Szilágyi Zsolt: „Június 5-én leváltható a korrupció!”
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Kampányértékelő sajtótájékoztatót tartott Székelyudvarhelyen Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar
Néppárt elnöke, Zakariás Zoltán, az Erdélyi Magyar Néppárt országos alelnöke, a párt Hargita
megyei listavezetője és Nagy Pál, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács udvarhelyszéki elnöke, Hargita
megyei tanácsosjelölt. Az eseményen Szilágyi Zsolt elmondta: az emberek érdekeit szem előtt tartó
tanácsosokra van szükség, a magyar közösség pedig akkor lehet biztonságban, ha június 5-én
leváltja a korrupciót.
„Becsületes, tisztességes kampányt folytattunk, nem ültünk fel a provokációknak, noha számos
példa volt erre” – kezdte a sajtótájékoztatót Zakariás Zoltán. A Néppárt megyei listavezetője
elmondta: a kampány során számos visszajelzést kaptak a választóktól, melyekből kiderült: a
polgárok túlnyomó többsége változást akart. „Több olyan község is van, ahol minden bizonnyal
bejutnak jelöltjeink a helyi önkormányzatba. Ezek sokszor olyan települések, ahol az elmúlt 26
évben kizárólag egyszínű volt a helyi tanács összetétele” – mondta Zakariás, Altíz, Korond,
Oroszhegy vagy épp Homoródalmás példáját említve. A politikus szerint a választás után a legtöbb
helyi tanácsban – és hasonlóképpen a megyei tanácsban is – nagy valószínűséggel növelni fogják
jelenlétüket. Zakariás hozzátette: büszkék arra, hogy Hargita megyében – Erdélyben egyedülálló
módon – négy településen is sikerült koalícióra lépniük a Magyar Polgári Párt helyi szervezetével, s
ezeken a településeken az összefogásból származó erő miatt reális esély van a jelenlegi vezetés
leváltására.
Nagy Pál elmondta: szemléletváltásra van szükség a politikában, s ennek egyik garanciája az lehet,
hogy a Néppárt megyei listájára többen is a civil szférából érkeztek. A Hargita megyei tanácsosjelölt
kijelentette: fő céljuk a közképviselet becsületének visszaállítása, hiszen a rendszerváltást követő
időszakban – a kezdeti lelkesedés után – mélyen megingott a választók politikusokba vetett bizalma.
„A megyében is azt tapasztalhatjuk, hogy a valós, időtálló munka helyett a megye vezetése a
politikai PR-ra koncentrált. Meg kell szüntetni a megyei tanács és a helyi közösségek közt lévő
alá-fölé rendeltségi viszonyt, és Székelyudvarhelyen is jelentős fejlesztésekre lenne szükség” –
mondta a Néppárt megyei tanácsosjelöltje.
„Az elmúlt hetekben erdélyi kampánykörutam minden állomásán érzékelhető volt a választók
változás utáni vágya. Az embereknek elegük van a tisztességtelen költekezésekből, a
korrupció-gyanús ügyletekből, s abból, hogy településüknek nincs jó gazdája. A helyhatósági
választás előtt néhány nappal azt üzenjük: mindenki menjen el szavazni és ne féljenek változtatni.
Közösségünk akkor lehet valóban biztonságban, ha leváltjuk a korrupciót” – fogalmazott Szilágyi
Zsolt. A Néppárt elnöke kijelentette: tisztább, hatékonyabb átláthatóbb érdekképviseletre van
szükség, s olyan tanácsosokra és polgármesterekre, akik az emberek érdekeit a párt- és politikai
érdekük elé helyezik. „Míg a 90-es évek elején egymillió magyar vett részt a választásokon, addig
ez a szám mára 350-400 ezerre esett vissza. Ez is jól jelzi, hogy ez emberek kiábrándultak a
kislépések egyhelyben toporgásából. Azok az RMDSZ-es polgármesterek, akik már rég nem
közösségüket szolgálják, hanem csak a saját hatalmuk megtartásában érdekeltek, fenyegető
üzenetekkel próbálták elbátortalanítani az embereket. Ezzel szemben mi tiszta választásokat
akarunk, s ennek szellemében folytattuk a kampányt is” – jelentette ki Szilágyi Zsolt, majd

hozzátette: az RMDSZ tisztségviselői több helyen is megpróbálták megakadályozni, hogy a Néppárt
urnabiztosokat állítson június 5-én. A Néppárt elnöke arra is felhívta a figyelmet, hogy a Szövetség
a kampányfinanszírozásban is törvénytelen eszközökhöz nyúlt. Ennek bizonyítására Szilágyi egy
Bihar megyei példát hozott, ahol a helyi RMDSZ 50.000 példányban nyomtatott kampánykiadványát
a Varadinum Kulturális Alapítvány fizette ki, miközben a választási törvény világosan tiltja, hogy
civil szervezetek politikai kampányt finanszírozzanak.
A román állam által a magyarság számára folyósított és az RMDSZ kezelésében álló közel 5 millió
eurónyi közpénz kapcsán a Néppárt elnöke elmondta: „Részben máris sikeres volt a kampány,
hiszen a sajtó hathatós segítségével sikerült elérni, hogy az RMDSZ vezetősége ígéretet tegyen arra,
hogy elszámol az állami támogatással, melyet mindeddig átláthatatlanul költött el. Üdvözöljük az
RMDSZ vezetőinek ezen szándékát, ugyanakkor kifogásoljuk, hogy csak a június 5-i választások
után hajlandóak tételesen elszámolni” – mondta Szilágyi. A pártelnök a sajtótájékoztató végén
hozzátette: „A helyhatósági választások jelentik a regionális- és országos szintű politika alapját,
ezért döntő fontosságú, hogy a magyarság ne féljen a véleménynyilvánítástól, s merjenek hitet
tenni a hatékony érdekképviselet mellet. Mindenki támogatására szükségünk van, hogy június 5-e
után tiszta lappal kezdjünk!”

© Copyright Erdélyi Magyar Néppárt 2015

