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Szatmárnémetiben mutatkozott be Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt államfőjelöltje. A
Zatykó Gyulával, a Néppárt régióelnökével és Veres-Kupán Enikővel, az Erdélyi Magyar Nemzeti
Tanács Szatmár megyei elnökével közösen tartott sajtótájékoztatón hangsúlyozták: Szilágyi Zsolt a
partiumi régió egyetlen jelöltje, aki emiatt nemcsak a magyarok, hanem a románok támogatására is
számít.

Szilágyi Zsolt a sajtótájékoztatón először arra szolgált magyarázattal, hogy miért vállalta a jelölést.
Az erdélyi magyarok szavazói kedvének csökkenése arra enged következtetni, hogy az
állampolgárok csalódottak az elmúlt 25 év eredménytelen politikájában. A Néppárt biztos abban,
hogy a pluralizmus mozgósító erejű lesz. A kampány egy olyan időszak, amelyben a politikai
üzenetekre érzékenyebb mind a román, mind a magyar közvélemény és a sajtó. Ezt szeretnék
kihasználni a történelmi régiók autonómiájának népszerűsítésére. Az Erdélyi Magyar Néppárt egy
szövetségi állammodell mellett kampányol, mely a történelmi régiók társulásán alapulna, amiként
Németország, Ausztria, Svájc, vagy az Amerikai Egyesült Államok is működik. Szilágyi véleménye
szerint egy ilyen államberendezkedés egy pénzügyileg stabilabb, biztonságosabb, gazdagabb
országgá tenné Romániát. Ha az erdélyiek pénzéről az erdélyiek döntenének, akkor már rég lenne
autópályánk – vélekedett a Néppárt jelöltje. Később újságírói kérdésre kifejtette: azért is számít az
erdélyi románok támogatására, mert úgy gondolja, hogy csak az Erdélyben élő nemzetek

összefogásával emelhető fel Erdély. Szilágyi esélyt lát arra, hogy mindazok, akik hasonlóképpen
gondolkodnak Erdély jövőjéről, támogatni fogják.
Végül a Néppárt jelöltje arra bíztatta a sajtón keresztül a szatmáriakat, hogy támogassák
aláírásukkal a jelölését.

Veres-Kupán Enikő, az EMNT Szatmár megyei elnöke a sajtótájékoztatón elmondta: büszke arra,
hogy Szilágyi Zsoltot a temesvári egyetemi évei óta harcostársának tudhatja. Megjegyezte: az
1989-es forradalom kirobbanásakor együtt álltak ki Tőkés László mellett. Keresztény emberként,
nemzetéért és Erdélyért elkötelezett személynek ismeri.
Zatykó Gyula, a Néppárt alelnöke úgy jellemezte Szilágyi Zsoltot, mint akinek nagy tapasztalata van
a közéletben. 1990-ben a legfiatalabb képviselő volt Románia parlamentjében, ahol 2004-ig
tevékenykedett. Fontosnak tartotta kiemelni, hogy Szilágyi Zsolt ellen sohasem fogalmazódott meg
egyetlen korrupciós vád sem, mindvégig megőrizte tisztességét, egy olyan időszakban, amikor más
politikusok minden lehetőséget kihasználtak, hogy saját zsebüket megtömjék. Zatykó Gyula szerint
ezért is ideális elnökjelölt Szilágyi Zsolt.

© Copyright Erdélyi Magyar Néppárt 2015

