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ÁLLÍTSA ÖSSZE A VÁLASZBORÍTÉKOT!
A levélszavazáshoz szükséges boríték március 15-e után érkezik.

 
 A boríték tartalmazni fogja a szavazáshoz szükséges iratokat:
– 2 szavazólapot (országgyűlési választás, népszavazás)
– 1 kis borítékot a szavazólapoknak
– 1 azonosító nyilatkozatot
– 1 nagy válaszborítékot.

Ha a Főkonzulátusra kérte a szavazólapját, akkor onnan is kell 
elvennie március 19. és április 3. között! Nem fogják az otthoni címére elküldeni. 

TÖLTSE KI A SZAVAZÓLAPOKAT!

 Az országgyűlési választások 
szavazólapján az Ön által válasz-
tott pártlista alatti kört jelölje 
be X-szel!
 A népszavazás szavazólapján 
jelölje az Ön által helyesnek ítélt 
választ.
 A kitöltött szavazólapokat 

helyezze a kis borítékba, a borítékot ragassza le!
 A borítékok hiba esetén helyettesíthetőek bármilyen más borítékkal!

folytatás a 7. oldalon

A népszámláláson természetesen nemcsak 
nemzetiségre vonatkozó adatokat 
gyűjtenek. A statisztikusok arra is kíván-
csiak, hogyan, milyen körülmények között 
élnek az emberek Romániában.

A kérdőív kitöltése emiatt bizony hosszabb 
időt vesz igénybe, ugyanakkor állampolgári 
kötelességünk, de érdekünk is, hogy minél 
többen választ adjunk a kérdésekre.

A népszámlálások számos alapadatot 
gyűjtenek, alapvető céljuk a lakosság 

számának és életkörülményeinek feltárása. A romániai gyakorlatban viszonylag részletes 
adatokat gyűjtenek a lakásról, a háztartatás összetételéről, illetve a háztartásban élő személyek 
jellemzőiről: nem, kor, családi állapot, jelenlegi és korábbi lakhelyek, állampolgárság, etnikum, 
anyanyelv, felekezeti hovatartozás, iskolázottság, munkaerőpiaci státus, foglalkozás.

A demográfiai és társadalmi jelentőséggel bíró jellemzők mellett személyes adatokra is rákér-
deznek. Ilyen a személyi szám (CNP), a lakhely (állandó és adott esetben tartózkodási cím is) – 
ezekre a személyek azonosítása miatt van szükség az összeírás megvalósításához.

www.nepszamlalas.ro

MAGYARORSZÁGI
VÁLASZTÁSOK

Milyen adatokat gyűjtenek a népszámláláson?
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RMDSZ Szeben megyei 
szervezete - Tisztújítás
 
Az RMDSZ Szeben megyei szervezete az érdekeltek tudomá-
sára hozza, hogy 2022. március  3 -án 18 órától tartja a Szeben 
megyei RMDSZ tisztújító küldöttgyűlését Medgyesen, az I. C. 
Brătianu út. 32. szám alatt a Millennium-Házban.

 A jelöléseket az elnöki tisztségre 2022. február 28 16 
óráig nyújthatják papír alapon a Szeben Megyei RMDSZ Válasz-
tási Bizottságához, Medgyesen, az I. C. Brătianu u. 32. szám 
alatti Millennium-Házban, figyelembe véve az RMDSZ alapsza-
bályzatának mellékletét.

 A küldöttgyűlésen a Szeben Megyei RMDSZ Választ-
mánya is megújul. A választmány tagjainak száma 16 és a 
póttagok száma 6. A Megyei Választmányban Medgyes és 
környéke 6, Nagyszeben és környéke 5, a megyében működő 
ifjúsági egyeztető tanács 2 és a megyei Nőszervezet 2 hellyel 
rendelkezik.

 A választmány tagjait és az elnököt a küldöttgyűlés 
válassza meg.

Szabályzat a Szeben megyei elnök megválasztásáról

 
A jelen melléklet szerves részét képezi az RMDSZ érvényben 
levő Alapszabályzatának.
 1. Jelölt lehet az a személy, aki tagja a Szeben megyei 
RMDSZ megyei szervezetén belül működő valamelyik helyi 
szervezetnek, illetve az illető területen működő valamely 
társult szervezetnek.

 2. A jelölési határidő leteltéig a jelöltek benyújtják pályá-
zatukat a megyei szervezethez.

 3. A pályázatnak tartalmaznia kell:

a) a jelölt önéletrajzát;
b) a területen működő egyik helyi szervezet által kiállított 
tagsági igazolvány másolatát;
c) programtervét 
 4. Az önéletrajznak kötelező módon tartalmaznia kell a 
következőket:

a) politikai tevékenység (1989 előtt és után);

b) az RMDSZ keretén belül kifejtett tevékenység;

c) a hírszerző szolgálatokkal való együttműködés 1989 előtt 
és után.

5. Nem lehet jelölt az a személy, aki:

a) nem tagja legalább 3 hónapja az illető területen működő 
valamelyik helyi RMDSZ-szervezetnek, illetve országos vagy 
területi szintű társult szervezetnek;

b) a hírszerző szolgálatokkal kapcsolatosan nincs feddhetetlen 
múltja;

c) a parlamenti, illetve a helyhatósági választásokon más párt, 
illetve szervezet színeiben indult az elmúlt 4 évben.
 

Kelt: Medgyesen, 2022. február 18

Összetartozunk program

 Összetarozunk, együtt tervezünk és dolgozunk! Foly-
tatjuk az Székely-Szórvány együttműködést, reményeink 
szerint nagyobb lendülettel, több közösségépítő és közösség-
erősítő programmal. Az idei évtől a tudásátadást ösztönző 
programok, képzések, a szakmai felkészítők kerülnek fókuszba, 
amelyeknek célja, hogy szórványban is önállóan és folytonosan 
tudjuk működtetni a magyar közösségi életet. A hétvégén 
erről egyeztettünk a szórványközösségek, valamint Kovászna 
megye képviselőivel, háromszéki művelődési szakemberekkel.
Köszönjük a támogatást és az együttműködést a háromszéki 
partnereinknek!

RMDSZ
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 A 2021-2022-es tanév a megújulás és a változás éve volt. 
Idén „új ruhákba” öltözött a medgyesi Báthory István Általános 
Iskola.  Az intézményben hosszú ideje nem történt ilyen jellegű 
beruházás.

 Az iskolánk tanulói,  a tanév második félévét már 
szebb, új, modern környezetben kezdték meg. Minden 
egyes tanteremben újakra cseréltük az asztalokat, székeket. 
(Összesen 120 új asztalt és 120 széket cseréltünk). 

 Minden osztálytermet  mágneses táblákkal, interaktív 
táblákkal, videoprojektorokkal, vetítővászonokkal, és más 
interaktív okostehnikai termékekkel szereltük fel (laptopokkal, 
szoftverekkel).

 Iskolánk színesebb, kedvesebb, vonzóbbá vált nemcsak 
a gyerekek, hanem a peadagógusok számára is.  Most már 
büszkén mondhatjuk, hogy a megyén egyik legmodernebb 
iskolája lett a medgyesi Báthory István Általános Iskola. 

 Az új okostehnikai felszerelések lehetőséget nyújtanak 
tanárainknak, hogy korszerű órákat tarsanak, hiszen az 
okatásnak lépést kell tartania a világgal, ugyanis egy „jó” iskola, 
egy „jó” tanár az életre készíti fel a gyerekeket – a digitális 
ismeretek pedig ma már nélkülözhetetlenek a boldoguláshoz.
A modern oktatási eszközök komplex oktatási megoldásokat 
kínál a diákok digitális kompetenciáinak fejlesztésére, amik a 
XXI. században elő ember számara pont annyira fostosak mint 
az írás- olvasás.

 Hálásak vagyunk, hogy szert tettünk a sok innovatív 
eszközökre, az új modern bútorzatra, és reméljük, hogy iskolánk  
ezen „új arculata” hangulatosabbá varázsolja iskolánk oktatási 
folyamtát.

 Köszönettel tartozunk mindazoknak akik lehetővé tették 
iskolánk felújítását. Első sorban a medgyesi Romgaz állami 
gázvállalatnak, akiknek támogatásuk lehetővé tették ezt az 
óriási befektetést. Ugyanakkor hálával tarozunk a medgyesi 
MADISz tagjainak, akik mindig és mindenben mellettünk 
vannak. 

Modern iskola
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Nehéz klasszikus hét dokumentumával – egy szép irat bemuta-
tásával - megemlékezni Erdély első választott fejedelméről. A 
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában fennmaradt 
források csekély volta igazán szívenütő a jelen esetben. Veress 
Endre: Báthory István erdélyi fejedelem és lengyel király leve-
lezése (Kolozsvár, 1944) című munkájának fejedelemség korára 
vonatkozó első kötete 493 dokumentumot közöl, ezek közül 
kilencet őrzünk levéltárunk különböző fondjaiban. Természe-
tesen adománylevelek, közigazgatásra, bíráskodásra vonatkozó 
parancsok akadnak nagyobb számban, de ezek nem alkalmasak 
ünnepi alkalomra. Ezért most több helyről, mintegy illusztrálva 
a mondanivalót, hozunk dokumentumokat.

A Báthory család címere Báthory István országbíró (1471–1493) 
oklevelének pecsétjén, 1474. március 28. A sárkányfogakat 
ábrázoló címer köré a Zsigmond király alapította Sárkányrend 
jelképe – a farkát saját nyaka köré tekerő, karikává görbülő 
sárkány – a családtagok fennmaradt pecsétképeinek tanúsága 
szerint 1440 és 1473 között került.

Jelzet: MNL OL, Mohács előtti gyűjtemény, Diplomatikai 
levéltár, DL 17562

Báthory István erdélyi vajda (1477–1534) és Telegdi Katalin 
(1492–1547) utolsó gyermeke egy falusi kunyhóban született, 
mert édesanyját hirtelen lepték meg a szülés jelei egy kocsi-
kázás alkalmával. Apjának fél évvel később bekövetkezett 
halála miatt Várday Pál (1483–1549) esztergomi érsek vállalta 
a fiú nevelését. Az 1540-es évek közepétől I. Ferdinánd (1503–
1564) udvarában apródoskodott, később pedig diplomáciai 
megbízásokat is kapott az uralkodótól. Humanista műveltsége, 
a Habsburg-udvarban szerzett tapasztalatai és ugyanitt elszen-
vedett fogsága, emberi tartása és katolikus hite formálta poli-
tikai éleslátását és habitusát.

Erdély helyzetét világosan látta, ahogyan ezt maga is megfo-
galmazta: „ez a tartomány a földkerekség két leghatalma-
sabb uralkodója közé van helyezve [...] másképpen nem lehet 

megőrizni és kormányozni, mint úgy, hogy mindkét császár 
kegyét elnyerjük [...] az egyik császárt engedelmességgel, 
a másikat pedig adományokkal és behódolással megnyerve 
magunknak.” Báthori István 1575. (Bethlen Farkas: Erdély 
története 3. köt. 61.)

A testamentumos urak – akiknek feladata volt János Zsigmond 
(1540-1571) temetésének megszervezése és végrendeletének 
végrehajtása – 1571 Judica vasárnapján gyűltek össze Gyulafe-
hérváron.

A középkori keltezési gyakorlatban használták a vasárnapok 
megkülönböztetésre a misekezdő ének, introitus (lat.: belépés) 
első szavát, szavait.

Judica me Deus – Ítélj meg engem, Isten – a húsvét előtti második 
(vagy fekete) vasárnap misekezdő éneke. 1571-ben ez a vasárnap 
április 1-re esett.

Ide hívták egybe Erdély három nemzetének képviselőit „…, 
hogy Pünkösd havának (május) tizenhetedik napján légyen az 
mi kegyelmes urunknak méltósága szerint való testének elte-
metése; a gyűlés ugyanakkor légyen.”

Évforduló: Báthory István Erdély fejedelme
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Az 1571. évi erdélyi fejedelemválasztó országgyűlés bejegyzé-
sének első oldala

Jelzet: MNL OL, A bethleni Bethlen család bethleni levéltára, 
Vegyes iratok (P 1961), 7. tétel. Erdélyi országgyűlés, No. 1. 
434. old.

Az első erdélyi fejedelemválasztás két jelöltje Báthory István és 
Bekes Gáspár (1520–1580) volt, keretét pedig az épphogy aláírt 
speyeri egyezmény, illetve a török jóváhagyás által korlátozott 
szabad választás adta. Bekes pártfogója II. Miksa (1527–1576) 
német-római császár és (I. Miksa néven) magyar király volt, 
Báthoryt a törökpárti oldal támogatta. Bekes végül lelkileg 
összeroppant, feladta a küzdelmet és megszökött az országy-
gyűlésről. A megválasztott Báthory a speyeri egyezményre 
tekintettel az erdélyi vajda címet használta és titokban elis-
merte Miksát urának, ugyanakkor megkapta a szultáni megerő-
sítést, Erdély pedig adófizetője maradt a Portának.

1570. augusztus 16-án kötötte meg II. János választott magyar 
király és Miksa magyar király a speyeri egyezményt, amely az 
1568. február 17-én megkötött drinápolyi békével együtt jogilag 
rögzítette a fennálló állapotot: Szapolyai II. János Erdély és 
a Partium princepse, utód nélküli halála esetén az országrész 
Habsburg fennhatóság alá kerül, mivel Erdély a Magyar Korona 
elidegeníthetetlen része. II. János 1570. december 1-én – halála 
előtt négy és fél hónappal – ratifikálta az egyezményt, Miksa 
1571. március 10-én.

Uralmának kezdetén legfőbb gondja az országrész életének 
megszervezése, a kor- és szakszerű kormányzat kialakítása, a 
gazdasági és katonai alapok felmérése és biztosítása volt. Egyik 
első lépése már 1571 júniusában a székelység helyzetének 
rendezése volt – szabadjaik katonai-, jobbágysorba süllyedt 
rétegük pedig különböző szolgálatuk révén fontos támasza és 
alapja volt hatalmának. Az egyes székek gazdasági javainak – 
állatállomány, só- és fém bányák, vashámorok – összeírását és 
a beszedhető adók beküldését szintén elrendelte. Udvarhely-
szék összeírására részletes, 15 pontba szedett utasítást adott 
tisztviselőinek. A 12. pontban arra is volt gondja, hogy a szegé-
nyek elleni jogtalan követeléseknek elejét vetesse:

„12. Az fő népeket intsék, hogy a szegény község közt valami 
méltatlan dolgot és szokatlan szolgáltatást ne cselekedjenek, 
kiből panasz jöjjön.”

Csík-, Gyergyó- és Kászonszék pedig így köszönte és hálálta 
meg terhei könnyítését 1571 Szent Jakab napján (július 25.):

„… az mi kegyelmes urunk az mi könyörgésünkre minden 
kegyelmességit mi hozzánk megmutatta volna, és terhünknek 
nagyobb részit rólunk elvette volna, tettünk szabad akaratunk 
szerint ilyen kötést, hogy minden esztendőben három hétig 
szolgálunk az vashámorhoz, és anélkül minden majorságának 
betakartatására egy hétig szolgálunk …”

Bekessel a fejedelmi hatalomért folytatott küzdelmük végül 
1575. július 9-én Kerelőszentpálnál, Bekes vereségével ért 
véget.

„Továbbá nyilván értjük az te Nagyságod izenetiből dögle-
letes cselekedetit, álnokságát az gyakorta megnevezett Bekes 
Gáspárnak, melyeknek mi is nem csak auditori voltunk, hanem 

látói és tudói, hogy ő az oka mind az ő maga és hozzá tarto-
zóinak veszedelmének. Ezt is megértettük az te Nagyságod 
írásából és izenetiből, hogy te nagyságod efféle gonosz embe-
reknek és hozzá tartozóknak büntetése felől való deliberatiot 
és suffragiumot kíván te Nagyságod. Megemlékezvén azért az 
régi mondásról, hogy hiába írattattak volna az törvények, ha 
exemtionak nem demandaltatnának. Ebben is méltónak ítéljük 
az te Nagyságod kívánságát és parancsolatját.”

Tény, hogy az elfogott lázadókat kíméletlenül felkoncoltatta 
a fejedelem. (Balassi Bálint életét viszont megkímélte, udvari 
fogságra vettette és maga mellett tartotta.)  Bekes Lengyelor-
szágba menekült és fogságba esett. Báthory emberi nagyságát 
és bölcsességét mutatja, hogy 1576-ban megbocsátott ellen-
felének, és bár Erdélybe nem engedte vissza, de lengyel lovas-
sága főparancsnokává megtette. Bekes innentől élete fogytáig 
hűséggel szolgálta őt. (Bekes Gáspár nevét az általa szívesen 
viselt rövid báránybőr kabát, a bekecs őrzi – amely a lengyel 
bekiesza [bekjesa] átvétele, emlékét pedig Vilniusban temeté-
sének helye, a Bekes-halom.)

A kerelőszentpáli diadal híre sokat nyomott a latban, amikor 
1575 decemberében a szejm Báthory Istvánt lengyel királlyá 
választotta. Udvartartásába sok erdélyi hívét magával vitte, 
érdemeiket különféle módokon elismerte. Egyik legszebb 
adománylevele tavaly került elő, melyben udvari első kocsi-
sának, Kereki Keresztes Jánosnak címert, nemességet és 
házadó alóli mentességet adományozott. A címer a lengyel 
királyi udvartartás viseletébe – piros övvel összefogott, fehér 
hosszúkabátba, piros fövegbe, sárga cipőbe – öltözött, kezében 
piros gyeplő köteget és ostort tartó férfialakot ábrázol.

Báthory István lengyel király, erdélyi fejedelem nemesség-, 
címer- és házadó-mentesség adományozó levele kereki 
Keresztes Jánosnak, udvari kocsisának. 1580. június 13.

Jelzet: MNL OL, Erdélyi kormányhatósági levéltárak, Guber-
nium Transylvanicum levéltára, Cista diplomatica, Documenta 
privatorum (F 132), H 26. No. 49.
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 A romániai magyar nyelvű oktatás választását népsze-
rűsítő beiskolázási kampányt indított csütörtökön a Romániai 
Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ).

 A Minden magyar gyermek számít című kampányról 
Magyari Tivadar, a szövetség oktatásért felelős ügyvezető 
alelnöke és Szabó Ödön oktatási szakpolitikus, a képviselőház 
oktatási bizottságának alelnöke beszélt csütörtökön egy 
kolozsvári sajtótájékoztatón.

 Magyari Tivadar elmondta: a kampány azokat a csalá-
dokat próbálja megszólítani, amelyekben 6-7 éves iskolakezdő 
gyermek van. Megjegyezte: tapasztalatuk szerint a családok 
14-16 százalékát kell meggyőzni arról, hogy érdemes magyar 
iskolába íratniuk a gyermeküket.

 Az érvek között említette, hogy anyanyelven könnyebb 
tanulni, hogy csak így teljesedik ki a nyelvtudás a hagyomá-
nyokhoz, a kultúrához való kötődéssel, és azt is megjegyezte, 
hogy magyarul tanulni ma már nem hátrány Romániában. Az 
Iskola Alapítvány magyar állami támogatással 2500 kisisko-
lásnak biztosít ingyenes étkezést és iskola utáni pedagógusi 
felügyeletet. Hozzátette: ez a szám nem magas ahhoz viszo-
nyítva, hogy 51 ezer elemi iskolás tanul magyarul Romániában, 
de mégis nagyon fontos, mert egyes helyeken ez teszi vonzóvá 
a magyar iskolát.

 Szabó Ödön hozzátette: a magyar vagy részben magyar 
családokban nevelkedő gyermekek mintegy 8-10 százaléka 
tanul román tannyelvű iskolákban. Számukra vagy nehe-
zebben érhető el a magyar nyelvű iskola, vagy vegyes identi-
tású családból származnak, és a szülők nem a magyar iskolát 
választották. A politikus szerint az Európai Unió, illetve a román 
kormány által biztosított forrásokból, valamint a magyaror-
szági segítségből olyan iskolafejlesztések történtek az elmúlt 

években, amelyek után kijelenthető, hogy a magyar tannyelvű 
iskolákban az országos átlagnál jobbak a körülmények.

Azt is hozzátette: minőségi javulás is indult a magyar okta-
tásban, és a szülőknek azt a félelmét is próbálják eloszlatni, 
hogy magyar iskolában nem lehet jól megtanulni a román 
nyelvet. Megemlítette: kilencmillió eurós EU-forrásból indí-
tották el tavaly azt a programot, amely a kisebbségi iskolákban 
román nyelvet tanító pedagógusok felkészítését szolgálja. Az 
oktatáspolitikus szerint a magyar nyelvű oktatási paletta ma 
már ugyanolyan széles Romániában, mint a román nyelvű.

Magyari Tivadar elmondta: a kampány a közösségi médiában 
indul, de emellett Kelemen Hunor RMDSZ-elnök levélben 
kereste meg a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségét 
(RMPSZ) és a történelmi magyar egyházak vezetőit. Azt szeret-
nénk, ha ebben – az iskolaválasztás szempontjából fontos 
– időszakban „a csapból is a magyariskola-választás üzenete 
folyna” – fogalmazott. Az alelnök az MTI kérdésére közölte: 
jelenleg 926 oktatási intézményben mintegy 1200 településen 
zajlik Romániában magyar tannyelvű oktatás. A tanintézetek 
mintegy 60 százaléka önálló magyar intézmény, a többi vegyes 
tannyelvű. Az apadó diáklétszám miatt az elmúlt nyolc évben 
20-22 helyszínen szűnt meg a magyar nyelvű oktatás.

Azt is megemlítette, hogy a romániai oktatási rendszerben 
jelenleg mintegy 120 ezer diák tanul magyar nyelven. Az utóbbi 
években tízezer alá süllyedt, de 9500 körül stabilizálódott az 
elemi iskolát magyarul kezdő gyermekek száma. Részben a 
beiskolázási kampányoknak is tulajdonította, hogy a magyar 
iskolákban kisebb mértékben fogyott a gyermeklétszám, mint 
ahogy azt évekkel ezelőtt a kutatók előrejelezték. Hozzátette: a 
vegyes házasságban születő gyerekeket ma nagyobb arányban 
íratják magyar iskolába a szüleik, mint korábban tették.

MTI

Minden magyar gyermek számít!
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folytatás az első oldalról

TÖLTSE KI AZ AZONOSÍTÓ NYILATKOZATOT!

Lakcímkártyája alapján töltse ki a nyomtatványt. Ha nincs 
lakcímkártyája, akkor a magyar útlevele, személyazonosító 
igazolványa vagy vezetői engedélye  alapján töltse ki a nyom-
tatványt.

Vigyázzon az adatok pontosságára! Ha az adatok hibásak vagy 
ha nem írja alá a nyilatkozatot, a szavazata érvénytelen! Az 
azonosító nyilatkozat hiba esetén cserélhető!

Segítünk az azonosító nyilatkozat kitöltésében! Forduljon az 
Önhöz legközelebbi Eurotrans vagy RMDSZ irodához!

Az Eurotrans Alapítvány segít!
Keressen minket területi irodáinkban vagy kiszállásainkon!

Bővebb információkért hívja a 0800 420 111-es telefonszámon 
hétfőtől péntekig 9-17 óra között, vagy az info@eurotransala-

pitvany.ro e-mail címen!

• Tegye a kitöltött szavazólapokat a kis 
borítékba!

• Zárja le a kis borítékot!

• A kitöltött és aláírt azonosító 
nyilatkozatot és a szavazóla-
pokat tartalmazó zárt borítékot 
helyezze be a megcímzett válasz-
borítékba!

• Zárja le a 
nagy borítékot!

• Adja le a válaszborítékot!

A válaszborítékot április 2-ig leadhatja az Eurotrans és az 
RMDSZ területi irodáiban. Ha munkatársaink felkeresik ottho-
nában, adja át nekik a borítékot, ők eljuttatják a konzulátusra.

A válaszboríték leadható a Főkonzulátuson is személyesen 
március 19. és április 2. között, minden nap reggel 6 és este 10 
óra között, illetve április 3-án reggel 6 és este 7 óra között.

Támogatók - Partnerek
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Népszámlálás 2022
Kire vonatkozik a népszámlálás?

Mindazokra, akik Romániában élnek.

 A népszámlálás egészen pontosan Románia rezidens lakosságára vonatkozik, vagyis 
azokra a román és nem román állampolgárokra, akiknek szokásos tartózkodási helye Romá-
niában van (az elmúlt 12 hónapban itt tartózkodtak, vagy itt szándékoznak élni az elkövet-
kező 12 hónapban). Lényeges, hogy a háztartásban élő minden személyt regisztrálni kell, 
beleértve a gyermekeket és az ideiglenesen távol levő családtagokat is!

 Ezenkívül a népszámlálásban összeírásra kerülnek azok a külföldön élő román állampol-
gárok is, akiknek van romániai lakhelyük, és kevesebb mint egy éve élnek külföldön avagy 
haza szeretnének költözni. A fentiek miatt nagyon fontos, hogy a külföldön élő román állam-
polgárok is regisztráljanak, függetlenül attól, hogy milyen okból és mióta tartózkodnak kint. 
A kérdőív keretében lehetőségük lesz arra, hogy pontosítsák a jelenlegi helyzetüket.

 A népszámláláson való részvétel állampolgári kötelesség, nagyon fontos, hogy mindenki 
részt vegyen rajta, mert egyrészt így derül ki az ország lakóinak valós száma és megoszlása, 
másrészt így van lehetősége mindenkinek felmutatni azt, hogy milyen életkörülmények 
között él. Ezek a tények befolyásolják majd a mindenkori kormányok munkáját.


