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Szülővárosában, Nagyváradon, tartott sajtótájékoztatót Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt
államelnök-jelöltje Csomortányi Istvánnal, a Néppárt Bihar megyei elnökével. Szilágyi tízezredik
bihari aláíróként látta el szignójával az indulásához szükséges támogatói ívet.

A keddi sajtótájékoztatón a Néppárt jelöltje beszélt indulása szükségességéről. Véleménye szerint,
fontos, hogy valaki végre felvállalja az autonómia képviseletét, ezen túlmenően pedig két magyar
államelnök-jelölt nagyobb eséllyel mozgósíthatja az erdélyi választókat, s így a magyar közösség
nagyobb súllyal vehet részt a romániai politika alakításában. A novemberi választásokat megelőző
kampányban – Szilágyi szerint – elkerülhetetlen a konstruktív román-magyar párbeszéd kialakítása,
hiszen tudatosítani kell a román és magyar választókban egyaránt, hogy az autonómia és a
föderalizmus közös, erdélyi érdek. Azokat a sajtóban megjelent híreszteléseket, melyek szerint a
Néppárt viszonya megromlott Orbán Viktorral, határozottan cáfolta. Szilágyi a félretájékoztatást az
RMDSZ pánik-reakciójának tekinti, mely során propagandacélokra használják a tulajdonukban lévő
sajtótermékeket. A Néppárt jelöltje elmondta: nem titok, hogy pártja jó viszonyt ápol a Fidesszel és
személyesen a magyar miniszterelnökkel is. Ezt bizonyítják a Tusványoson történt egyeztetések is,
ám egyelőre sem írásban, sem személyesen nem kezdeményezett találkozót Orbán Viktorral.

Újságírói kérdésre válaszolva Szilágyi beszélt a támogató aláírások gyűjtéséről is. Elmondása szerint
országszerte haladnak a szignók begyűjtésével, és terveik szerint a szeptemberi határidő előtt
leadják a szükséges 200 ezer aláírást. A sajtótájékoztató végén – két megjelent román újságíróval
egyetemben – tízezredikként ő maga is kézjegyével látta az egyik támogatói ívet.
Csomortányi István, a Néppárt Bihar megyei elnöke elmondta: aki az aláírásgyűjtés fázisában, vagy
a későbbi voksoláson Kelemen Hunort támogatja, az áttételesen Victor Ponta román miniszterelnök
államelnöki törekvéseit segíti. Véleménye szerint a voksolás második fordulójában az RMDSZ
egyértelműen a jelenlegi miniszterelnököt támogatja majd, s kiáll amellett a politika mellett, mely
többször bizonyította szélsőséges magyarellenességét. Csomortányi Ponta nyergestetői szereplését
az RMDSZ-kampány részének tekinti, és úgy véli, a háttérben egy titkos RMDSZ-PSD paktum
képzelhető el. A Néppárt bihari elnöke szerint Szilágyi Zsolt személyében olyan államelnök-jelöltje
lehet az erdélyi magyarságnak, aki képes határozottan fellépni az autonómia és a közösségi ügyek
érdekében.
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