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Tiboldi László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács alelnöke Csíkszeredában megtartott szerdai
sajtótájékoztatóján beszámolt a választási névjegyzékbe történő regisztráció jelen állásáról, erdélyi
vonatkozásairól. A sajtótájékoztatón jelen volt Sorbán Attila, az Erdélyi Magyar Néppárt Hargita
megyei elnöke is, aki a megyei pénzek leosztásának felelőtlen, cél nélküli módszerét bírálta.

Tiboldi László kifejtette: az EMNT és a Néppárt prioritásként kezeli a választási névjegyzékbe való
regisztrációt. A regisztráció az április 6-án történő magyarországi parlamenti választások előtt
tizenöt nappal fog zárulni, vagyis március 22-én. Az EMNT elnöke felhívta a figyelmet, aki teheti
februárban regisztráljon, mert a regisztráció nyilvántartásba vétele és a visszajelzés időbe telik, így
megeshet, ha utolsó pillanatba történik a kérelem leadása, nem lesz lehetőség voksolni.
Tiboldi elmondta: eddig több mint 131 ezren regisztráltak. Romániából 52 ezren, ugyanakkor ehhez
hozzá kell számítani azt a több mint 40 ezer regisztráltat is, akik lakcím helyett villámposta címet
adtak meg.
„Napról-napra növekedik a regisztrálók száma. Februárban meg szeretnénk duplázni a regisztráltak
eddigi számát. Irodahálózatunk, készen áll és segít a folyamat lebonyolításában, megvan a
szakártelem és a tapasztalat is. Vidékre is járunk és helyben regisztráljuk az embereket. A

regisztráció és a választás nemzeti ügy, egy gesztus, egy visszaigazolás a magyar állam
nemzetpolitikája iránt” – fogalmazott Tiboldi László.
Megtudtuk, a rendelkezésre álló adatok szerint Székelyföldön 29 ezer, Partiumban 15 ezer,
Közép-Erdélyben 6 ezer a regisztráltak száma. Székelyföldön belül Hargita megyében 11 ezeren,
Háromszéken 10 ezeren, Maros megyében pedig 8 ezren kérték felvételüket a névjegyzékbe.
Sorbán Attila, a Néppárt Hargita megyei elnöke, megyei önkormányzati képviselő a
sajtótájékoztatón bírálta Hargita Megye Tanácsa pénzleosztásának módszerét. Mint fogalmazott a
pénzek nincsenek célirányosan leosztva, ezért nem hatékony a felhasználásuk. Ugyanakkor a
metódus nagyon gyanús és átláthatatlan, a tavalyi beruházásokról sincs beszámoló.
A Néppárt, mint konstruktív ellenzék felhívja a figyelmét a megyei önkormányzatnak, hogy
mérlegelnie kéne, azt hogy mire van szükség, mik a prioritások. Az nem helyes, hogy amíg az egyik
falunak pénzt adnak térfigyelő kamerákra, vagy ravatalozóra, addig egy másik településen nem jut
pénz a tanintézet illemhelyének és fűtésének megvalósítására, orvosi rendelő kialakítására,
valamint utak aszfaltozására. Megengedhetetlen, hogy az adófizetők pénzét, nem a prioritásoknak
megfelelően osztják el.
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