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2014. október 1-jén került nyilvánosság-
ra a PSD-RMDSZ kormány közlekedésre vo-
natkozó fejlesztési tervezete. Az Európai 
Bizottság által alkalmasnak talált tervezet 
szerint a 2020-ig megvalósuló fejlesztések 
majd mindegyike messziről elkerüli Erdélyt. 

Nem lesz észak-erdélyi autópálya!
A Viktor Ponta és Kelemen Hunor vezette 

román kormány fejlesztési tervei szerint 
2020-ig semmi nem épül a Kolozsvár és Nagy-
várad közötti autópályából. 2020 után is 
csupán egy gyorsforgalmi utat és nem autó-
pályát kívánnak építeni. 

Nem lesz temesvárt Szatmárnémetivel 
összekötő gyorsforgalmi út!

Habár eredetileg 2004-ben még autópályát 
terveztek a bánsági és partiumi nagyvárosok 
összekötésére, később a terveztet szerényebb 
formára, egy gyorsforgalmi út megépítésé-
re változtatták. A Ponta-Kelemen kormányzat 
fejlesztési terveiből már teljesen hiányzik ez a 
létfontosságú beruházás.

Megépül azonban 2020-ig a Ploiești-Comar-
nic, Krajova-Pitești, Comarnic-Brassó, Brassó-
Buzău autópálya és megépül a magyarok lakta 
területeket messze elkerülő Brassó-Nagysze-
ben szakasz is.

Nem fontosak az erdélyi repterek sem! 
A kolozsvári és temesvári repterek helyett 

2020-ig a krajovai repteret kívánják fejleszteni, 
így a tervek szerint az évtized végére az válna 
az ország  második legnagyobb légikikötőjévé.

Felszámolják az erdélyi vasutak többségét!
A költségtakarékosság jegyében fel fogják 

számolni az erdélyi vasútvonalak több mint 
kétharmadát. Bezárnak valamennyi vasúti 
mellékvonalat, így olyan városok maradnak 
vasúti összeköttetés nélkül mint Zilah, Margit-
ta, Szilágysomlyó, de vasút nélkül marad a Szé-
kelyföldön Székelyudvarhely, Kézdivásárhely, 
Kovászna és Szováta is. 2020-ig korszerűsítik 
viszont a Bukarest-Giurgiu, a Bukarest-Kons-
tanca és a Bukarest-Râmnicu Vâlcea vasútvo-
nalakat. 

Létező autópálya

2020-ig épülő autópálya

ElvEszik Erdély jövőjét!

rang-
sor Megye

NEttÓ 
átLEGBér 
2014. JAN.

(lej)
1 BuKArESt 2272
2 ILFOV 1840
3 SzEBEN 1734
4 KOLOzS 1702
5 tEMES 1654
6 GALAȚI 1528
7 BrASSÓ 1520
8 prAHOVA 1504
9 GOrJ 1503
10 KONStANCA 1493
11 IAȘI 1492
12 ArAd 1459
13 dOLJ 1449
14 MEHEdINȚI 1401
15 MArOS 1379
16 ArGEȘ 1363
17 HuNyAd 1359
18 tuLCEA 1355
19 OLt 1337
20 VÂLCEA 1319
21 dÂMBOVIȚA 1305
22 BuzĂu 1297
23 BáKÓ 1281
24 SzAtMár 1274
25 SzILáGy 1273
26 IALOMIȚA 1239
27 BESztErCE 1230
28 BrĂILA 1214
29 CĂLĂrAȘI 1208
30 VASLuI 1206
31 BOtOȘANI 1205
32 KOVáSzNA 1201
33 GIurGIu 1197
34 NEAMȚ 1197
35 KrASSÓ-SzÖréNy 1195
36 SuCEAVA 1195
37 BIHAr 1193
38 VrANCEA 1184
39 tELEOrMAN 1173
40 MárAMArOS 1172
41 HArGItA 1067

 a táblázatban az ország megyéinek 2014. januári nettó 
átlagbérei láthatóak (szürkével az erdélyi megyék)

forrás: Nemzeti Statisztikai Intézet

Az átlagbérek tekintetében a magyarok 
lakta megyék (Hargita, Kovászna és Bihar) 
többsége az utolsó tíz hely valamelyikét fog-
lalja el. Az országban a legkisebb fizetések 
Hargita megyében vannak, de a bihari bérek is 
éppen a bukaresti fizetések felét teszik ki.

FÖdEráLIS rOMáNIát, tÖrtéNELMI 
réGIÓKAt!

AutONÓMIát pArtIuMNAK éS  
SzéKELyFÖLdNEK!

átFOGÓ NyELVHASzNáLAtI 
JOGOKAt, LEGyEN A MAGyAr NyELV IS 
HIVAtALOS ErdéLyBEN!

ÖNrENdELKEzéSt Az OKtAtáSBAN, 
NE BuKArESt dÖNtSÖN ISKOLáINKrÓL!

FISKáLIS FÖdErALIzMuSt, MI 
dÖNtSüK EL, MILyEN AdÓKAt VEtüNK 
KI éS MIrE KÖLtJüK A BEVétELEKEt!

ÖNáLLÓ, áLLAMILAG FENNtArtOtt 
MAGyAr EGyEtEMEt!

épüLJÖN MEG VéGrE  
Az éSzAK-ErdéLyI AutÓpáLyA!

tISztA KÖzéLEtEt, táVOzzANAK A 
KOrruptAK!

LEGyEN A réGIÓK FELAdAtA Az 
EGéSzSéGüGy éS A tárSAdALOMBIz-
tOSítáS MEGSzErVEzéSE!

VALÓdI KÖrNyEzEtVédELMEt, NE 
LOpJáK EL VErESpAtAK ArANyát!

CSALádBArát AdÓzáSt, HOGy 
NE BüNtESSüK Azt, AKI GyErMEKEt 
VáLLAL!

A NEMzEtI éS rEGIONáLIS JELKépEK 
SzABAd HASzNáLAtát!
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1968. július 29-én születtem Nagyváradon, 
szüleim gyógyszerészek. Házas vagyok, fele-
ségem zenetanár, két fiunk és egy kislányunk 
van.1974-ben kezdtem az iskolát, majd az Ady 
Endre Elméleti Líceumban végeztem matema-
tika-fizika osztályban. 1987-ben kezdtem épí-
tészetet tanulni a Temesvári Műszaki Egye-
temen. A temesvári évek mind a mai napig 
jelentős hatással vannak életemre. Itt ismer-
kedtem meg Tőkés Lászlóval és Toró T. Tibor-
ral, akikkel a következő 25 évben összes har-
cunkat közösen vívtuk meg. 

Az első szabad választások után, 1990 má-
jusában Románia történelmének legfiata-
labb parlamenti képviselője lettem. Rögtön az 
első napokban emlékezetes verést kaptunk az 
akkori államelnök, Ion Iliescu által az ellenzéki 
tüntetők letörésére hívott bányászoktól. Sze-
rencsénk volt, hogy nem ütöttek agyon. Ezzel 
tulajdonképpen el is kezdtük a bukaresti poli-
tika működésének megismerését.

14 évig voltam képviselő, egészen addig, 
míg az autonómia tervezetek, a Bolyai 
Egyetem, a csángó ügy, a magyar vagyonok 
visszaszolgáltatása és hasonló témák felvál-
lalása miatt, egyfajta nemkívánatos személy 

lettem az RMDSZ-ben. A parlamenti frakcióból 
kizártak és 2004-ben ki is léptem a pártból.

2003-ban autonómia mozgalmat indí-
tottunk, megalapítottuk az Erdélyi Magyar 
Nemzeti Tanácsot, majd megalakult a Székely 
Nemzeti Tanács. Később, 2007-ben sikeresen 

juttattuk be Tőkés Lászlót egyéni jelöltként 
az Európai Parlamentbe, azóta vagyok Tőkés 
László kabinetfőnöke Brüsszelben. Az Erdélyi 
Magyar Néppárt 2011-es megalakulása óta 
annak alelnöke vagyok.

november 2-án reggel 7 és este 9 óra 
között szavazhatunk a lakhelyünk sze-
rinti választási körzetben;

szavazhatunk más településen is, 
mint a személyi igazolvány szerinti la-
kóhelyünk, amennyiben a szavazókör-
ben saját felelősségre nyilatkozunk, 
hogy máshol nem szavaztunk aznap;

személyi igazolványunk alapján az 
urnabiztos ellenőrzi, hogy nevünk sze-
repel-e a választási listán, majd kézbe 
kapjuk a szavazólapot és a pecsétet;

egy szavazólapot kapunk és a szava-
zás ideje alatt csak egyedül tartózkod-
hatunk a szavazófülkében;

a szavazólapot kinyitva keressük a 
jobb felső sarokban található Erdélyi 
Magyar Néppárt feliratot, illetve válasz-
tási jelünket, a CSILLAGOt és Szilágyi 
zsolt államelnökjelölt nevét;

jelöltünk Szilágyi zsolt a 10-es számot 
kapta, így keresse a 10. téglalapban a 
szavazólap jobb felső sarkában;

egyedül az Erdélyi Magyar Néppárt 
neve szerepel magyarul a szavazóla-
pon, így nem lesz nehéz megtalálni az 
erdélyi magyarok jelöltjét;

vigyázzunk arra, hogy a keret belse-
jébe pecsételjünk, hogy szavazási szán-
dékunk egyértelműen megállapítható 
legyen.

szilágyi zsolt önmagáról

Hogyan szavazzunk?
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Szerkesztőség címe:
410004 Nagyvárad, 
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VAN JÓ VáLASztáS!
November másodikán az ország államelnököt választ. Ezúttal 

azonban döntésünk többről szól. Erdély és Bukarest közül választ-
hatunk. Dönthetünk arról, hogy egy végképp balkanizált Erdélyben 
élünk majd vagy Romániát „erdélyesítsük” a hagyományos, erdélyi 
értékek, a munka és a tudás becsülete, a többnyelvűség, a nemzeti 
közösségek békés egymás mellett élésének gyakorlatának kiter-
jesztésével az ország egész területére.

Az ÖNáLLÓ réGIÓK SzÖVEtSéGI áLLAMAKéNt KELL  
úJJáépítENI rOMáNIát

Romániát meg kell újítani, a jelenlegi korrupt és bukarestközpon-
tú hatalmi szerkezetet le kell bontani. A történelmi régióknak auto-
nómiát, politikai, közigazgatási és pénzügyi döntési jogokat kell biz-
tosítani. Ez egyelőre nehéz téma a bukaresti politikusok számára, 
ezért fontos, hogy olyan jelölt is pályán legyen, aki tudatosan vál-
lalja Erdély érdekeinek képviseletét. Ezzel erdélyi román szövetsé-
geseket is megszólíthatunk, hiszen őket is nagyon zavarja, hogy a 
korrupció és a központosítás ennyire visszahúz minket és gátolja a 
normális fejlődésünket.

Az AutONÓMIA A MEGOLdáS A SzEGéNySéGrE  
éS A KILátáStALANSáGrA

Az országot a történelmi régiók szövetségi államaként, az auto-
nómiák szövetségeként kell újraépíteni, ez ugyanis minden szem-
pontból pozitív változást hozhat. Németország, Ausztria és Svájc 
példája is azt bizonyítja, hogy a szövetségi államok a közigazgatás 
és a gazdaság tekintetében egyaránt jobban teljesítenek. Jelenleg 
országos összehasonlításban a Partium és Székelyföld átlagbérei a 
legalacsonyabbak, holott arányosan itt dolgoznak a legtöbben. 

Az ErdéLyI NEMzEtISéGEKNEK KÖzÖSEN KELL KEzüKBE 
VENNIüK SOrSuKAt

Engedmény morzsák helyett a Néppárt azt akarja, hogy ne Bu-
karest döntse el az általunk befizetett adók sorsát, hogy minden 
egyes történelmi régió saját maga döntsön. Ehhez az erdélyi ro-
mánokat, szászokat, svábokat, szlovákokat és más kisebbségeket is 
magunk mellé kell állítani. Erdélyt csakis az itt élő népekkel együtt 
emelhetjük fel. Bár halk még a szavuk, de egyre többen vannak az 
erdélyi román regionalisták is, hiszen tudják, Erdély autonómiája él-
hetőbb, gazdagabb Erdélyt hoz majd létre.

MOSt ELMONdHAtJuK A rOMáN tÖBBSéGNEK  
éS A NyuGAtNAK IS, HOGy MIKéppEN LátJA JÖVőJét Az 
ErdéLyI MAGyArSáG

Emlékeztetni kell 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 Erdély-
ben, hiszen az erdélyi szászok 1224-től több mint hatszáz évig ren-
delkeztek területi-közigazgatási önállósággal, mely megmaradásu-
kat garantálta. Egy föderális államberendezkedés, önálló történelmi 
régiókkal jelentené az erdélyi magyarok számára is a megmaradást. 

ELőSzÖr FOrduL ELő, HOGy A rOMáNIAI áLLAMELNÖK-Vá-
LASztáSOKON Két MAGyAr párt IS INdít JELÖLtEt

Az elnökválasztás kiváló alkalom arra, hogy mi erdélyi magya-
rok elmondhassuk, hogyan képzeljük el jövőnket. A kérdés, hogy 
a bukaresti hatalommal együtt élő „labanc” vagy az autonómiáért, 
Erdély nagyobb önállóságáért küzdő „kuruc” politikát támogatjuk? 

Az Erdélyi Magyar Néppárt azért alakult, hogy az autonómiának 
és a történelmi régiók ügyének legyen valódi politikai képvisele-
te. Ezen a választáson egy magyar jelöltnek ugyanannyi esélye van 
a második körbe jutni, mint két magyar jelöltnek. Két magyarnak 
viszont kétszer annyi esélye van, hogy képviselje ügyünket.

Az elmúlt két évtizedben meredeken esett a magyar szavazatok 
száma. Vissza kell adnunk tehát az emberek hitét. A nemtörődöm-
ség, a passzivitás legyőzése érdekében az embereknek érezniük 
kell, van jelölt, aki megjeleníti közös akaratunkat: van jó választás!

NOVEMBEr 2-áN SzAVAzzON Az ErdéLyIEK JELÖLtJérE! 
SzAVAzzON SzILáGyI zSOLtrA!


