Lezárult a regisztrációs kampány: közel 110 ezer személyt
értek el az EMNT és a Néppárt önkéntes
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Mindazok az erdélyi magyar állampolgárok, akik március 24. után kérelmezik felvételüket a
magyarországi választói névjegyzékbe, már nem vehetnek részt az idei, április 8-án sorra kerülő
magyarországi országgyűlési választáson. Szombaton lezárult az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és
az Erdélyi Magyar Néppárt által közösen meghirdetett regisztrációs kampány. Amint az a Nemzeti
Választási Iroda közleményéből is kiderül: összesen 378 437 magyarországi lakcímmel nem
rendelkező választópolgár regisztrált a határidőig, s ebből közel 250 000 regisztráció Romániából
érkezett be az NVI-hez. Az EMNT és a Néppárt önkéntesei közel 110 000 erdélyi személyt kerestek
fel, s több mint 85 000 magyar állampolgárnak ellenőrizték vagy segítették a regisztrációját.
„A felkeresett személyek több mint kétharmada Székelyföldön él, a többieket pedig Közép-Erdély és
a Partium településein értük el, elsősorban ott, ahol az irodáink működnek, és a Néppárt
önkormányzati képviselői tevékenykednek” – összegezte Sándor Krisztina, az EMNT ügyvezető
elnöke. „A regisztrációs kampány végére immár látszik, hogy a négy évvel ezelőtti számokhoz
képest idén megkétszereződött az Erdélyben regisztráltak száma. Ez a több mint féléves intenzív
munkánknak is köszönhető. A munkatársaink nem lankadnak: a hátralevő két hétben a
levélszavazatok begyűjtésében segítenek a két erdélyi főkonzulátusnak” – hangsúlyozta.
Amint azt az EMNT és a Néppárt vezetői korábban is elmondták: feladatuknak érzik, hogy segítsék
az erdélyi magyar állampolgárokat abban, hogy részt vehessenek az anyaországi választáson, ezért
már tavaly ősszel széles körű tájékoztató kampányba kezdtek: kiadványok terjesztésével és fizetett
hirdetésekben is igyekeztek felhívni a magyar állampolgársággal rendelkezők figyelmét a
regisztráció fontosságára, az Erdély-szerte működő EMNT Demokráciaközpontok munkatársai pedig
készséggel álltak az érdeklődők rendelkezésére.
Az intenzív regisztrációs folyamat lezárultával kezdetét vette a szavazatbegyűjtés. Az EMNT
Demokráciaközpontok munkatársai, valamint a Néppárt önkéntesei és helyi tanácsosai segítenek a
szavazólaphoz tartozó azonosító nyilatkozat kitöltésében, valamint biztonságos körülmények között,
még időben eljuttatják a leadott szavazatokat a magyar főkonzulátusokra. Az elmúlt években
szerzett tapasztalatnak köszönhetően – a Román Posta szolgáltatásaival ellentétben – ez a
legmegbízhatóbb módja a voksok leadásának. Erdély nagyobb városai mellett falvakon is gyűjtik a
szavazatokat, s ezen utóbbi esetekben a helyi kapcsolattartót vagy a megjelölt gyűjtőpontokat kell
keresniük a voksolni vágyóknak.
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