Szilágyi Zsolt: „Dönthetünk, folytatódjon-e a kis lépések
politikája?”
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Az Erdélyi Magyar Ifjak (EMI) Gyergyószentmiklóshoz közeli nyári táborában szerveztek
kerekasztal-beszélgetést Merre tovább, erdélyi magyarság? címmel. Az eseményre a
szervezők meghívták az erdélyi magyar pártok vezetőit, így Szilágyi Zsolt, az Erdélyi
Magyar Néppárt elnöke és Bíró Zsolt, a Magyar Polgári Párt elnöke jelen volt a
beszélgetésen, míg az RMDSZ részéről senki nem fogadta el a meghívást. Szilágyi
kijelentette: a közelgő parlamenti választások tétje, hogy folytatódik-e a rendszerváltás
óta tapasztalt, eredménytelen kislépések politikája?

A Néppárt és az MPP elnöke egyetértettek abban, hogy amennyiben a júniusi helyhatósági
választások során egy a magyar pártok által közösen létrehozott koalíciós lista indult volna
Marosvásárhelyen, úgy a közös polgármesterjelöltnek is sokkal nagyobb esélye lett volna a
városvezetői tisztség megszerzéséhez.
Szilágyi Zsolt kijelentette: a helyhatósági választásokon helye és ideje volt a magyar-magyar
versenynek, a parlamenti és az európai parlamenti választások pedig indokolttá teszik, hogy a
magyar pártok közös stratégia megalkotásával tegyék erősebbé a magyar képviseletet. „Nem
tekinthető magyar-magyar összefogásnak az, amikor az RMDSZ saját pártlistájára szeretné más
erdélyi magyar pártok jelöltjeit meghívni” – szögezte le Szilágyi, majd hozzátette: Marosvásárhely
példája is azt bizonyítja, hogy az Erdélyi Magyar Néppárt jelöltjei nélkül nincs teljes értékű magyar
összefogás.

A közelgő parlamenti választások kapcsán Szilágyi kifejtette: a voksolás tétje az, hogy folytatódik-e
a rendszerváltás óta tapasztalt kis lépések politikája, amely az autonómia és a nemzeti célok
szempontjából semmilyen kézzelfogható eredményt nem hozott. „A kérdés ez: sikerül-e a magyar
képviseletet úgy létrehozni, hogy az tükrözze az erdélyi magyar sokszínűséget, és lehet-e olyan
képviselőnk Bukarestben, aki valóban Erdély és az önrendelkezés érdekeit képviseli, vagy
folytatódik a már jól ismert Bukarest-konformizmus?” – mondta Szilágyi.
Az EMI-táborban megszervezett kerekasztal-beszélgetés végén Szilágyi arra kérte a magyar
állampolgársággal is rendelkező erdélyieket, hogy vegyenek részt az őszi – kényszerbetelepítési
kvótáról szóló – magyarországi népszavazáson, s felhívta a figyelmet arra, hogy mind a
regisztrációban, mind pedig a levélszavazatok begyűjtésében segítenek az Erdélyi-szerte működő
Demokrácia-központok és az Erdélyi Magyar Néppárt irodái.
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