Szilágyi: közel kétszáz településen indít jelölteket a Néppárt
2016. 4. 21.

Mintegy kétszáz településen, közel száz polgármester-jelöltet indít a júniusi
helyhatósági választásokon az Erdélyi Magyar Néppárt – jelentette be kolozsvári
sajtótájékoztatóján Szilágyi Zsolt. A Néppárt elnöke elmondta, hét megyében indítanak
megyei listát, és 12 megyében lesznek jelöltjeik.

„A helyhatósági választásokon dől el, hogy az erdélyi magyarság tud-e új lapot kezdeni, tiszta
lappal tudunk-e változtatni az eddigi huszonöt év egy helyben topogásán, illetve a mindent
elárasztó korrupción. Erősebb, hitelesebb, tisztább és hatékonyabb magyar képviselet
megteremtésén dolgozunk” – fogalmazott a pártelnök. Hozzátette: április 26-ig kell benyújtani a
jelöltlistákat, az előre megtervezett menetrend szerint haladnak, a legfontosabb helyeken pedig
már elkészültek a listák.
Szilágyi szerint Érmihályfalván, Körösfőn és Torockón jó esélyjel indulnak a Néppárt
polgármesterjelöltjei, valamint Marosvásárhelyen, Kézdivásárhelyen, vagy Székelyudvarhelyen is jó
eredményekre számítanak, függetlenül attól, hogy saját vagy koalíciós jelöltről van szó.
Kézdivásárhelyen Johann Tajerling országos alelnök a jelöltjük, akinek komoly esélye van arra, hogy
nyerjen. Székelyudvarhelyen, a hét elején jelentették be, hogy jelöltjüket a tiszta közélet, a változás
és a nemzeti erők győzelme érdekében visszaléptették, és vállalták, hogy a Magyar Polgári Párt
helyi szervezete által javasolt Gálfi Árpád legyen a közösen támogatott jelölt – számolt be.
„Marosvásárhelyen továbbra is támogatjuk Soós Zoltán jelölését. Mi a tiszta, magyar képviseltnek
drukkolunk, azonban azt látjuk, hogy nincs hiteles RMDSZ-stáb. Ennek ellenére úgy gondoljunk,

Soós Zoltánnak komoly esélye van, és minden erőnkkel azon leszünk, hogy megválasztási esélyeit
maximalizáljuk” – fogalmazott a politikus. Úgy vélte, összmagyar ügy, hogy erős magyar képviselet
legyen a marosvásárhelyi tanácsban, ami csak akkor lehetséges, ha a Néppárt is bekerül a
testületbe. „Ezért Soós Zoltánt megkeresték helyi vezetőink, hogy a kampányban egyeztessünk
vele. Arra kértük, jöjjön el kampányrendezvényeinkre, és ahogy mi is gyűjtöttünk neki aláírást, és
továbbra is támogatjuk jelölését, ő is támogassa a Néppárt listáját, ugyanis az erős magyar
képviselet megvalósítása csakis akkor lehetséges, ha mind az RMDSZ, mind pedig a Néppárt
mandátumot szerez a helyi tanácsban. Szilágyi elsősorban azt várja Soós Zoltántól, hogy
mozgósítsa a magyar választókat, és kampánya ne pártkampány legyen.
Újságírói kérdésre Szilágyi Zsolt elmondta, hogy erős, reprezentatív, társadalmi különbözőséget
megjeleníteni tudó listájuk lesz Marosvásárhelyen. „Egy párt nem egy egyszemélyes mutatvány.
Portik Vilmos visszalépésével szomorú jelenségnek lehettünk tanúi. Előzetesen nem konzultált az
országos vezetéssel, mi is a közösségi oldaláról értesültünk a döntésről. Hegymászó hasonlattal
élve ez olyan, mint amikor csúcstámadás előtt a vezető elhagyja a csapatot. Ez megfutamodás, és
úgy gondolom, hogy Portik Vilmos elsősorban nem bennünket hagyott cserben, hanem a
marosvásárhelyieket. Kutyakötelessége lett volna – miután négy évig volt az Néppárt Maros megyei
elnöke, és ő volt a jelöltünk az előválasztásokon –, hogy mozgósítson, dolgozzon, és azt a tőkét,
bizalmat, amit a marosvásárhelyiek nekiadtak, megpróbálja közös célunk érdekében hasznosítani” –
mondta a Néppárt elnöke.
A pártelnök szerint a Brassó megyei lista még függőben van, e tekintetben a helyi szervezet
tárgyalt az RMDSZ helyi szervezetével, ám visszautasították a négy évvel ezelőtti közös
együttműködést. Temes megyében szintén létezett kommunikáció a két helyi szervezet között, de a
pártelnök véleménye szerint az RMDSZ-t nem érdekli a közös magyar stratégia. „Említhetném Arad
megyét, vagy azokat a szórvány megyéket is, ahol magyar-magyar egyeztetés, együttműködés és
közös fellépés nélkül nem vihető előbbre közös ügyünk. Minden valószínűség szerint a szórvány
meg fogja érezni az RMDSZ pártos, külön-utas magatartását” – mondta Szilágyi Zsolt.
A Néppárt sikere négy és fél évvel az alakulás után, az erdélyi gondolat, az autonómia, a föderális
Románia sikere is lehet – hangsúlyozta Szilágyi Zsolt. „Azokat a helyi témákat, amelyek előre
vihetik a helyi közösséget, ha lehet, együtt jelenítsük meg az Erdélyt szülőföldjüknek tekintő
románság erőivel. Erdélyt élhetővé tenni annyit jelent, hogy a románokkal együtt az
önkormányzatokban elsősorban a helyi emberek érdekeiért dolgozó tanácsosokat válasszunk meg.
Nézzük meg, hogy mitől magasak a vízdíjak, ki viszi el a szemétdíjakból a jutalompénzeket, hogyan
tudjuk ezeket a rezsiket csökkenteni, hisz az önkormányzat joga, hogy eldöntse, milyen szorzót
használ a helyi adók megállapításakor” – mondta a Néppárt elnöke.
Szilágyi arról is beszámolt, hogy a megfélemlítés, a negatív kampány is beindult. „Arra kérjük az
RMDSZ helyi és országos vezetőit, hogy azt a vonalat, amit Szabó Ödön, Kiss Sándor, Tamás Sándor,
de még Kovács Péter is megjelenít, ezt a korrupciótól sem mentes, hiteltelen vonalat, amelynek
bukaresti hátországát Verestóy Attila biztosítja, ne helyezzék előtérbe” – fogalmazott Szilágyi.
Hozzátette: több jelzést is kaptak Háromszékről, hogy ott is elindult a megfélemlítés. „Világosan
látszik, jelöltjeinket úgy próbálják eltántorítani, hogy fenyegetik őket az adóhatósággal, azzal, hogy
rájuk küldik az állami szerveket, az ellenőrzéseket, elveszik szerződéseiket. Kovászna ebben a
folyamatban élen jár. Nem vádolom Tamás Sándort semmivel, azonban világosan látszik, hogy
vannak RMDSZ-es vezetők, akik elsajátították azokat a módszereket, amelyeket a román
csendőrség és rendőrség is alkalmaz például a Székely Szabadság Napján tüntetők ellen. Minden
alkalommal fel fogjuk emelni szavunkat, amikor ezt látjuk, függetlenül attól, hogy kiről van szó.
Nem engedhetjük meg, hogy visszahozzák a félelem légkörét, ezért fontos, hogy az EMNP jelöltjei
jól szerepeljenek a választási kampányban. Mindent megteszünk azért, hogy tabuk és félelem
nélkül kibeszélhessük azokat az ügyeket, amelyek egy helyi közösséget sújtanak, függetlenül attól,
hogy a helyi kiskirályoknak milyen helyi befolyásuk, kapcsolataik, vagy megfélemlítő eszközeik
vannak” – hangsúlyozta Szilágyi Zsolt.
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