Az erdélyi magyar választók szavazatukkal is hozzájárultak a
nemzetegyesítéshez
2018. 4. 12.

Kolcza István, az Erdélyi Magyar Néppárt sepsiszentgyörgyi tanácsosa, Bálint József,
sepsiszentgyörgyi néppárti tanácsos, a párt Kovászna megyei elnöke és Csegedi Zolna Ibolya, az
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács sepsiszéki alelnöke tartott sajtótájékoztatót. Az eseményen
elhangzott: Kovászna megyében közel 11 ezer levélszavazatot gyűjtött be a Néppárt és az EMNT
hálózata az anyaországi választások során.

„A megyében közel 11 ezer levélszavazatot gyűjtöttünk be, s ennek közel 80%-át
Sepsiszentgyörgyön, Baróton, Kovásznán és Kézdivásárhelyen. A fennmaradó 20%-ot falvakon
gyűjtöttük a Néppárt önkormányzati képviselőinek és önkénteseinek segítségével. Az elvégzett
munka nem lett volna sikeres az EMNT széki elnökeinek közreműködése nélkül, így külön köszönet
illeti Szakács Zoltán sepsiszéki elnököt, Zsombori Csaba erdővidéki elnököt, Ferencz Attila
kézdiszéki elnököt és Pál Melinda kovásznai elnököt” – mondta Kolcza István. A Néppárt politikusa
hozzátette: a legtöbb szavazati borítékot Sepsiszéken gyűjtötték (közel 7000 voksot), Kézdiszéken
közel 2500-at, Erdővidéken több mint 1500-at, Orbaiszéken pedig több mint félezret. „Köszönjük
mindazon erdélyi magyar állampolgároknak, akik a Néppárt és az EMNT munkatársaira és
önkénteseire bízták levélszavazatuk biztonságos célba juttatását. Ugyanakkor várjuk irodáinkba
azok jelentkezését, akik nem kapták meg idejében szavazólapjukat, s így nem voksolhattak a
magyarországi országgyűlési választás során. A beérkezett panaszokat összesítjük és eljuttatjuk a
Nemzeti Választási Irodához” – mondta Kolcza, majd kihangsúlyozta: örülnek a kormánypártok
fölényes győzelmének, s annak, hogy az erdélyi magyar választók szavazatukkal is hozzájárultak a
nemzet határok feletti egyesítéséhez.
Csegedi Zolna Ibolya beszámolt: rengetegen keresték fel az EMNT Demokráciaközpontokat a

regisztrációs folyamat, majd a szavazatbegyűjtés során is. „Sokan kérték munkatársaink segítségét,
és ez is azt jelzi, hogy az erdélyi magyar állampolgárok is fontosnak érezték, hogy részt vegyenek a
választáson” – hangsúlyozta az EMNT sepsiszéki alelnöke. Bálint József ehhez kapcsolódva
elmondta: a Néppárt és az EMNT munkatársai, valamint önkéntesei komoly szakmai
felkészültségükkel segítették a voksolni vágyókat, s ennek is köszönhető, hogy az erdélyi
levélszavazatok csaknem felét a Néppárt és az EMNT hálózata gyűjtötte be.
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