Gyergyószék: közel 3500 levélszavazatot gyűjtött be a
Néppárt és az EMNT
2018. 4. 23.

Tőkés Lehel, az Erdélyi Magyar Néppárt gyergyószéki elnöke és Kolcsár András, az Erdélyi Magyar
Néppárt országos alelnöke április 22-én tartottak sajtótájékoztatót Gyergyószentmiklóson. A két
néppárti politikus a magyarországi országgyűlési választásokra leadott levélszavazatok helyi
adatait értékelték és ismertették a gyergyószéki teljesítményt, ugyanakkor beszéltek a helyi EMNT
Demokráciaközpont új szolgáltatásairól is.

Tőkés Lehel elmondta: az eltelt fél évben a magyar állampolgársági ügyintézésekkel járó honosítási
és anyakönyvezési folyamatok mellett az anyaországi választásokhoz szükséges regisztrációval és
a levélszavazatok begyűjtésével is foglalkoztak. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és Erdélyi
Magyar Néppárt gyergyószéki irodahálózata ezúttal is több munkatárssal és önkéntessel dolgozott
úgy az irodában, mint Gyergyószék különböző településein. A választásokat megelőző három
hétben Gyergyószéken 3406 levélszavazat begyűjtésében és biztonságos célba juttatásában
segédkeztek. Gyergyószentmiklóson 2509 levélszavazatot sikerült célba juttatni, a további
gyergyószéki településekről pedig 897 szavazat érkezett. A levélszavazatok érvényessége kapcsán
Tőkés elmondta: „A négy évvel ezelőtti választásokhoz mérten idén 85%-ra tehető az érvényes
szavazatok száma, amely 5%-kal több, mint az előzőkben.”
Mint ismeretes, az EMNT és a Néppárt országszerte 64.264 levélszavazatot juttatott el a Nemzeti

Választási Irodához. „Beigazolódott: az Erdélyi Magyar Néppárt és az Erdélyi Magyar Nemzeti
Tanács közös hálózata a magyar nemzetpolitika legmegbízhatóbb partnere, amely a
levélszavazatok számából és érvényességéből is látszik. A határon túli 96%-os Fidesz-KDNP siker
bizonyítja, hogy a kisebbségben élő magyarok elismerik Magyarország politikáját és bíznak benne.
Ezúttal is gratulálunk az új kormánynak!” – mondta Tőkés Lehel. Az Erdélyi Magyar Néppárt
gyergyószéki szervezete továbbra is folytatja a magyar állampolgársági ügyintézést, amely kapcsán
az érdeklődők minden hétköznap belátogathatnak az irodába, ugyanakkor részt vehetnek a havonta
megszervezett konzuli napokon is. Mint kiderült: az április 16-i konzuli nap során 50 személy
kérvényezte honosítását, 40 személy adott le útlevélkérelmet, és 37 személy kért anyakönyvezést.
Kolcsár András, az Erdélyi Magyar Népprát országos alelnöke és Tőkés Lehel széki elnök elmondása
szerint úgy a konzuli napokon, mint a regisztráció során többen kértek segítséget olyan
kérdésekben, amelyek jogi vagy közérdekű kérdésköröket érintettek. Kolcsár elmondta: „Úgy
döntöttünk, hogy segítünk az embereknek azokban a kérdésekben, amelyekre nem kapnak
egyértelmű választ. Ezek közé tartoznak: az építkezési engedélyek kérései, a válási procedúrák, a
gyermekelhelyezés folyamata, vízdíj kiszámolás és egyéb teendők.” A Néppárt irodájában minden
kedden és csütörtökön várják, előzetes jelentkezés alapján, a gyergyószéki lakosokat, akik az
irodában, vagy a 0266-361-970-os és 0762-248-705-ös a telefonszámokon kérhetnek időpontot a
ügyfélfogadásra.
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