Összegyűlt a 200.000 aláírás
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Vasárnap délben az Erdélyi Magyar Néppárt kolozsvári székházában Toró T. Tibor bejelentette:
összegyűjtötték a Szilágyi Zsolt államelnökjelölt indulásához szükséges 200.000 támogató aláírást.
A párt elnöke 200 ezredikként látta el kézjegyével a támogatói ívet.

Soós Sándor, a Néppárt Kolozs megyei elnöke elmondta: már pénteken tudni lehetett, meglesz a
szükséges mennyiségű szignó, és a beérkezett aláírásokat azóta is összesítik. Végleges eredményt
kedden közölnek majd, s ekkor adják le a bukaresti Állandó Választási Bizottságnál is az íveket, azt
azonban már most tudni lehet, hogy a szükséges mennyiségen túl, további 10-20 ezer kézjegyet
gyűjtöttek össze.
Toró T. Tibor megköszönte a Néppárt önkénteseinek az elmúlt hetekben végzett emberpróbáló
munkát, valamint külön kiemelte az EMNP ifjúsági szervezete, a Minta segítségét, továbbá Tőkés
László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, valamint Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács
elnökének bizalmát és biztatását. A pártelnök beszámolója szerint több településen a Magyar
Polgári Párt tagjai is segítettek az aláírásgyűjtésben, noha ezzel kapcsolatban nem hozott előzetes –
támogató vagy tiltó – döntést az MPP országos vezetősége. Ezt követően Toró T. Tibor – szimbolikus
gesztusként – 200 ezredikként aláírta a Soós Sándor által kitöltött támogatói ívet. A Néppárt elnöke
reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a hatóságok és a vezető romániai pártok semmilyen
akadályt nem gördítenek Szilágyi Zsolt indulása elé, bár volt már rá precedens, hogy a parlamenti
pártok törvényi vagy hatósági eszközökkel próbáltak akadályt gördíteni a független vagy

parlamenten kívüli pártok megméretkezésének útjába. Véleménye szerint ez a román jogállam
próbája is lehet: minél több jelölt kéri a novemberi voksoláson a választók támogatását, annál
erősebb lesz a román demokrácia.

Az aláírások leadása után a hatóságoknak 48 órájuk van döntést hozni a szignók érvényességét
illetően, ezt követően 24 órás fellebbezési időszak következik, majd egy újabb 48 órás periódus áll
a bizottság rendelkezésére a beérkezett fellebbezések kivizsgálására. Toró T. Tibor elmondta: az
államelnök-választást megelőző kampány október 2-án kezdődik, így a jövő hónap elején
bemutatják Szilágyi Zsolt részletes választási programját.
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