Toró: az erdélyi magyarok is részesei a Fidesz-KDNP
választási győzelmének
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Az erdélyi magyarok is részesei voltak a Fidesz-KDNP elsöprő választási győzelmének, ezt mutatja a
több mint 80 százalékos erdélyi részvétel a szavazáson, valamint az, hogy a szavazók több mint 95
százaléka a Fidesz-KDNP-re adta voksát, visszaigazolva ezzel az Orbán-kormány nemzetpolitikáját –
jelentette ki Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke kedden sajtótájékoztatón, amelyet
Soós Sándorral, a Néppárt Kolozs megyei szervezetének elnökével tartott Kolozsváron.

Toró T. Tibor
A 2011-ben kezdődött kedvezményes honosítás sikertörténetnek bizonyult, a világszinten
benyújtott mintegy 610 ezer honosítási kérelem közül megközelítőleg 400 ezer Erdélyből érkezett,
ebből pedig 370 ezren tették le eddig a magyar állampolgársági esküt – mondta Toró. Az
országgyűlési választásokra regisztrált 195 ezer külhoni magyar állampolgár közül 135 ezren
erdélyiek, az összesen mintegy 160 ezer levélben voksoló külhoni szavazópolgár közül pedig
mintegy 110 ezer erdélyi – részletezte a Néppárt elnöke.
Toró elmondta: a Néppárt az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 190 ezer embernek segített a

honosításban, 85-90 ezer személynek pedig a választási regisztrációban.
„Közel 1200 önkéntesünk dolgozott azon az elmúlt hetekben, hogy mintegy 65 ezer erdélyi
levélszavazatot begyűjtsön és eljuttasson a magyar külképviseletekre” – jelentette ki Toró, aki „a
fegyelmezett és megfeszített munkáért” köszönetet mondott a Néppárt, és ifjúsági szervezete, a
Minta önkénteseinek, az EMNT Demokráciaközpontjainak. Azt is méltatta, hogy a magyar történelmi
egyházak is jelentős mértékben hozzájárultak a szavazási folyamat sikeréhez és a mozgósításhoz.
Az európai parlamenti választások kapcsán Toró T. Tibor úgy fogalmazott: egyik szeme sír, a másik
meg nevet, mivel egyrészt nem sikerült teljes erdélyi magyar összefogást létrehozni. „A Néppárt
három befutó EP-jelöltben gondolkodott, és ez valószínűleg be is jött volna, az RMDSZ azonban
mereven elutasította a koalíció gondolatát, és eleve csak két lehetséges befutó jelölttel számol” –
fejtette ki a Néppárt elnöke. Toró szerint azzal, hogy az RMDSZ elutasította a koalíciót, lemondott a
Néppárt 60 ezer szavazójáról és csak saját törzsszavazóira számít. Örömre ad okot viszont okot az,
hogy Tőkés László révén biztosan lesz brüsszeli képviselete az erdélyi magyarságnak, Orbán Viktor
ugyanis felkérte Tőkést, hogy a Fidesz listáján induljon az EP-választáson. „Ez egy valódi
összmagyar lista lesz, hiszen Tőkés László a Kárpát-medencei Magyar Autonómia Tanács
elnökeként képviselni fogja a Magyarországon kívül élő magyar közösségek autonómiatörekvéseit”
– tette hozzá Toró.
Soós Sándor ismertette a Néppárt szerepét közép-erdélyi és partiumi szavazatbegyűjtésben.
Magyarország kolozsvári főkonzulátusára több mint 27 ezer levélszavazat érkezett, ebből mintegy
20 ezret a Néppárt és az EMNT gyűjtött be.

Soós Sándor
Soós arról is beszélt, hogy a Néppárt részt vett a választási kampányban, csapatai az elmúlt hét
utolsó napjaiban Pécsen, Dabason, Szolnokon és Szigetszentmiklóson segítették a Fidesz-KDNP
jelöltjeinek kampányát. „Pécsen talán a mi segítségünk is hozzájárult Hoppál Péter és Csizi Péter
győzelméhez, mivel a verseny szoros volt” – mondta.
„Pécs különösen fontos, mivel az idén lesz 25 éve annak, hogy testvérvárosi kapcsolatok jött létre
Pécs és Kolozsvár között, most pedig ezt a kapcsolatot próbáljuk aktívabbá tenni” – mondta Soós,

aki szerint a magyarországi város átadja majd hasznos tapasztalatait Kolozsvárnak, miután
2010-ben Európa kulturális fővárosa volt. Páva Zsolt polgármester megígérte, hogy a idei Kolozsvári
Magyar Napok idején ellátogat Kolozsvárra, és hivatalos találkozók keretében is segíteni próbál
majd a kulturális főváros címére pályázó Szamos-parti városnak.
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