Szilágyi és Toró értékelték a választási eredményeket
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Továbbra is az erdélyi és székelyföldi magyarok önrendelkezési jogának érvényesítését tartja fő
feladatának a Néppárt, így folytatják a megkezdett munkát – jelentette ki Toró T. Tibor pártelnök és
Szilágyi Zsolt államelnökjelölt. A néppártos tisztségviselők ugyanakkor elmondták, nem elégedettek
az államelnök-választás eredményeivel, így a legközelebbi elnökségi ülésen benyújtják
lemondásukat.

„A vasárnapi választást követően elmondhatjuk, arányaiban ugyanaz maradt az erőviszony az
RMDSZ és a Néppárt között, mint amit a 2012-es parlamenti választások után tapasztalhattunk.
Mindemellett tudomásul vettük, hogy Kelemen Hunor megnyerte a magyar-magyar versenyt, ezért
gratulálok az elért eredményéhez” – kezdte hozzászólását Szilágyi Zsolt. A Néppárt jelöltje
elmondta: a hétvégén egy elnökségi ülés keretei között részletesen is kiértékelik a kampányt és a
választási eredményeket. „Közel 53 ezer aktív szavazópolgárt sikerült meggyőznünk arról, hogy a
Néppárt által felkínált jövőkép egy élhetőbb Erdélyt jelentene. Nem titok, hogy több szavazatra
számítottunk, és azt reméltük, sikerül látványosan megnövelnünk támogatóink számát. Hiszek
abban, hogy a felelős politizálás elképzelhetetlen felelős vezetők nélkül, így a Néppárt soron
következő elnökségi ülésén benyújtom lemondásomat a párt alelnöki tisztségéről, ezzel is vállalva a
felelősséget a választásokon elért eredményünkért” – nyilatkozta Szilágyi.
Toró T. Tibor pártelnök értékelője elején elmondta: a Néppárt nem tudta ellensúlyozni az RMDSZ
demobilizációs tevékenységét, mely leginkább abban mutatkozott meg, hogy a Szövetség
államelnökjelöltje és tisztségviselői rendre elutasították a magyar-magyar párbeszéd lehetőségét.
Toró úgy véli, a kampány során nem sikerült elég magyar szavazót meggyőzni arról, hogy a politika

nem csak a korrupt bukaresti főhatalmat jelenti, így sokan nem mentek el a vasárnapi voksolásra.
„A magyar-magyar verseny ismét kirajzolta a 2012-es erőviszonyokat, ezzel azonban nem lehetünk
elégedettek. Jobb eredményre számítottunk, így meg kell keressük annak okait, hogy miért nem
sikerült még jobban mozgósítani az erdélyi magyarságot” – mondta Toró. A pártelnök kijelentette:
Szilágyi Zsolthoz hasonlóan ő is vállalja a felelősséget a vasárnapi eredményekért, így a párt
vezetősége elé terjeszti lemondását, s a következő tisztújító kongresszusig ügyvivő elnökként
irányítja a Néppártot. „A mögöttünk lévő időszaknak, természetesen, számos pozitívuma is van.
Szilágyi Zsolt személyében sikerült egy olyan jelöltet találnunk, aki következetesen és
egyértelműen képviselte az autonómia, a föderalizmus és a decentralizáció ügyét. Ugyanakkor
sikerült egy jól működő koalíciót kialakítanunk a Székely Nemzeti Tanáccsal és az Erdély Magyar
Nemzeti Tanáccsal, akiknek külön megköszönöm, hogy kiálltak mellettünk” – mondta Toró T. Tibor.
Újságírói kérdésre válaszolva a Néppárt elnöke elmondta: nehezen képzelhető el, hogy a Néppárt a
második fordulóban egy baloldali jelöltet támogasson. Toró T. Tibor kijelentette: „Az erdélyi
magyarok közül sokan a jobboldali román jelöltre voksoltak, így ez is jelzi, hogy az itt élők nem
kérnek a baloldali jövőképből. Ezzel valószínűleg az RMDSZ vezetősége is tisztában lehet, s ennek
köszönhető, hogy bár Bukarestben biztosítják a magyar érdekeket számtalanszor megsértő Victor
Pontát támogatásukról, Erdélyben mégis Kelemen Hunor Orbán Viktorral készült közös képét
terjesztik százezres nagyságrendben.”
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