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Kelemen Hunor Johannisra szavaz
Második forduló: az RMDSZ a magyarok „józan eszére” bízza a döntést
• Az RMDSZ a ma-
gyar választók „józan
eszére” bízza, hogy
kire szavaznak a ro-
mániai államfőválasz-
tás második forduló-
jában, Kelemen Hunor
elnök ugyanakkor a
Krónikának elárul-
ta: a hivatalban lévő
elnök nevére üti majd
a pecsétet.

ROSTÁS SZABOLCS

 

Elvégezte az államelnök-vá-
lasztás első fordulója ered-
ményének elemzését az 

RMDSZ Szövetségi Állandó Taná-
csa (SZÁT), és az alakulat veze-
tőségének a megmérettetés nap-
ján kinyilvánított értékeléséhez 
hasonlóan jónak nyilvánította 
azt. A vezető grémium – amely a 

Szövetségi Képviselők Ta-
nácsa (SZKT) ülése között 
az RMDSZ döntéshozó tes-
tülete – szerdai kolozsvári 
ülése utáni sajtótájékozta-
tóján Kelemen Hunor szö-
vetségi elnök, államfőjelölt 
elmondta, 220 településen 

nyertek, az országosan szer-
zett 3,9 százalékos szavazatarány 
pedig az adott társadalmi kontex-
tusban jó eredménynek számít. 
„Megszereztük a közösség támo-
gatását, ezután elkezdődik a fel-
készülés a jövő évi önkormányza-
ti választásra, ezen is szeretnénk 
jól szerepelni” – jelentette ki a 
politikus. 

Egyik mellett sem…

Kelemen közölte, kielemezték a meg-
mérettetés második fordulójának 
lehetséges forgatókönyveit, és mi-
vel három nappal az első kör után 
Klaus Johannis és Viorica Dăncilă 
közül egyik államfőjelölt sem kérte 
az RMDSZ, a magyar közösség támo-
gatását, egyik mellett sem teszik le a 
voksukat. „Ilyen körülmények között 
senkit nem támogathatunk, egyik 
jelölt mellett sem kampányolhatunk. 
Arra kérjük a magyar választópolgá-
rokat, hogy józan eszük szerint sza-
vazzanak. Bízunk a saját választóink 
bölcsességében, arra kérjük őket, 
hogy menjenek el szavazni, mert fon-
tos, hogy alakítsuk a dolgok mene-
tét” – jelentette ki az RMDSZ elnöke. 

Mégis kit „ajánl”?

Lapcsaládunk nehéz helyzetbe hoz-
ta Kelemen Hunort, amikor feltette 
a kérdést: ismerve Klaus Johannis 
első mandátumának eredményeit és 
hiányosságait, továbbá Viorica Dăn-
cilă volt miniszterelnök eddigi tevé-
kenységét, a talpon maradt két jelölt 
közül mégis kit „ajánl” a magyar vá-
lasztópolgárok fi gyelmébe, illetve ő 
kire szavaz. „Nehéz helyzetbe hozott, 
szinte megválaszolhatatlan a kérdés. 
Próbálok én is okosan dönteni, és az 
összes elégedetlenségem, mérgem 
ellenére az Európai Néppárthoz (EPP) 
tartozó jelöltre ütöm a pecsétet no-
vember 24-én” – válaszolta a Króniká-
nak Kelemen Hunor, kimondatlanul 
is a jobbközép Johannisra utalva.

Kelemen Hunor: az összes 
elégedetlenségem, mérgem 
ellenére az Európai Néppárthoz 
tartozó jelöltre ütöm a pecsétet 
november 24-én
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Az EMNP és MPP bírálatairól

A Krónika újságírója megkérdezte az RMDSZ vezetőjét, mi a véleménye 
az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) és a Magyar Polgári Párt (MPP) által 
megfogalmazott bírálatról, miszerint az általa államfőjelöltként elért 3,9 
százalékos eredmény nem tükrözi az erdélyi magyarság hat százalékos 
számarányát. „Ha én lennék a két kis párt, én is ezt mondanám, és 
tudnám, hogy nincs igazam” – fogalmazott reagálásában Kelemen. Az 
RMDSZ elnöke hozzátette, az idei államfőválasztáson elért eredménye 
(357 ezer szavazat – szerk. megj.) ugyanannyi, mint ha összeadjuk az 
öt évvel ezelőtti megmérettetésen gyűjtött voksait az EMNP színeiben 
indult Szilágyi Zsolt szavazataival. (A pontos adat ehhez képest a kö-
vetkező: Kelemen Hunor 329 ezer, míg Szilágyi Zsolt 53 ezer szavazatot 
kapott 2014-ben. „Jónak tekintjük a mostani eredményt, hiszen több 
voksot kaptam, mint 2014-ben. Ugyanakkor ne feledjük, hogy államfő-
választásról van szó, amelyet külön rendeztek a parlamenti megmé-
rettetéstől. Teljesen téves konklúzióra vezetne eltekinteni ezektől a 
körülményektől” – vélekedett a szövetségi elnök.

GERGELY IMRE

Egy Bucsin negyedi lakos keres-
te meg szerkesztőségünket pa-

naszával, miszerint már több mint 
három hónapja jelezték a 

GO Rt.-nek, hogy áll a víz 
a tömbház pincéjében, de 
azóta sem oldódott meg 
a probléma. A helyszí-
nen magunk is láthattuk, 
hogy az alagsori tárolóhe-

lyiségek használatát néhol 
20–30 centi víz teszi lehetetlenné, 
csak gumicsizmával lehet ezeket 

megközelíteni. Bűz nincs, így lai-
kusként is megállapíthatjuk, hogy 
nem szenny víz szivárog, hanem az 
ivóvízhálózaton keletkezett valahol 
csőtörés. A panaszos, Marosvölgyi 
Mária elmondása szerint közel fél 
éve ez a helyzet, és bár több mint 
három hónapja írásban is jelez-
ték a szolgáltatónál, nem változott 
semmi. A GO Rt. ugyan kiküldött 
valakit, aki vízmintát vett, hogy 
megállapítsák, a hálózatból kifolyó 
ivóvízről vagy esetleg talajvízről 
van-e szó, de javítás nem történt. A 
lakók pontosan tudják, hol a problé-
ma, hiszen mintegy tíz éve már volt 
hasonló gondjuk: a tömbház falán 

kívül van a csőtörés, és onnan szivá-
rog a víz a pincébe. Ezért nem tud-
nak más céget megbízni a javítással, 
hiszen a városi hálózaton csak a GO 
Rt. végezhet munkálatokat. Mivel a 
szolgáltató nem végezte el a javítást,  
a sajtóhoz fordultak, abban a re-
ményben, hogy a nyilvánosság majd 
felgyorsíthatja a folyamatot.

A prioritás, hogy legyen ivóvíz

Tudnak a problémáról, és meg is fog-
ják oldani, de erre még várni kell – 
válaszolta megkeresésünkre Lukács 
László, a Go Rt. igazgatója. A gond 
az, hogy a városban folyamatosan 

sok a meghibásodás, a javítanivaló, 
de mindössze két szakemberrel tud-
nak dolgozni. A szolgáltató ugyanis 
csődeljárás alatt áll, így pedig nem 
lehet embereket alkalmazni azok he-
lyére, akik az utóbbi két évben nyug-
díjba mentek a vállalattól – mondta 
az igazgató. Megtudtuk, azokat a 
javításokat igyekeznek sürgősebben 
megoldani, ahol csőtörés vagy más 
probléma miatt nincs víz a háztartá-
sokban. A Bucsin negyed D lépcső-
házánál, ahonnan a panasz érkezett, 
a lakóknak van vizük, tehát nem sür-
gősségi helyzet. Az ő problémájukkal 
és más hasonló szivárgásos esetek-
kel akkor tudnak foglalkozni, amikor 
nincs sürgősebb feladatuk – magya-
rázta Lukács László, hozzátéve, hogy 
mindenképpen meg fogják oldani ezt 
is, de arra még várniuk kell az érin-
tett lépcsőházban élőknek.

A Gyervíz jelentheti a megoldást

Éppen 2 éve, 2017 novemberében 
jelentette be Nagy Zoltán, Gyergyó-
szentmiklós polgármestere, hogy a 
csődeljárás alatt álló GO Rt. feladatait 
egy új, regionális szolgáltató, a Gyer-
víz fogja átvenni. Ez azóta sem történt 
meg, annak ellenére, hogy a szintén 
önkormányzati tulajdonú vállalat 
(Gyergyószentmiklós, Gyergyóújfalu 
és Gyergyóalfalu közös cége) létrejött. 
Többször meghirdették a versenyvizs-
gát a cégvezetői állásra, de nem sike-
rült betölteni a tisztséget. Most éppen 
november 18-áig várnak jelentkezőket 
a Gyervíz igazgatói székébe. Ha a cég 
végre működni fog és lesznek alkal-
mazottai, hibaelhárító szakemberei 
és eszközei, akkor várhatóan felgyor-
sul majd a Bucsin negyedihez hason-
ló panaszok megoldása.

Sok a csőtörés, kevés a szakember
• Mindössze két szakemberrel tud dolgozni a gyergyószentmiklósi ivóvíz-szolgáltató
vállalat, a GO Rt. a meghibásodások kijavításán, emiatt hónapokig is várni kell, míg
egy-egy esethez odaérnek. Egyelőre nem is lehet jobbra számítani.




