Szilágyi Zsolt: „Az erdélyi levélszavazatok közel felét a
Néppárt és az EMNT juttatta célba”
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Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke közvetlenül a magyarországi országgyűlési
választás lezárulta után nyilatkozott, Németh Zsolt budafoki eredményváróján. A pártelnök
elmondta: a Néppárt és az EMNT Demokráciaközpontok munkatársai, önkéntesei és tisztségviselői
az Erdélyben leadott levélszavazatok közel felét időben és biztonságos körülmények között célba
juttatta.
„Az anyaországi urnazárást követően az első szó a köszöneté kell legyen: köszönet illeti mindazon
erdélyi magyar állampolgárokat, akik éltek szavazati jogukkal, s az EMNT Demokráciaközpontok
hálózatán keresztül, valamint a Néppárt önkénteseinek és tisztségviselőinek segítségével leadták
szavazatukat – hozzájárulva ahhoz, hogy a határokon átívelő nemzetegyesítés valósággá váljon.
Ugyancsak köszönet illeti a kolozsvári és csíkszeredai főkonzulátusok munkatársait, akik
emberfeletti munkát végezve biztosították a szavazás sikeres lefolyását” – mondta Szilágyi Zsolt. A
Néppárt elnöke hozzátette: az Erdélyben leadott levélszavazatok csaknem felét – az előzetes
adatok szerint közel 70 ezer szavazatot – gyűjtöttek be és juttattak el a külképviseletekre.
„Hatalmas munkán vagyunk túl, kollégáink pedig ismételten – a 2014-es országgyűlési választások
után, valamint a 2016-os népszavazást követően – harmadszor is bizonyították felkészültségüket.
Jól működő, megbízható hálózatot működtetünk, mely azt jelzi: az erdélyi magyar állampolgárok
mindig, minden körülmények között számíthatnak ránk. A regisztrációs folyamat során, majd most,
a levélszavazatok begyűjtésekor is egyértelművé vált: stabil és megbízható partnerei vagyunk a
magyar nemzetpolitikának” – jelentette ki Szilágyi. A Néppárt elnöke megjegyezte: néhány erdélyi
nagyvárosban és régióban kiemelten jól teljesítettek, így Nagyváradon, Szatmárnémetiben,
Marosvásárhelyen, Sepsiszentgyörgyön vagy épp Székelyudvarhelyen és környékén is
egyértelműen a Néppárt és az EMNT hálózata gyűjtötte be a levélszavazatok döntő többségét.
Nyilatkozata végén Szilágyi Zsolt felhívta a figyelmet arra, hogy hétfőtől várják irodáikban
mindazok jelentkezését, akiknek a Román Posta késve kézbesítette szavazólapját – megfosztva
őket a választáshoz való joguktól. „A hozzánk beérkezett panaszokat regisztráljuk, s eljuttatjuk
azokat a két főkonzulátusra, valamint a Nemzeti Választási Irodához is” – jelentette ki Szilágyi.
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