Szilágyi Zsolt: „Akkor van biztonságban a közösség, ha
leváltjuk a korrupciót!”
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Normális faluvezetésre, minőségi alapoktatásra és átgondolt turizmusfejlesztésre van szükség
Parajdon – mondta Nagy Imre Barna független polgármesterjelölt a helyi kampányfórumon,
amelyen a Néppárt parajdi szervezetének jelöltjei mellett dr. Zakariás Zoltán, a Néppárt országos
alelnöke, Hargita megyei listavezetője, és Szilágyi Zsolt, a Néppárt elnöke is részt vettek.

„Nagyon sok ismerős, barát biztatott arra, hogy vállaljam a jelötséget, ennek pedig a jelenlegi
parajdi diktatórikus vezetési stílust alapul véve különös súlya van. Az önkormányzatban nincs,
akivel együtt dolgozni, hisz a szakképzett alkalmazottak más munkalehetőség után néznek a
kibírhatatlan munkahelyi légkör miatt. Rendkívül sok probléma adódik a beruházások minőségével,
a kivitelezés kritikán aluli” – sorolta a megoldásra váró problémákat a polgármesterjelölt.
Hozzátette: az oktatás helyzete szintén alapvető fontosságú, hisz a parajdi gyerekeknek egy-két
évbe telik felzárkózni, amikor középiskolába kerülnek, akkora a lemaradásuk.
„Faluvezetési szintén senki nem foganatosított olyan intézkedéseket, hogy a szaktanárokathelyben
tartsák. A lakbérek drágák, az ingázás fárasztó és költséges, a fiatal tanárok rövid idő után
elhagyják a községet. Sürgősen orvosolni kell a problémát, és biztosítani kell a minőségi
alapoktatás feltételeit” – részletezte. Nagy Imre Barna szerint évente félmilliónál is több turista
fordul meg Parajdon, a település ennek ellenére nem üdülőtelepnek néz ki, hiányzik a közös
turisztikai arculat. „Minden turisztikai ágazatot, szolgáltatót közös irányítás alá kellene vonni, közös
célokat találni, és erre alapozva lehet fejleszteni a települést. A tanácsosok segítségével változtatni
kell az áldatlan állapotokon” – hangsúlyozta.
Lukács Vencel, a Néppárt parajdi elnöke és a jelöltlista második helyezettje elmondta: okos,

tisztességes és fiatal csapattal, teljes listával vágnak neki a vasárnapi megmérettetésnek.
„A polgármesternek az a feladata, hogy szolgálja a közösséget, a tanácsosnak figyelni kell a falu
hangjára, hogy a dolgok a maguk rendje szerint működjenek. Parajdon is őszinte, a munkát és a
szabadságot szerető, szabályokat tisztelő emberek élnek, akik 1989 után remélték, hogy a helyükre
kerülnek a dolgok. Több mint 25 évvel a rendszerváltás után azt látjuk, hogy egyáltalán nincsenek
rendben a dolgok. Azért hoztuk létre a Néppártot, mert úgy láttuk, hiányzik az erdélyi magyar
politikából a tiszta magyar szó” – fogalmazott Szilágyi Zsolt. Megjegyezte: tisztában van azzal, hogy
egyik napról a másikra nem lehet megváltani a világot, különösen a politikában nem, de már annak
is van ereje, az is változást hozhat, hogy porondra léptek.
„Huszonhét évvel ezelőtt együtt mondtuk Tőkés Lászlóval, hogy nem félünk. Most ismét ott tartunk,
hogy RMDSZ elnököktől, politikusoktól, polgármesterektől félünk. Ez nem normális helyzet, ezen
változtatni kell. Mindenkinek lehetősége van június 5-én véleményt mondani arról, hogy mennyire
kívánatos a félelem jelenléte a magyar-magyar viszonyban” – fogalmazott. Az RMDSZ és a
Communitas Alapítvány pénzosztási procedúráival kapcsolatban a pártelnök elmondta,
átláthatatlan a pénzköltés módja, nem tudni mivel fenyeget legközelebb az RMDSZ, és nem tudni,
hogy az első utcasarkon mire adják el a rájuk leadott szavazatokat.
„Attól nem lesz Bolyai Egyetem, ha bemennek tárgyalni róla, és egy faexport engedéllyel fejezik be
az ülést. Ezzajlik 25 éve. Nem lesz attól jobb a parajdiaknak, nagyváradiaknak, kolozsváriaknak,
hogy egyik vagy másik udvarhelyi szenátorunk magánvagyona 40 millió euróról 60 millióra nő.
Nagy szükség van gazdag, erős vállalkozókra, de két dolgot ne keverjünk össze. Aki a közösség
szolgálatára vállalkozik, ezt vegye figyelembe. Az amerikai nagykövet is arra hívta fel a figyelmet,
hogy ne szavazzunk korrupt pártokra, jelöltekre, akikre a korrupció árnyéka vetült. Olyan vezetőket
kell választanunk, akikben bízhatunk, és akikről tudjuk, nem adja el a szavazatunkat, nem adja el a
magyar ügyet.
Szilágyi hangsúlyozta: a romániai magyar politikai elitbe is benyomult a zsákmányrendszer, a
korrupció. „Senkit ne üldözzenek hamis korrupciós váddal, csak azért, mert magyar, aki ártatlan,
joga van a tiszta védekezéshez, jogos, korrekt eljáráshoz. Viszont, csak azért, mert magyar, nem
biztos, hogy ártatlan. Azt hiányoljuk az RMDSZ-ben, hogy nem határolódott el világosan azoktól a
korrupciós ügyektől, amelyek az egész szervezetet beárnyékolják. Sem a korrupciónak, sem a
félelemnek nincs helye a közösségben, ezt a szavazás pillanatában lehet bizonyítani. Enne a
harcnak pusztán a Néppárt jelenléte okán is értelme van” – hangsúlyozta. Megjegyezte: az osztja
meg a magyarságot, aki a magyar szavazatokat kéri, miközben nem áll ki a magyar ügy mellett, és
nem szolgálatot vállal, hanem visszaél a hatalommal. Ilyen társadalomban senki sem akar élni, van
esély a változásra. Akkor van biztonságban a közösség, ha a korrupciót leváltjuk – mondta Szilágyi
Zsolt.
Erős megyei és helyi önkormányzatokra van szükség, hisz napjainkban számos támadásnak van
kitéve a magyarság. Ezeket a támadásokat pedig csak egy erős önkormányzat, a közösségi érdekek
képviselőjeként tudja kivédeni – jelentette ki Zakariás Zoltán. „Önkormányzataink nagy része
jelenleg nem erős, mert a vezetést nem övezi a közösség bizalma. Ha a közösség elfordul a
választott vezetéstől, az külön utasságot eredményez. A Hargita megyei önkormányzat esetében
nem normális, hogy Borboly Csaba tanácselnök saját hűbérbirtokaként tekint a helyi
önkormányzatokra, és a neki kedvező választási szavazatok, a polgármesterek politikai színezete és
személyes kapcsolatai alapjánhatároz az önkormányzatoknak járó támogatásokról” – szögezte le.
A megyei listavezető szerint a megyei önkormányzatnak a helyi igényeknek megfelelően kellene
kidolgozni egy egységes megyei koncepciót, és a források lehívása után ez alapján vitelezze ki a
megyei beruházásokat. „A Néppárt ezen a rossz szemléleten szeretne változtatni. Az elmúlt négy
évben 3 képviselőnk volt a 39 fős testületben, ami nem nagy arány, de már azzal, hogy jelen
voltunk, és szakmailag felkészülve sikerült néhány olyan eredményt elérni, amelyek a törvényesség
és a rend irányába terelték a tevékenységet. Ha nem a rend és törvényesség alapján folyik az
önkormányzati munka, ott rögtön a zavarosban lehet halászni” – fogalmazott Zakariás. Hozzátette:
polgármestereiket és tanácsosaikat arra fogják sarkalni, hogy rendszeresen konzultáljanak a
közösséggel, számoljanak be hivatali tevékenységükről, mivel csak így lehet fenntartani a bizalmi

állapotot és reálisan képviselni a közösség érdekeit.
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