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Az RMDSZ a magyar választók 
„józan eszére” bízza, hogy kire 
szavaznak a romániai államfő-
választás második fordulójában, 
Kelemen Hunor elnök ugyan-
akkor a Krónikának elárulta: a 
hivatalban lévő elnök nevére üti 
majd a pecsétet.
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E lvégezte az államelnök-vá-
lasztás első fordulója eredmé-
nyének elemzését az RMDSZ 

Szövetségi Állandó Tanácsa (SZÁT), 
és az alakulat vezetőségének a 
megmérettetés napján kinyilvání-
tott értékeléséhez hasonlóan jónak 
nyilvánította azt. A vezető grémi-
um – amely a Szövetségi Képvi-
selők Tanácsa (SZKT) ülése között 
az RMDSZ döntéshozó testülete 
– tegnapi kolozsvári ülése utáni 
sajtótájékoztatóján Kelemen Hunor 
szövetségi elnök, államfőjelölt el-
mondta, 220 településen nyertek, az 
országosan szerzett 3,9 százalékos 
szavazatarány pedig az adott tár-
sadalmi, politikai kontextusban jó 
eredménynek számít. „Megszerez-
tük a közösség támogatását, ezután 
elkezdődik a felkészülés a jövő évi 
önkormányzati választásra, ezen is 
szeretnénk jól szerepelni” – jelen-
tette ki a politikus.

Kelemen közölte, elemezték a 
megmérettetés második forduló-
jának lehetséges forgatókönyveit 
is, és mivel három nappal az első 
kör után Klaus Johannis és Viorica 
Dăncilă közül egyik államfőjelölt 
sem kérte az RMDSZ, a magyar kö-
zösség támogatását, egyik mellett 
sem teszik le a voksukat. „Ilyen 
körülmények között senkit nem tá-

mogathatunk, egyik jelölt mellett 
sem kampányolhatunk. Arra kérjük 
a magyar választópolgárokat, hogy 
a józan eszük szerint szavazzanak. 
Bízunk a saját választóink bölcses-
ségében, arra kérjük őket, hogy 
menjenek el szavazni, hiszen min-
dig ezt javasoljuk, mert fontos, hogy 
mi alakítsuk a dolgok menetét” – je-
lentette ki az RMDSZ elnöke.

Lapunk nehéz helyzetbe hozta 
Kelemen Hunort, amikor feltette 
a kérdést: ismerve Klaus Johannis 
első mandátumának eredményeit 
és hiányosságait, továbbá Viorica 
Dăncilă volt miniszterelnök eddi-
gi tevékenységét, a talpon maradt 
két jelölt közül mégis kit „ajánl” 
a magyar választópolgárok fi gyel-

mébe, illetve ő kire szavaz. „Nehéz 
helyzetbe hozott, szinte megvála-
szolhatatlan a kérdés, próbálok én 
is okosan dönteni. Az összes elége-
detlenségem, mérgem ellenére az 
Európai Néppárthoz (EPP) tartozó 
jelöltre ütöm a pecsétet november 
24-én” – válaszolta a Krónikának 
Kelemen Hunor, kimondatlanul is a 
jobbközép Johannisra utalva.

Lapunk megkérdezte az RMDSZ 
vezetőjétől azt is, mi a véleménye 
az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) 
és a Magyar Polgári Párt (MPP) ál-
tal megfogalmazott bírálatról, mi-
szerint az általa államfőjelöltként 
elért 3,9 százalékos eredmény nem 
tükrözi az erdélyi magyarság hat 
százalékos számarányát. „Ha én 
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Kelemen „mérgesen”, de Johannisra szavaz

Az RMDSZ-elnök szerint nincs igazuk, akik gyengének tartják az államfőjelöltként elért eredményét
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lennék a két kis párt, én is ezt 
mondanám, és tudnám, hogy 
nincs igazam” – fogalmazott rea-
gálásában Kelemen. Az RMDSZ el-
nöke hozzátette, az idei államfő-
választáson elért eredménye 
(357 ezer szavazat – szerk. megj.) 
ugyanannyi, mint ha összeadjuk 
az öt évvel ezelőtti megmérette-
tésen gyűjtött voksait az EMNP 
színeiben indult Szilágyi Zsolt 
szavazataival. (A pontos adat eh-
hez képest a következő: Kelemen 
Hunor 329 ezer, míg Szilágyi Zsolt 
53 ezer szavazatot kapott 2014-
ben). Szerinte az RMDSZ 2016-ban 
megtörte a csökkenő szavazatok 
trendjét, azóta minden válasz-
táson jobb eredményt ér el, mint 
a korábbi hasonló választáson. 
„Jónak tekintjük a mostani ered-
ményt, hiszen több voksot kap-
tam, mint 2014-ben. Ugyanakkor 
ne feledjük, hogy államfőválasz-
tásról van szó, amelyet külön ren-
deztek a parlamenti megmérette-
téstől, és amikor a magyarok egy 
része haszonelvűen szavaz. Olyan 
jelöltre adja a szavazatát, akinek 
van esélye megnyerni a válasz-
tást. Teljesen téves konklúzióra 
vezetne eltekinteni ezektől a kö-
rülményektől” – vélekedett a szö-
vetségi elnök. Kelemen hozzátette 
ugyanakkor, hogy akárcsak 2014-
ben és 2016-ban, 2020-ban sem az 
RMDSZ-en fog múlni az EMNP-vel 
és az MPP-vel való együttműkö-
dés. Most azonban nem kíván a 
két párttal foglalkozni, mert sze-
rinte „van elég bajuk amúgy is”, 
előbb oldják meg a belső gondjai-
kat. Kérdésre válaszolva a szövet-
ségi elnök drámainak és tévesnek 
nevezte a döntést, hogy elmarad a 
vita a második fordulóba bejutott 
államfőjelöltek között.

 » „Az összes 
elégedetlensé-
gem, mérgem 
ellenére az 
Európai Nép-
párthoz (EPP) 
tartozó jelöltre 
ütöm a pecsétet 
november 24-én” 
– válaszolta a 
Krónikának Kele-
men Hunor.
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E lutasította a Hargita megyei tör-
vényszék a Méltóságért Európában 

Polgári Egyesület (ADEC) keresetét, 
melyben a csíkszeredai polgármester 
megbírságolását kérték a forgalmi 
táblák ügyében. Az egyesület szerint 
nem hajtottak végre egy jogerős bíró-
sági ítéletet, ez viszont megtörtént. 
A székely zászlók és Községháza fel-
iratok elleni persorozatáról ismert 
blogger, Dan Tanasă mindenképp 
újra fogást szeretne találni Csíksze-
reda polgármesterén, Ráduly Róbert 
Kálmánon, és olyan ügyet is erőltet a 
bíróságokon, amely reményei szerint 
jelentős pénzbírsággal járhat. Egye-
lőre viszont ez nincs így, és akárcsak 
a korondi polgármester esetében, a 
Hargita megyei törvényszék, illetve a 
marosvásárhelyi ítélőtábla egymás-
nak ellentmondó ítéletekkel tologatja 
egymásnak az iratcsomót. Az eddi-
giek alapján a blogger csak az ítélő-
táblától remélhet támogatást, mert 
a törvényszék másodszor utasította 
el a városvezető megbírságolását in-
dítványozó keresetét. Az ADEC tavaly 

májusban kérte a törvényszéktől, hogy 
kötelezze Rá dulyt az országos bruttó 
minimálbér 20 százalékának megfele-
lő összeg, illetve késedelmi kamatok 
kifi zetésére minden nap késlekedé-
sért, mert szerintük a polgármester 
nem hajtott végre maradéktalanul 
egy 2017-ben született jogerős bírósági 
ítéletet. A végzés szerint Csíkszeredá-
ban az összes olyan forgalmi táblán, 
amelyeken a magyar megnevezések 
szerepeltek elöl, és utánuk a románok, 
meg kellett változtatni a nyelvi sor-
rendet. Az ítéletet végrehajtották, vi-
szont az ADEC szerint a nem működő 
fi zetős parkolási övezetet jelző táblák 
nyelvi sorrendje változatlan maradt. 
A kereset benyújtása után a feliratokat 
leragasztották, a Hargita megyei tör-
vényszék pedig a keresetet idén janu-
árban elutasította. Az ADEC az ítélő-
táblához fellebbezett, amely ezúttal 
tartózkodott attól, hogy megbírságolja 
Rádulyt, viszont az ügyet visszaküld-
ték újratárgyalásra a Hargita megyei 
törvényszékre. Ez megtörtént, a per 
újrakezdődött, és pár nappal ezelőtt 
Tanasă keresetét ismét elutasították, 
megalapozatlannak minősítve.

Elutasították Tanasă keresetét

Különleges kifestőkönyveket adtak át Nagyváradon

Régi magyar templomok mennyezeti kazettáinak mintáiból készült kifestőkönyveket adtak át 
tegnap a nagyváradi Csillagocska Református Zeneóvodában a Johannita Lovagrend jóvoltából. 
Az eseményen részt vett Tomcsányi István, a Johannita Lovagrend magyar kommendátora, Csűry 
István püspök, Soltész Miklós, a Miniszterelnökség államtitkára, valamint Pálfi  József lelkipász-
tor, a Csillagocska Alapítvány elnöke. A könyv amellett, hogy kultúrtörténeti értéket jelenít meg 
és a gyermekek szépérzékét fejleszti, művészeti fejlődését segíti elő, a magyar összetartozás és 
a nemzeti identitás megőrzését is szolgálja.
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