
2019.  NOVEMBER 26. ,  KEDD A K T U Á L I S 5#elnökválasztás  #Katalin-bál

Johannis, Dăncilă? – Autonómia!
Beszédesek a Hargita megyei adatok: a szavazatok csaknem tíz százaléka érvénytelen volt
• Bár a megyei vá-
lasztási bizottságok 
nem szolgálhatnak 
hivatalos információ-
val arra vonatkozóan, 
hogy milyen „rendel-
lenességeket” tartal-
maztak az államfő-
választáson leadott 
érvénytelen szava-
zatok, úgy tűnik, sok 
magyar választó au-
tonómiára szavazott. 
Legalábbis az előzmé-
nyek ismeretében erre 
lehet következtetni 
Hargita megyében.

ISZLAI KATALIN,
P Á V A  A D O R J Á N

„Az autonómiára szavaztam!” – 
osztották meg sokan sajátos voks-
opciójukat a közösségi oldalakon, 
baráti társaságokban az államfővá-
lasztás vasárnapi második fordulója 
során. Mint ismeretes, várható volt, 
hogy a magyar közösség számottevő 
része egyik jelölt mellett sem teszi 
le a garast. Hiszen a döntő körben 
megméretkezők közül Klaus Johan-
nis hivatalban lévő államfő, illetve 
Viorica Dăncilă volt kormányfő, 
PSD-elnök sem fogalmazott meg 
egyértelmű üzenetet, „visszauta-
síthatatlan” ajánlatot a romániai 
magyarság felé. Mivel a vasárnapi 
párharc résztvevői a választást meg-
előzően is érdektelenséget tanúsí-
tottak a kisebbségi ügyek iránt, a 
magyar érdekvédelmi szervezetek 
vagy a polgárok lelkiismeretére 
bízták a választást – mint például 
az RMDSZ és a Magyar Polgári Párt 

–, vagy pedig érvénytelen szavazat 
leadására buzdítottak. Utóbbi opci-
ót javasolta az Erdélyi Magyar Nép-
párt, illetve Tőkés László, az Erdélyi 
Magyar Nemzeti Tanács elnöke is.

Ugyanakkor az EMNP Hargita 
megyei szervezete „egyértelműbb” 
választási lehetőséget is felvázolt. A 
második forduló előtt néhány nap-
pal közleményben jelezték: „eljött 
az ideje annak, hogy komolyabban 
üzenjünk a román politikának”. 
„Nem elégséges távolmaradással 
üzennünk. Még egy számunkra 
ennyire érdektelen választáskor is 
értékessé tudjuk tenni a szavaza-
tunkat. Ezért az Erdélyi Magyar Nép-
párt Hargita megyei szervezete arra 
kéri az erdélyi magyarokat, hogy az 
államfőválasztás második fordu-
lójában vegyenek részt, írják rá a 
szavazólapra, hogy Autonómia, és a 
pecsétet nyomják rá. Ez a céltudatos 

voksolás fi gyelmeztetés, tiltakozás 
és egyben a népakarat felmutatása 
kell hogy legyen” – szólt a felhívás.

Bár a megyei választási bizott-
ságok nem szolgálhatnak hivatalos 
információval arra vonatkozóan, 
hogy milyen „rendellenességeket” 
tartalmaztak az érvénytelen sza-
vazatok, szembeszökő adat, hogy 
Hargita megyében a leadott voksok 
csaknem 10 százaléka érvénytelen 
volt. Már eleve az sokatmondó, 
hogy a székely megye részvétel te-
kintetében országos sereghajtó a 
maga 22,86 százalékával, ám a sza-
vazati jogával élő 61 304 személy 
jelentős hányada is minden bizony-
nyal csak azért járult az urnák elé, 
hogy sajátos módon „üzenjen”. Ezt 
támasztja alá az is, hogy a második 
körben négyszer annyian voksol-
tak érvénytelenül, mint két héttel 
korábban: miközben az első fordu-

lóban csupán 1574 érvénytelen vok-
sot jegyeztek a megyében a számot-
tevően magasabb részvételi arány 
ellenére is (akkor 113 462 személy 
adta le a voksát), most vasárnap 
6001 polgár „szabálytalankodott” 
csupán 61 304 szavazó közül.

Egyébként a második fordulóban 
a 45–64 éves korosztály képviselői 
voltak a legaktívabbak Hargita me-
gyében, majd a 65 felettiek követ-
keztek a sorban, a legalacsonyabb 
részvételi arány pedig a 18–24 éves 
korosztály körében volt tapasztalha-

tó. Több nő szavazott (31 485), mint 
férfi  (29 814), miközben a vidéki la-
kosság egy hajszállal megelőzte a 
városit: előbbiek közül 30 863-an, 
utóbbi rétegből pedig 30 436-an ad-
ták le voksukat. Eközben Kovászna 
megyében „csupán” 2664 voks volt 
érvénytelen a 40 095 közül, Maros 
megyében pedig a csaknem 210 
ezer voksból 5910-et nyilvánítottak 
„használhatatlannak”. A Hargita 
megyei tíz százalékot más, tömbma-
gyar vidéket magában foglaló erdé-
lyi megyében sem közelítették meg.
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Klaus Johannis (PNL)
Viorica Dăncilă (PSD) 

BR TL
Z

BC

VN GL

VS

ISSS

DULÓ MS HR

CV

Klaus Johannis: 70.40%
Viorica Dăncilă: 29.60%

Klaus Johannis: 73.60%
Viorica Dăncilă: 26.40%

Részvétel: 42,70% 

Klaus Johannis: 72.90%
Viorica Dăncilă: 27.10%

Részvétel: 20.60%

Részvétel: 24.40%

A közel 150 résztvevő és a támoga-
tók hozzájárulásának köszönhe-

tően a szervezők a rekordösszegnek 
számító összegből a résztvevői és tá-
mogatói szavazatok alapján a követ-
kezőképpen osztják szét a három tá-
mogatott között a teljes összeget: 22% 
(15 ezer lej) a Romániai Magyar Nem-
látók Egyesületének magyar nyelvű, 
vakokra specializálódott gyógype-
dagógiai oktatás megvalósulásához 
való hozzájárulás; 41% (28 ezer lej) 

a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi 
Kórház fi zioterápia osztálya eszkö-
zeinek korszerűsítése, valamint az 
onkológia osztályra szükséges infu-
zomat készülék beszerzése; 37% (25 
ezer lej) a gyimesfelsőloki Árpádházi 
Szent Erzsébet Római Katolikus Gim-
názium eszközeinek korszerűsítése. 
A festményaukcióból összesen 11.500 
lej gyűlt össze. A bál egyik újdonsága, 
hogy a festmény és boraukción kívül 
több értékes tárgy is árverésre került. 

A borok mellett egy Zsolnay ökörfejes 
bordugó szettet, Retro Puskás-labdát 
retro mezzel, valamint egy 26 kötetes 
Borovszky monográfi a sorozatot is 
felajánlott Magyarország Csíkszeredai 
Főkonzulátusa, ezáltal is hozzájárulva 
a célok megvalósulásához. A nemes 
felajánlásokhoz társult a Csíkszeredai 
Sportklub jégkorongcsapata is, a klub 
egy idei mezt ajánlott fel aukcióra, 
amelyet minden jégkorongozó aláírt. 
Továbbá Miklós Edit alpesi síző a 2014-

es szocsi téli olimpiai formaruháját 
ajánlotta fel aukcióra. A bor és egyéb 

tárgyak aukciójából és tombolából 
összesen 19 675 lej gyűlt össze.

Rekordbevétel a Katalin napi jótékonysági bálon
• 68 ezer lej gyűlt össze a Csíki Vállalkozók Egyesülete és Magyarország Csíksze-
redai Főkonzulátusa által immár hatodik alkalommal megszervezett hétvégi Katalin 
napi jótékonysági bálon – számoltak be a szervezők.

▴   FORRÁS:  CSÍKI  VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETE

Klaus Johannis nyert
A központi választási bizottság által hétfő délelőtt közölt – a hazai és 

külföldi választókörök 99,7 százalékában leadott voksokat összesítő – 
részeredmények szerint az elnökválasztás vasárnap lezárult második 
fordulójában Johannis az érvényes voksok 65,9 százalékát, míg Dăncilă a 
szavazatok 34,1 százalékát szerezte meg.




