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Papírformák 
és meglepetések

Mint minden politikai megmérettetés, úgy az idei romániai 
államfőválasztás első fordulója sem húzható fel egyetlen 
kaptafára: az eredmény csak részben hozta a papírformát, 
és bizony nem várt fordulatokkal is szolgált, nem beszélve 
a megfejthetetlennek tűnő jelenségekről. Klaus Johannis 
szereplése tekintetében nem történt meglepetés, a hiva-
talban lévő elnök simán, a magabiztos újrázás ígéretével 
nyerte meg az első kört, és nem vitás, a második forduló 
elveszítéséhez az sem lenne elég, ha mondjuk kiderül, 
hogy Nagyszebenben nem hat, hanem tizenhat ház van a 
tulajdonában, amelynek a fele kétes körülmények között 
került a birtokába. Johannis fölényes győzelme éppen ed-
digi tevékenysége ismeretében számít mégis kicsit érthe-
tetlennek, hiszen első mandátuma idején bebizonyította, 
hogy az aktivitást erősen kerülő közméltóság prototípusa. 
Különösen a kampányhajrában volt szembetűnő, hogy a 
PSD-nek a hatalomból való eltávolításán és a „normális” 
Románia vízióján kívül egyebet nemigen képes kínálni, 
ami feladatnak nemes és szükséges is ugyan, programnak 
azonban kevés. Ráadásul annak ellenére sem kecsegtet 
bennünket lényegi megvalósításokkal a második johanni-
si mandátum, hogy az elnök immár megkapta hőn áhított 
„saját” kormányát, amelyet úgy rángathat, mint tette azt 
nem is olyan rég Liviu Dragnea az övéivel. Apropó, Drag-
nea: bár sose fogjuk megtudni, kíváncsiak lennénk, mi-
ként festene az államfőválasztás végkimenetele, ha a PSD 
volt vezetője Cotroceni és nem Rahova felé lett volna kény-
telen elindulni…

Kétségkívül csalódniuk kellett azoknak, akik – éppen 
Dragnea leültetése okán – úgy gondolták, hogy a szoci-
áldemokraták padlót fogtak, és most megtörténik, amire 
30 éve nem volt példa Romániában: elnökjelöltjük nem jut 
be a második fordulóba. A májusi EP-választáson elszen-
vedett vereség, Viorica Dăncilă kormányának megbukta-
tása ellenére a PSD bebizonyította, hogy nem szabad le-
írni, hiszen a főleg a vidéki lakosságra épülő tömegbázisa 
megcsappant ugyan, de még mindig számottevő. Éppen 
ezért az államfőválasztáson előre borítékolható vereség 
ellenére a bejáratott területi „szavaztatógépezettel” ren-
delkező szociáldemokraták egyáltalán nem lebecsülendő 
ellenfélként vágnak neki a jövő évi helyhatósági megmé-
rettetésnek, sőt akár még a parlamentinek is, különösen, 
ha a PNL-t egy év alatt sokat erodálja a kisebbségi „válság-
kormányzás”. A román jelöltek közül Dan Barnáról érde-
mes még szót ejteni, vitathatatlanul ő számít a vasárnapi 
megmérettetés vesztesének. Leszereplésének okait nem 
elég a kampányban elkövetett botlásaival, valamint az 
uniós források nem rendeltetésszerű felhasználásának 
gyanújával magyarázni, egyszerűen arról van szó, hogy a 
PSD-kormány megbuktatásával, mindazonáltal a hatalom-
ra lépés felelősségének elhárításával az USR–PLUS részé-
ről kevésbé hangzottak hitelesen és meggyőzően a har-
sány rendszerellenes csatakiáltások. A pártszövetségnek 
mindössze néhány, egyetemi központnak számító nagyvá-
rosban, no, és persze külföldön sikerült legyűrnie a PSD-t, 
sehol sem aratott diadalt viszont Johannisszal szemben. 
Még ha a mostani kudarc után Dacian Cioloș veszi is át 
az irányítást Barnától, a főleg a fi atalok és az értelmiség 
körében népszerű USR–PLUS-nak leghamarabb az egy év 
múlva rendezendő parlamenti választáson nyílhat esélye 
megszorongatni a két nagy politikai tábort, ehhez azon-
ban elengedhetetlenül rendet kell teremtenie a túlságosan 
széles ideológiai tárházában. Ugyanakkor nem hagyható 
szó nélkül a hangját sokadik alkalommal hallató diaszpóra 
szerepvállalása okán az sem, hogy a román államnak ideje 
lenne többet is adnia a külföldön élő, szülőföldjükhöz köz-
jogilag is ragaszkodó állampolgárai számára a szavazati 
jog érvényesítésének megkönnyítésénél.

Végezetül felemás teljesítményt nyújtott az RMDSZ, 
amelyről az EP-választáson mutatott „billegő” küszöbát-
lépés után kevésbé volt hihető, hogy négy százalék körül 
teljesít egy – valljuk be – a magyar közösség számára nagy 
téttel nem bíró megmérettetésen. Még akkor is, ha kedve-
zett számára a korábbinál alacsonyabb részvétel, a jelek 
szerint Kelemen Hunornak sokakat sikerült meggyőznie az 
államfőválasztás fontosságáról, viszont ez még mindig el-
marad a magyarság számarányához képest. Ráadásul az 
RMDSZ-nek nem szabad elfelejtenie, hogy a mostani meg-
mérettetés igazából teszt volt számára, és az igazi kihívás 
a 2020-as választási évben jön el számára. Azzal ugyanis 
a színészek is tisztában vannak, hogy nem a főpróbán, ha-
nem a premieren kell kiválóan teljesíteni.

Sportos kifejezéssel élve két 
arany-, három ezüst- és egy 
bronzérmet szerzett Kelemen Hu-
nor a vasárnapi államfőválasztá-
son, ha azt nézzük, hogy megyei 
lebontásban milyen dobogós 
helyezéseket ért el. Az RMDSZ 
jelöltje ezúttal is sok szavazatot 
kapott a Kárpátokon túlról.

 » PÁVA ADORJÁN

K ét székelyföldi megye „borult 
zöldbe” a romániai államfővá-
lasztás vasárnapi első fordulója 

után: az országos szinten több mint 
353 ezer szavazatot begyűjtő Kelemen 
Hunor Hargita és Kovászna megyé-
ben végzett az első helyen. Az RMDSZ 
jelöltje a legnagyobb támogatással 
Hargita megyében büszkélkedhet, 
ahol több mint 86 ezren szavaztak a 
szövetség elnökére, ez pedig az ösz-
szes voks 77,7 százalékát jelenti. Itt 
Klaus Johannis jelenlegi államfő lett 
a második 9,5 százalékkal. Háromszé-
ken Kelemen Hunor a szavazatok 61,4 

százalékával végzett az élen (több 
mint 40 ezer voks), szintén a PNL je-
löltjét megelőzve (16,7 százalék).

Bár Maros megyében több mint 55 
ezren szavaztak a magyar jelöltre, ez 
százalékarányban csupán a második 
helyre volt elég: Kelemen 26,3, Jo-
hannis pedig 34,8 százalékkal zárt. 
Az RMDSZ elnöke – több mint 30 
ezer szavazattal – Szatmárban is má-
sodik lett 26,2 százalékkal (szemben 
a jelenlegi államfő 35,9 százaléká-
val), akárcsak Szilágyban (Kelemen 
16600 vokssal 18 százalék, Johan-
nis 33,8 százalék). Bihar megyében 
a csaknem 37 ezer voksot begyűjtő 
magyar jelölt már csak a képzeletbe-
li dobogó harmadik fokára fért fel: a 
15,4 százalékos teljesítménynél Jo-
hannis (36) és a szintén az államfő-
választás második fordulójába jutott 
Viorica Dăncilă (18,6) is „nagyobbat 
alkotott”.

A fennmaradó erdélyi megyékben 
is a jelenlegi államfő diadalmasko-
dott. Kelemen Hunor Kolozs megyé-
ben 7,8 százalékkal zárt, míg Arad 
megyében 4,2, Máramarosban 3,7, 
Brassóban 3,3, Beszterce-Naszód-

ban 3,1, Fehérben 2,3, Hunyadban 
1,8, Temesben pedig 1,5 százalé-
kos eredményt jegyez. Szeben és 
Krassó-Szörény megyében a magyar 
jelöltre leadott szavazatok aránya 
nem érte el az egy százalékot.

Ugyanakkor Kelemen Hunor – az 
idei európai parlamenti választá-
sokhoz hasonlóan – Kárpátokon 
túli megyékből is kapott nem elha-
nyagolható számú, összesen több 
mint 18 ezer szavazatot. Miközben 
a Bukarestben leadott több mint 
kétezer szavazat, illetve a csángó 
közösséggel rendelkező Bákó me-
gyéből érkező 1700 voks nem jelent 
meglepetést, a magyar jelöltre Pra-
hova, Suceava és Iași megyében is 
több mint 900-an pecsételtek. De 
több száz szavazat érkezett máshon-
nan is a tulipános kockába: például 
a népszámlálási adatok szerint 18 
magyar lakossal rendelkező Tele-
ormanból 433. Százalékarányban 
Kelemen Hunor a Kárpátokon túl 
Bákó után (0,7 százalék) Vaslui me-
gyében teljesített a legjobban, ahol 
a több mint 800 voks a szavazatok 
0,6 százalékát jelenti.

KÉT MEGYÉBEN VÉGZETT AZ ÉLEN AZ RMDSZ ÁLLAMFŐJELÖLTJE

A Kelemen-voksok eredete
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Sokan hallgattak rá. Kelemen Hunor elégedetten értékelte az első fordulóban elért eredményeket

 » PAP MELINDA

Több hónapos huzavona után elkez-
dődhetnek az állagmegőrzési mun-

kálatok Herkulesfürdőn: a sürgőssé-
gi beavatkozásra pénzt gyűjtő fi atal 
építészcsapat tegnap bevonulhatott a 
munkagépekkel a Szapáry fürdő terü-
letére.

A Locus Egyesület által megbízott 
kivitelező azt követően veheti birtokba 
az építőtelepet, hogy pénteken sikerült 
átvinni a tervet a helyi önkormányza-
ton, adták hírül a Herculane Project 
Facebook-oldalán a műemlékvédők. 
A beavatkozásról szóló dokumentu-
mot egyhangúlag szavazta meg a ta-
nács, mely előtte hónapokon keresztül 
akadályozta a munkát. A döntés ér-
telmében az egyesület által megbízott 
kivitelezőnek, a Rustic Constructnak 
30–45 nap áll a rendelkezésére, hogy 
elvégezze a legsürgősebb beavatkozási 
munkálatokat a leromlott állagú épü-
leten. Ehhez 58 ezer euró áll a rendel-
kezésére, melyet magánszemélyektől 
és cégektől kalapozott össze az egye-

sület. A beavatkozást mintegy 2000-en 
támogatták anyagilag, Ovidiu Sandor 
üzletember 20 ezer, míg a Dedeman 
cég 18 ezer euróval járult hozzá a men-
téshez. Oana Chirilă projektmenedzser 
a Krónikának korábban úgy nyilatko-
zott, hogy ezt az országos örökségvé-
delmi hivatal felügyeli, ők biztosítják 
az építkezésvezetőt is.

A Szapáry fürdőben több évtizedes 
nemtörődömség, majd hónapokig 
tartó huzavona után kezdődhet el a 
mentés, miután februárban beomlott 
a tetőzete. A Krassó-Szörény megyei 
üdülőváros fürdője egykoron az Oszt-
rák–Magyar Monarchia egyik legked-
veltebb helye volt. Több évtizedes mel-
lőzés után fi atal temesvári építészek 
próbálják megmenteni az enyészettől.

Eddig azonba nem tudtak hozzá-
fogni a munkához, a polgármesteri 
hivatal az épület tulajdonosaként nem 
akarta átengedni nekik a terepet, azt 
állítva, hogy nem kormányzati szerv-
ként (NGO) nem végezhetik el az ál-
lagmegőrzést. Erre a nyár óta tartó 
patthelyzetre sikerült pár hete megol-

dást találni az országos örökségvédel-
mi hatóság közreműködésével, amely 
közvetítőként lépett fel a felek közötti 
konfl iktusban. Oana Chirilă elmondta: 
egyezségre jutottak a polgármesteri 
hivatallal, miszerint rendelkezésükre 
bocsátják az egyesület iratait, a stat-
útumát, a bankszámlájuk kivonatát, 
a kivitelezővel kötött szerződést. A ta-
nács pedig pénteki ülésén határozatot 
hozott, miszerint átengedi nekik a te-
repet.

Herkulesfürdő fő látványossága, az 
impozáns Szapáry fürdő a 19. század-
ban Alpár Ignác tervei alapján épült 
francia reneszánsz stílusban. A két-
szintes, lapos tetős épülettömböket 
időnként megszakítja hat, gúla alakú 
tetővel záródó épülettömb, illetve kö-
zépen a főbejárat kupolás, előreugró 
előcsarnokos tömege, melyhez egy 
fahídon át lehet eljutni. Császárok és 
császárnék is megfordultak benne: 
I. Ferenc, II. József és I. Ferenc József 
osztrák császár, Karolina és a Sissiként 
is ismert Erzsébet császárné, I. Károly 
román és I. Sándor szerb király.

Kezdődik az állagmegőrzés Herkulesfürdőn




