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Túl az első fordulón
Elnökválasztás: a székely megyékben kevesen voksoltak

B A L O G H  L E V E N T E

A jelentős magyar lakosság-
gal rendelkező megyékben 
az országostól elmaradó 

választási részvétel mellett, külö-
nösebb incidensek nélkül zajlott 
tegnap Romániában az államfővá-
lasztás első fordulója, amelynek az 
volt az újdonsága, hogy a külföldi 
szavazókörökben már péntek óta 
zajlott voksolás, hogy ezzel is meg-
próbálják csökkenteni a szavazókö-
rök előtt kialakuló sorokat.

A Központi Választási Bizottság 
(BEC) által közzétett adatok szerint 
összesen 18 217 156 választópolgárt 
vártak az urnákhoz, este hétkor – 
urnazárás előtt két órával – 45,12 
százalékos volt a részvételi arány, 
ami azt jelenti, hogy 8 216 782 polgár 
szavazott.

Az első két napon több mint 270 
ezren szavaztak a külföldi 

szavazókörökben – ez közel 
másfélszer annyi voks, mint 
a 2014-es elnökválasztás 
első fordulójában. Tegnap 
délutánra pedig megdőlt a 
rekord: négy óra előtt húsz 

perccel meghaladta a félmilliót 
a külföldön voksolók száma. A már 
délután – kampánycsendet sértve 
megszellőztetett exit poll-felmérések 
Klaus Johannis államfő győzelmét 
vetítették elő, a második fordulóba 
jutást érő második helyért Viorica 
Dăncilă, a PSD és Dan Barna, az USR 
elnöke vívott szoros küzdelmet.

A normalitásra és a változásra 
szavaztak a jelöltek

A jelöltek, illetve a politikai pár-
tok vezetői a voksolás fontosságát 
hangsúlyozták, amikor a sajtó jelen-
létében leadták szavazatukat. Klaus 
Johannis hivatalban levő államfő, a 
Nemzeti Liberális Párt (PNL) jelöltje 
a reggeli órákban adta le szavazatát 
Bukarestben, rendkívül fontosnak 
nevezte a választás napját az or-
szág és saját maga számára, és azt 
mondta: „egy normális Romániá-
ért” szavazott. Az elnök egyébként a 
nap folyamán a PNL székházába is 
ellátogatott. Egyik legfőbb kihívója, 
Viorica Dăncilă volt miniszterelnök, 
a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnö-
ke szerint „a jólét, a szavatolt jogok, 
a biztonság és méltóság” Romániá-
jára, valamint a nyugdíjak és bérek 

csökkentése és a megszorítások el-
len szavazott. A másik kihívó, Dan 
Barna, a Mentsétek meg Romániát 
Szövetség (USR) elnöke azt mondta: 
a változásra szavazott, amelynek 
nem öt vagy tíz év múlva kell elkez-
dődnie, hanem most.

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnö-
ke és államfőjelöltje úgy fogalma-
zott, miután Csíkkarcfalván leadta 
szavazatát: arra szavazott, hogy a 
következő években, évtizedekben 
legyen nagyobb tisztelet az állam 
részéről a polgár iránt. „Legyen 
nagyobb tisztelet a magyarok és a 
románok között. Legyen bizalom 
és kevesebb előítélet, hogy ezt az 
országot jobb országgá tehessük. 
Azért szavaztam ma, hogy egy erős 
közösségnek az erejét felmutassuk. 
A mai választás nemcsak a jelöltek-
ről szól, hanem a közösségről is” – 
mondta Kelemen.

A voksolás amúgy különösebb 
incidensek nélkül zajlott, néhány 
helyen hiányzott a szavazópecsét, 
illetve olyan szavazókör is akadt, 
ahol megpróbálták befolyásolni a 
választópolgárokat.

Nem tolongtak az urnáknál 
a székelyek

A magyarok körében egyébként a 
jelek szerint nem volt akkora a sza-
vazókedv, mint a román vidékeken: 
a magyarlakta megyékben délig 
alacsony volt a részvétel, és ez dél-
után sem sokat változott. Hargita és 

Kovászna megye is a sereghajtók kö-
zé tartozott, Marosban az országos 
átlagot közelítette a részvétel, míg 
Ilfov, Kolozs és Brassó megyében 
nagy volt a szavazókedv. Erdélyben 
Brassó, Szeben és Kolozs megyében 
éltek az átlagosnál többen választó-

jogukkal. A Kárpátokon túli terüle-
teken Ilfov, Arges és Konstanca me-
gyékben vettek részt kiemelkedően 
sokan a választáson.

Kelemen Hunor államfőjelölt 
szülőfalujában, Csíkkarcfalván 
adta le szavazatát 

▴   FOTÓ: GÁBOR LAJOS

el
ső

 
fo

rd
ul

ó

Tanászi Norbert 
a TVR-ben
Ma 17.10-től a Marosvásárhelyi 
TVR Sípszó után című műso-
rának meghívottja Tanászi 
Norbert. A fiatal nyárádszeredai 
sportolóval Szucher Ervin a 
karate hazai helyzetéről, illetve 
az ifjúsági Európa-bajnokságon 
szerzett aranyérméről és az oda 
vezető útjáról beszélget.

Elengedés 
a Szülők iskolájában
Mi lesz a gyerekemmel nélkü-
lem? Boldogul-e az óvodában, 
iskolában, egyetemen? És mi 
lesz velem? El tudom engedni 
a gyerekem kezét? Hogyan se-
gítsük az elengedést? Ezekre 
a kérdésekre keresik a választ 
Papp Béni lelkipásztorral 
november 12-én, kedden 18 
órától a marosvásárhelyi 
Philothea Klubban (Kossuth 
utca 2. szám). 

A nyugalom 
a Nemzetiben
November 12-én, kedden és 
13-án, szerdán 19.30 órakor A 
nyugalom című előadás látható 
a Marosvásárhelyen, a Nemzeti 
Színház kistermében.

A nyakleves 
antológiája
Nagy Lóránt csíkszeredai szerző 
A nyakleves antológiája című 
kötetét mutatják be novem-
ber 12-én 17 órától a Kájoni 
János Megyei Könyvtárban. A 
könyvben huszonhat történet 
kapott helyet, amelyek a hetve-
nes-nyolcvanas évek hangulatát 
idézik, és ezek mindenikében 
elcsattan minimum egy pofon 
– innen a cím. A szerzővel Nagy 
Péter beszélget.

Zöldhulladékot 
gyűjtenek
Hétfőtől szombatig zajlik 
Gyergyószentmiklóson az 
őszi zöldhulladék elszállítá-
sa a háztartásokból. Az egy 
hétig tartó nagytakarítás alatt 
elviszik a kertek takarítása 
során összegyűlt faleveleket és 
gyomnövényeket, míg a száraz 
ágakat előzetes bejelentés 
után szállítják el. A biohulladék 
elszállítása a lakónegyedekben 
szombatonként, míg a kertes 
házak esetében, a háztartási 
szemét elszállításának napján, 
a megszokott beosztás szerint 
történik. A faleveleket, gyom-
növényeket átlátszó zsákokba 
téve, reggel 7 órára kell kihe-
lyezni a kapuk elé, ezeket kom-
posztálni fogják. A száraz ágak 
elszállítását a következő tele-
fonszámokon lehet egyeztetni: 
0746-226080 (Len Emil Balázs 
alpolgármester), 0730-710959 
(Bíró-Boér Attila, mellékgazda-
ság), 0266-364 494 (polgármes-
teri hivatal titkársága).

• RÖVIDEN 

• Miközben Erdély 
középső és déli részén, 
illetve Dél-Romániában 
élénk volt a szavazókedv 
az államfőválasztás teg-
napi első fordulójában, 
a székely megyékben 
alacsonyabb volt a rész-
vételi arány.

H I R D E T É S




