Szilágyi Zsolt a Magyar Polgári Párt kongresszusán
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Rendkívüli tisztújító kongresszust tartott a Magyar Polgári Párt Gyergyószentmiklóson. Az
eseményen – meghívottként – jelen volt és felszólalt Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt
elnöke is.
„Mindig öröm számomra olyan helyen lenni, ahol jó emberek közös célokért gyülekeznek. Közösek
gyökereink, s közös jelenünk is van olyan településeken, mint például Székelyudvarhely,
Szentegyháza vagy épp Gyergyószárhegy. Remélem, a jövőben még több helyen kezdhetjük
közösen a vállalt munka elvégzését” – mondta beszéde elején Szilágyi Zsolt. A Néppárt elnöke
emlékeztetett: a reformtömörülés tíz éve után közösen mondták ki, hogy a választás
szabadságának biztosítása erősebb magyar képviseletet eredményezhet az erdélyi magyar
politikában. „Most is úgy gondoljuk, hogy egy ekkora közösség esetében, mint a miénk, több párt
jelenléte még nem jelent sem veszélyt, sem problémát. A bajok akkor kezdődnek, ha a különböző
pártok nem tudnak közös célokat felmutatni, melyekért hajlandók az együttműködésre is. Ha ez
megtörténne, közös ügyeinkben sikereket érhetnénk el. Tudatosítsuk: amíg az erdélyi magyarság
képviselői egymással hadakoznak, addig azok állnak nyerésre, akik ellehetetlenítésünkben
érdekeltek. A választás szabadságának biztosítása és az összefogás együttes alkalmazása vihet
minket közelebb ahhoz, amit a múlthéten, a Székely Nagygyűlésen, több ezren követeltek:
Székelyföld autonómiájához, a székely nép szabadságához” – hangsúlyozta Szilágyi Zsolt. A
politikus felidézte: január 8-án a három erdélyi párt közös autonómianyilatkozatot írt alá, mely
annyi év vitája után példamutató gesztus volt. „Az a tény, hogy hosszú évek politikai harcai után
még mindig közös nyilatkozatban tudunk hitet tenni az önrendelkezés mellett azt jelenti, hogy a
három erdélyi magyar pártnak van közös célja. Ezúton is gratulálok Kulcsár-Terza Józsefnek, amiért
Románia parlamentjében is képviseli az autonómia ügyét, s úgy gondolom, ha minden magyar
képviselő, aláírásával és szavazatával is támogatná a magyar ügyet, konkrét eredményeket
érhetnénk el. A köztünk lévő politikai viták sokkal apróbbnak tűnnek akkor, ha arra gondolunk, hogy
az elmúlt száz évben mennyit szenvedett erdélyi magyarságunk. Ez is jelzi: számtalan
megvalósításra váró feladattal nézünk szembe, s ez bölcsességre és alázatra késztet bennünket. A
Székely Mikó Kollégiummal kapcsolatos tegnapi bírósági döntés, melynek értelmében a bukaresti
legfelsőbb bíróság megalapozatlannak nyilvánította és elutasította az Erdélyi Református
Egyházkerületnek a sepsiszentgyörgyi kollégium újraállamosítása ellen benyújtott fellebbezését, a
Batthyáneum helyzete, a restitúciós folyamat elakadása, a Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetem ügye mind-mind arra emlékeztetnek, hogy az elmúlt harminc évben e
területeken nem tudtunk áttörést elérni. E tény minden erdélyi magyar politikus szeme előtt ott kell
lebegjen, mikor saját pártunk és teljes közösségünk helyzetéről gondolkodunk. Hisszük és valljuk:
egy párt nem cél, csak eszköz lehet abban, hogy közösségünket erősítsük. Végezetül engedjék meg,
hogy elmondjam: baráti és testvéri üzenettel érkeztem, hiszen egy a múltunk és bízom benne, egy
lesz a jövőnk is” – zárta beszédét Szilágyi Zsolt.
A tanácskozás végén a Néppárt elnöke gratulált és eredményes munkát kívánt Mezei Jánosnak, a
Magyar Polgári Párt frissen megválasztott elnökének.
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