus Johannis,
valamint a román Szociáldemokrata Párt kormánykoalíciójának foglyaként Kelemen Hunor
RMDSZ-pártelnök egyaránt alkalmatlanná váltak arra, hogy multietnikus országunk nemzeti
kisebbségeinek, nevezetesen az erdélyi magyaroknak és németeknek az érdekeit hitelesen
képviselje elnökjelölti minőségben.
Már csak önmagában ez a körülmény is föltétlenül szükségessé és indokolttá teszi, hogy az erdélyi
magyar nemzeti, autonomista oldal saját államelnök-jelöltet indítson Szilágyi Zsolt, az Erdélyi
Magyar Néppárt vezető képviselője személyében.
Kelemen Hunor RMDSZ-államfőjelölt a minap azt hangoztatta, hogy: „a mai alkotmányos keretek
között nincs realitása az elkészült autonómia-statútumnak”. Ezek szerint az előttünk álló
korteshadjáratban az RMDSZ ismét csak választási propaganda céljaira, illetve szavazatvadászatra

kívánja használni az autonómiát.
Ezzel szemben az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és az Erdélyi Magyar Néppárt, valamint polgári és
egyházi szövetségesei továbbra is megalkuvás nélkül kiállnak Románia regionális önrendelkezésen
alapuló átszervezése, az erdélyi magyarság több szintű autonómiája, ezen belül pedig Székelyföld
és Partium területi önrendelkezése mellett.
Erdélyi európai képviselőként ennek tudatában fordulok felhívással egymilliónyi választójogosult
erdélyi magyar polgártársamhoz, valamint transzilván felfogású román, német és más nemzetiségű
szövetségeseinkhez, hogy aláírásukkal támogassák Szilágyi Zsolt államelnök-jelöltségét.
2007-ben, az akkori európai parlamenti választásokon, a nemzeti oldalnak – szervezeti háttér nélkül!
– közel 150.000 aláírást sikerült összegyűjtenie jelöltje támogatására.
Meggyőződésem, hogy kellő elkötelezettséggel és mozgósítással, a nagyobb hálózattal rendelkező
RMDSZ szükséges számú támogató aláírásán túlmenően, mi magunk is képesek leszünk az előírt
200.000 aláírást begyűjtenünk jelöltünk támogatására.
Minden esélyünk megvan arra, hogy az idei elnökválasztások rendjén új fejezetet nyissunk
negyedszázados autonómia-politikánkban.
Nagyvárad, 2014. augusztus 13.
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