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„Megfogjuk egymás kezét és így ketten hármat érünk” – szól a Szilágyi László által 
sokszor idézett és a nyírségi ősöktől származó mondás. 
 
Dr. Szilágyi László és Dr. Fodor Zsuzsanna több évtizedes házasságára, szakmai és 
közéleti tevékenységükre bizton illik ez a mondás. Mindketten fogorvosok, a férj 
Kisvárdáról, a feleség Kiskunságból származik. A Nyírségből 1977-ben költöztek 
Sopronba, ahol mindketten a fogorvosi tevékenységet folytatták, majd megvásárolták és 
régi fényében újjáépítették Sopron egyik híresen szép épületét, a Pannónia Szállodát. 
Ebben a házban rendezték be fogorvosi rendelőiket, vendégeket fogadnak és az épület adta 
lehetőségeket kihasználva a szálloda egyben művészeti és közéleti tevékenység 
színhelyévé is vált. A szálloda avatásával egy időben került a szálloda központi helyére 
gróf Széchenyi István szobra is. A gróf azóta is mintegy „őrzi” a tulajdonosok által 
képviselt szellemiséget, és naponta figyelmeztet arra, hogy folyamatosan kell dolgozni a 
haza üdvéért. A Szilágyi házaspár több évtizedes tevékenységével a gróf is elégedett lehet. 
 
A házaspár tevékenysége példát adhat nekünk, miként illik támogatni a magyar nemzeti 
ügyet, a magyar nemzeti összefogást, a kultúrát, a művészeteket és egy város fejlődését; az 
emberek gondolkodásának, társadalmi tudatának alakítását. 
 
20 éve vezéregyéniségei és támogatói a soproni Liszt Fesztiválnak, ahol a magyar és 
nemzetközi művészvilág számtalan egyénisége vonult már fel. Támogatói a Régi Zenei 
Napoknak, saját költségükön és szervezésben mintegy 500 művészeti kiállítás volt már a 
szálloda épületében. Kezdettől támogatói az emlékezetes határnyitás napján rendezett 
Páneurópai Unió rendezvényeinek, mely alkalommal kiállítást és konferenciát szerveznek. 
 
Nevükhöz fűződik a „Fogjuk meg egymás kezét” mozgalom, mely a hazai és Kárpát-
medencei fiatalság magyar identitását, a nyelv megőrzését és a magyar kultúra terjesztését 
hivatott szolgálni. Saját költségükön mintegy 50 határon túli fiatalt üdültetnek és képeznek 
évente útiköltséggel és teljes ellátással. 
 
„Csak az önnemesítés és Magyarország jóléte legyen a cél, amely bennünket egyesít” –  
írja Széchenyi, és ezt választottuk a Széchenyi Emlékév 2010 jelmondatául is. Dr. Szilágyi 
László és dr. Fodor Zsuzsanna megfelel ennek a programnak, önmaguk nemesedése és 
tevékenysége kiárad környezetükbe, szolgálja hazánk erkölcsi és anyagi jól-létét és a 
Kárpát-medencei magyarság egyesülését. 
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