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 Újabb sikeres évet zár a medgyesi Hosszabbított 
Program, amely egész évben nagy segítséget nyújtott 
úgy a gyerekeknek, mint a szülőknek is. A gyerekek, 
akik részt vettek a délutáni oktatásban, nagyon sok 
élmenyben volt részük, hiszen a felügyelők minden 
odaadásukkal próbáltak színesebbé tenni a délutáni 
ottlétet. Szerveztek a gyerekek számára különböző 
vetélkedőket, sport tevékenységeket, illetve sok 
olyan játékot, ami a csapatépítést és együttműködést 
fejlesztette. A házi feladatok megoldása mellett, a 
felügyelők különböző kézügyesség fejlesztő tevé-
kenységeket osztottak ki a gyerekek számára. Nem 

maradtak el a péntek délutáni filmvetítések, az éneklés, illetve a személyiség fejlesztő feladatok 
sem. A gyerekek nagyon sokat fejlődtek, és sikerült behozni azt a „lemaradást” és az együttműkö-
dést, amelyet a járvány elvett tőlünk egy ideig.

 Egy nagyon hosszú és nehéz tanévet hagyunk 
magunk mögött, de ugyanakkor élménydús évet 
zárunk. 
 Szeretnénk megköszönni mindazoknak a 
szülőknek akik ránk bízták gyerekeiket és köszönjük 
a tanítónéniknek az együttműködést.
 Szeptembertől újra találkozunk, addig is 
mindenkinek kellemes vakációt és élménydús nyarat 
kívánunk.

Minden jót!

 A Rákóczi Szabadegyetem - Szabadság, Közösség, 
Cselekvés címmel került megrendezésre.
 A Rákóczi Szövetség a magyar fiatalok egyik megha-
tározó találkozási helyén, a szabadságharcos kurucok 
földjén, Sátoraljaújhely fölött, a Várhegy nyergében, a 
Rákóczi Hotel, Tábor és Rendezvényközpontban első 
alkalommal szervezte meg közéleti táborát.

 A rendezvény fővédnöke Gulyás Gergely, minisz-
terelnökséget vezető miniszter volt. Gulyás Gergely a 
megnyitón elmondta: 

A Rákóczi Szövetségnek fontos küldetése volt az elmúlt három 
évtizedben, összefogta és találkozóhelyet biztosított a határa-
inkon kívül, a diaszpóra nagyobbrészt a nyugati országokban 
élő magyarjainak. A miniszter kifejezte reményét, hogy az idén 
első alkalommal megtartott Rákóczi Szabadegyetem sikere 
arra motiválja majd a szervezőket, hogy a következő években is 
tartsák meg ezt a rendezvényt.

folytatás a 3. oldalon

Hosszabbított Program
2021-2022-es tanévben

Rákóczi Szabadegyetem
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A szórványközösség frakciójának 
cselekvési tervéről egyeztettek 

Brüsszelben

 Kihelyezett ülést szervezett az RMDSZ  Szórvány 
frakciója Brüsszelben, az Európai Parlamentben. Napirenden 
a Szövetség 2020-2024-es Szórvány Cselekvési Tervének a 
megvalósítása, félidőben.

 Megköszöntem a szórvány közösségek vezetőinek az 
intenzív munkát, melyet a népszámlálási kampányban kifej-
tettek az #RMDSZ  szervezetekkel és partnereinkkel együtt.  
A népszámlálásnak még nincs vége, a munkát folytatjuk!

 Félidőben az RMDSZ 2020–2024 közötti időszakra 
érvényes szórvány cselekvési terve, az eddig elért eredmények, 
kihívások, új elképzelések megvitatása szerepelt napirenden a 
Szövetség Szórvány frakciójának brüsszeli kihelyezett ülésén. 
A szórványközösségek képviselői június 14–16. között láto-
gattak el az Európai Parlamentbe – tájékoztat közleményében 
Winkler Gyula európai parlamenti képviselő.

 „A szórványvidékek közösségszervezési munkájára is 

hangsúlyosan rányomta a bélyegét a koronavírus-járvány, 
idén tavasztól vált egyértelművé, hogy ismét fel lehet venni az 
események fonalát, elindulhatnak a rendezvények, kezdődhet a 
szervezői munka. Azt éreztük, nemcsak lehetőség, de nagy igény 
is van a személyes találkozóra mind az RMDSZ berkeiben, mind 
a közösségi életben. Több helyen is elkezdődött a magyar napok 
sorozata, ugyanakkor több, közösséget összetartó rendezvényt 
kezdeményeztek a szórványban. Az elkövetkező időszakban arra 
kell összpontosítanunk, hogy a szórványközösségek tagjaival újra 
szorosabbra fűzzük a kapcsolatot, minél több embert tudjunk 
ismét megszólítani” – fejtette ki Winkler Gyula EP-képviselő, a 
Szórvány frakció elnöke a közleményben.

 Mint megjegyzik, Vincze Loránt EP-képviselővel közösen 
tájékoztatták a frakciótagokat európai tevékenységükről, az 
RMDSZ álláspontjáról és célkitűzéseiről az aktuális európai 
parlamenti témák kapcsán. „Természetesen a kisebbségvé-
delem a kiemelt terület, amelyen kitartóan dolgozunk tovább, 
európai partnereinkkel és a magyar nemzeti érdekképviselettel 
összefogva” – hangsúlyozta Winkler Gyula, aki megköszönte 
a szórvány közösségek vezetőinek a hazai népszámlálási 
kampányban kifejtett intenzív munkát. A tanácskozáson kiér-
tékelték a népszámlálási kampány eredményeit, átbeszélték a 
hátralevő feladatok ütemtervét is.

 A frakcióülésen jelen lévő Székely István, az RMDSZ 
társadalomszervezésért felelős ügyvezető alelnöke az itthoni 
és Kárpát-medencei politikai helyzetet elemezte. Mint rámuta-
tott, két esztendő múlva előzmény nélküli nehéz és bonyolult 
választási év lesz, erre időben fel kell készülniük a szórványkö-
zösségekben is, hiszen a helyi, országos és európai képviselet 
is 2024-ben újul meg. Benedek Zakariás parlamenti képviselő, 
képviselőházi frakcióvezető-helyettes az egész Európát érintő 
gazdasági, energetikai problémákat vázolta, Kacsó-Doboly 
Izabella, a Családügyi, Ifjúsági és Esélyegyenlőségi Miniszté-
rium államtitkára ifjúsági pályázati lehetőségeket ismertetett, 
bemutatva az RMDSZ ifjúságpolitikai célkitűzéseit.

 A tanácskozáson az anyanyelvi oktatás biztosítása is 
fontos téma volt, hiszen szórványvidéken az RMDSZ kiemelt 
célkitűzése a minőségi magyar iskolahálózat kiépítése. Ennek 
kapcsán elhangzott, minden szórványmegyében érdemes 
megerősíteni az együttműködést a Romániai Magyar Peda-
gógusok Szövetségével, hogy a május elején, Déván megszer-
vezett SzórványÉRt értekezleten összegyűjtött javaslatokat, 
elképzeléseket meg tudják valósítani.

 Az RMDSZ szórványfrakciójának tagjai az Arad, Beszter-
ce-Naszód, Brassó, Fehér, Hunyad, Krassó-Szörény, Máramaros, 
Szeben és Temes megyei szervezetek képviselői.

- a Maszol.ro portálról

RMDSZ
2022. június
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folytatás az első oldalról

 Hernádi Zsolt, a rendezvényt támogató MOL elnök-ve-
zérigazgatója a megnyitón megerősítette, a vállalat hisz abban, 
hogy a Kárpát-medencében küldetése van.
 A szabadegyetem ötlete idén márciusban fogalmazó-
dott meg, mottóként a szabadság, a közösség és a cselekvés 
fogalmait választották - hangsúlyozta Csáky Csongor, a Rákóczi 
Szövetség elnöke.

 A szabadegyetemen többek között nemzetpolitikai 
és energiaellátási kérdésekről, a magyar-román gazdasági 
kapcsolatok kihívásairól, a magyar történelmi filmek és az 
identitás közötti kapcsolatáról, Magyarország márkaépíté-
séről, a Kárpát-medence jelenéről és jövőjéről beszélgettek a 
meghívott előadók a résztvevőkkel.

 Az izgalmas és tartalmas beszélgetések, előadások 
mellett bőven volt lehetőség a kikapcsolódásra is.

 Medgyesről nyolc fiatal vett részt: Catalan Takács-Kis 
Róbert, Lörincz Albert, Kránics Péter, Moroşanu Norbert, Láng 
Robert, Láng Timea, Orosz Timea és Vunvulea Luca Octavian.

rákocziszövetség.hu

Amikor jön a számlálóbiztos:

• Minden családtagra vonatkozóan 
töltsétek ki a kérdőívet,
azokra is, akik éppen nincsenek otthon!

• Ellenőrizd, hogy mindenkinek
helyesen legyen beírva
az etnikuma, anyanyelve és vallása!
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Istennek hála, az elmúlt tanévben különleges élménnyel gazda-
godtak a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium 6. C osztá-
lyos diákjai és a medgyesi Református Egyház hasonló korú 
gyerekekei, hisz egy közös szórványprogramnak lehettünk a 
részesei. A két közösség vezetője, Székely Eli-Anna medgyesi 
tiszteletes asszony és a mikós csapat osztályfőnöke közötti 
barátság volt az indítéka ennek a szórványprogramnak, aminek 
az volt a célja, hogy a két közösség diákjai, egymás életterének 
a közvetlen megtapasztalása által, megismerkedhessenek a 
szórvány- és a tömbmagyarság sajátos életformájával, valamint 
egymás kulturális értékeivel és hagyományaival.

 Az álmainkat tettek követték, 2022. májusában a mikós 
diákokkal ellátogattunk Medgyesre. A találkozásunk kezdetén 
a két közösség diákjai, az ismerkedős játékok során, hamar 
egymásra találtak és össze is barátkoztak. 

 Székely Zoltán, református lelkipásztor vezetésével, egy 
közös medgyesi városnézés során végigsétáltunk a város ódon 
utcáin, megismerkedve a szász kultúrájáról nevezetes város 
impozáns látványosságaival és szépségével, többek között 
megcsodálhattuk a Rosenhauer házat, a Forkesch tornyot 
és a Harangok tornyát, sétánkat a Szent Margit  evangélikus 
templom meglátogatásával zártuk, amely az egyik legnagyobb 
gótikus stílusban épülő erdélyi szász erődtemplomként van 
számontartva. Székely Eli-Anna tiszteletes asszony bemutatta 

a gyülekezeti diakóniát, melynek köszönhetően a diákjaink 
megértették, hogy ez a tevékenység a jézusi szereteten alapuló 
önkéntes munkára épül. Minden diák, a gyülekezet nyugdíjas 
asszonyainak a kézimunkáiból gondosan összeállított szere-
tetcsomagban részesült. A vendégfogadóink ajándékaként 
megtekinthettük Oscar Wilde művét, ”A boldog herceg” című 
előadást is, Gazdag-Wenzel Erzsébet és Demeter Ferenc, a 
S’art R-vient de l’âme Nemzetközi Kulturális Egyesület művé-
szeinek az előadásában, majd ellátogattunk a Hermann Obert 
Emlékházba is, amely egyfajta űrmúzeumként működik, ahol 
megismerkedtünk Hermann Oberth munkásságával, akinek a 
nevéhez fűződik Oberth-effektus kidolgozása.  Ramf Dan törté-
nész érdekfeszítő tárlatvezetésének köszönhetően számos 
hasznos információval gazdagodtunk  az űrhajózás és a hold-
raszállás történetéből, megcsodálhattuk az űrhajós gyakorló-
ruhát, a Buran űrsikló,  a V2 és  a Saturn V rakéták modelljeit és 
megismerkedhettünk az űrhajósok eledelével is.

 A vasárnapi istentiszteleten, a házigazda diákokkal 
közösen, rövid műsort mutattunk be a medgyesi református 
gyülekezet tagjainak, így próbáltuk kifejezni a hálás köszöne-
tünket a szeretetteli vendégfogadásért, amiben  a két nap alatt 
részesítettek minket, és az Úr áldását kérve a közös munkánkra 
a továbbiakban is.

  Szórványprogramunk a júniusi vakáció első napjaiban 
a medgyesi diákok sepsiszentgyörgyi látogatásával folyta-
tott. Erre az alkalomra mi is számos meglepetéssel készülünk, 
hogy a szórványban élő barátaink is betekintést nyerhessenek 
a tömbmagyarság sajátos életformájába, megismerhessék 
szülővárosunk nevezetességeit és a kulturális örökségünket 
is. Programindítónak a sepsiszentgyörgyi Cimbora Bábszín-
házban “A fák titkos szíve” című előadáson vettünk részt. Ezt a 
produkciót egy afrikai népmese ihlette, aminek a témája szoros 
kapcsolatban áll a Bibliából ismerős élet fájával, ami segít 
nekünk felismerni a körülöttünk levő, vagy akár a bennünk rejlő 
valós értékeket, és megtanít minket ezeknek a megőrzésére és 
továbbadására. Az előadás után megbeszéltük a látottakat, és 
mindenki próbálta megfogalmazni a  tanulságot a saját maga 
számára. A szülővárosunkat és környékét egy sétavonatozás 
során mutattuk be a medgyesieknek, amely magába foglalta 
Sugásfürdő meglátogatását is. A felfedező sétánk a Vártemp-
lomban folytatódott, ahol Dénes Katinka lelkésznő megismer-
tette a diákokkal a nemrég felújított sepsiszentgyörgyi Várt-
emplom történetét. A gyerekek nagy örömére ellátogattunk 

Székely-szórvány együttműködés
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a SEPSI OSK Stadionjába is, ahol Kertész Dávidnak, az OSK 
Klub alelnökének köszönhetően közelről megcsodálhattuk az 
újonnan épített stadion minden zegzugát, még a híres csapat 
öltözőjébe is betekinthettünk. A közös együttlétünket fokozta 
a Művész filmszínházban megtekintett “Elcanto” című  3D-s 
spanyol animációs kalandfilm, ami megerősítette bennünk a 
család megtartó erejének a fontosságátt. A Vadászati Múze-
umban szervezett múzeumpedagógia foglalkozás során a 
Kárpát-kanyar gazdag állatvilágának a megismerése mellett, a 
térség vadászati kulturájába is betekintést nyújtott Török Enikő 
tárlatvezető. Az afrikai dioráma a fekete kontinens szavanná-
inak élővilágába is betekintést nyújtott. Isten áldását kértük 
a további közös munkánkra a programzáró istentiszteleten, 
a Belvárosi Református templomban, ahol a már medgyesen 
bemutatott műsorunkkal örvendeztettük meg a gyülekezet 
jelenlevő tagjait.

 Nagy örömünkre a programunkat, a Székely Mikó Kollé-
gium és a medgyesi Református Egyházközség mellett, felka-
rolta Kovászna Megye Tanácsa is, és anyagilag is támogatott 
minket.  Hálával töltött el az Úr gazdag áldásának a megta-
pasztalása, ami végig kísérte minden tevékenységünket, amely 
során összefonódott a templom és az iskola, egymás által 
lélekben és hitben is gazdagodtunk.  

 Bízom benne, hogy e program során kialakult barátságok 
tovább szövődnek a diákjaink között, és lesz folytatása a most 
elkezdett közös munkánknak, ha Isten is úgy akarja.

Dr. Kinda Eleonóra,

református vallástanár- osztályfőnök

a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium 

Népszámlálás

Mire figyeljek, amikor jön a számlálóbiztos?

Fogadd bizalommal a számlálóbiztost. Ha nem felel meg a 
számlálóbiztos által javasolt első időpont, mindenképp egyez-
tess vele egy újat, amikor biztosan tudod fogadni!

Mindenkire vonatkozóan töltsétek ki a kérdőívet, akik a háztar-
tásban éltek 2021. december 1-jén: gyerekekre, felnőttekre, 
idősekre és azokra is, akik ideiglenesen külföldön tartózkodnak!

Győződj meg arról, hogy mindenkinek helyesen lett beírva az 
etnikuma, az anyanyelve és a felekezeti hovatartozása!

Milyen adatokat készítsek elő, hogy gördülékenyen menjen 
a válaszadás?

Annak érdekében, hogy gördülékenyen tudj válaszolni a szám-
lálóbiztosnak, készítsd elő a saját és háztartástagjaid követ-
kező adatait:

 • minden családtag személyi száma (CNP-je), beleértve a 
kiskorúakét is;

 • épület építésének éve;

 • szobák összterülete négyzetméterben megadva;

 • ha van: napkollektor felülete, illetve napelem vagy házi 
szélerőmű teljesítménye kW-ban;

 • ha van felsőfokú végzettséged: milyen évben, milyen 
intézményben, milyen szakot végeztél.

Melyek a magyarokat érintő legfontosabb kérdések?

Négy fontos kérdés van:

 • az állampolgárság (cetățenie) – itt a románt kell 
megadni, ha van román állampolgárságod;

 • az etnikum (etnie) – itt a magyart add meg;

 • az anyanyelv;

 • a vallási, felekezeti hovatartozás.

Figyelem: Romániában a kisebbségi jogaink, a települések 
felirata, a magyar nyelvű ügyintézés az etnikumhoz és nem 
az anyanyelvhez kötődnek. A magyar nemzetiségűek száma 
alapján részesülnek oktatási és kulturális intézményeink is az 
állami támogatásokból. Ezért ne csak az anyanyelvnél, hanem 
az etnikumnál is válaszd a magyart!

Mennyi időbe telik a kérdőív megválaszolása?

Egy gyakorlott számlálóbiztos negyedóra alatt lekérdezi a 
háztartásfőre és a lakásra vonatkozó kérdéseket. Minden 
további családtag kérdőívére plusz öt percet számolhatsz.

Mit tegyek, ha még nem keresett fel a számlálóbiztos?

Amennyiben a számlálóbiztos nem jelenik meg nálad a megbe-
szélt időpontban, ezt mielőbb jelezned kell az illetékes hiva-
talnál. Akkor is érdemes előre jelentkezned, ha tudod, hogy 
családostól hosszabb időre el fogsz utazni.

nepszamlalas.ro

Köszönjük!700 ezer magyar
Mintegy

töltötte ki
online a népszámlálási kérdőívet.
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Újból megszavazta a parlament: a veszélyes 
medvéket azonnal el lehet távolítani telepü-

lésen kívül is

„Az RMDSZ volt az első politikai alakulat, amely felvállalta és 
kimondta, hogy a több éve tartó, nem megfelelő medvepopuláció 
menedzsmentjének eredményeként a túlszaporodott faj veszélyt 
jelent az emberi életre és javaikra, valamint azonnali, törvényes 
közbelépésre van szükség. Éppen ezért tavaly nyáron Tánczos 
Barna környezetvédelmi miniszter javaslatára egy olyan sürgős-
ségi kormányrendeletet fogadott el a kormány, amely lehetővé 
tette az azonnali közbelépést a település határain belül medve-
támadás esetén. A parlamenti eljárásban az RMDSZ frakciója 
úgy módosította a törvényt, hogy az a település határain kívülre 
is érvényes legyen, azonban a képviselőházi szavazást követően 
az államelnök a törvénytervezet újratárgyalását kérte. Ma, az 
újratárgyalást követően döntőházként szavazta meg a képvi-
selőház a tervezetet, az RMDSZ munkájának köszönhetően 
pedig sikerült megőrizni a tervezet eredeti formáját, miszerint 
a település határain kívül is lehetőség lesz az azonnali közbelé-
pésre medvetámadás esetén” – mutatott rá Könczei Csaba, az 
RMDSZ háromszéki parlamenti képviselője a törvénytervezet 
vitáját követően.

A medvék túlszaporodása évek óta kiemelt problémát jelent, 
2018-tól napjainkig 6694 medvetámadás okozta kárt regiszt-
ráltak, amelyek értéke meghaladja a 15 millió lejt. Könczei Csaba 
a törvénytervezet vitáján elhangzó beszédében kiemelte: „az 
érvényben levő sürgősségi kormányrendelet alapján összesen 
246 közbelépést regisztráltak közel egy év alatt, amelyből 201 
elkergetést, 29 áthelyezést, 15 kilövést és 1 altatást végeztek 
a települések határain belül medvetámadás következtében” – 
nyilatkozta a képviselő.

A medvék azonnali eltávolítása egy rövid távú, de szükséges 
megoldást jelent. A medvepopuláció menedzsmentjét tudo-
mányos alapokra kell helyezni, de az emberi élet védelme 
elsődleges. A Környezetvédelmi, Vízügyi és Erdészeti Miniszté-

rium dolgozik a hosszú távú megoldáson is: tavaly elindította 
azt a projektet, miszerint genetikai vizsgálatokkal felméri a 
romániai barnamedvék populációját. Mindemellett a finanszí-
rozási szerződés lehetővé teszi az első komoly beavatkozási 
intézkedések végrehajtását: több mint ezer villanypásztor 
vásárlására lesz lehetőség, amelyekkel a gazdákat segítik 
megvédeni állataikat és terményeiket. Menhelyet hoznak létre 
a sérült medvék gondozására és rehabilitációjára a faj védel-
mében, és tájékoztató kampányt is indít a minisztérium, hogy 
hatékonyabbá tegye az ember–medve konfliktusok megelő-
zését.

A Tánczos Barna környezetvédelmi miniszter által kidolgo-
zott sürgősségi kormányrendelet, amely a településeken 
teszi lehetővé az azonnali beavatkozást a veszélyes medvék 
esetében, érvényben van, a településeken kívül a beavatko-
zást a jelenlegi törvény szabályozza, amely az államelnöki kihir-
detés után, a Hivatalos Közlönyben való megjelenést követően 
lép érvénybe.

Tánczos Barna: zöld utat kaptak a 
környezetvédelmi tárca erdősítési 
programjai, a munkálatok mellett 
húsz éven keresztül évi 456 eurót 

kapnak az új erdők tulajdonosai

 „Az Európai Bizottságtól is zöld utat kaptak a helyreállítási 
alapból megvalósuló erdősítési programok. A környezetvédelmi 
szaktárca két támogatási rendszert dolgozott ki. Az egyikkel 
az erdőtüzek, természeti katasztrófák, széltörések, bogártá-
madások után tönkrement erdők helyreállítását támogatjuk. 
Ezt a 100 millió eurós újraerdősítési programot már májusban 
jóváhagyta az Európai Bizottság, most pedig az új erdők létre-
hozását támogató 500 millió euró összköltségvetésű támogatási 
programot is kedvezően bírálták el. Ez azt jelenti, hogy haté-
konynak találták azt az ösztönző rendszert, amellyel 2026-ig 
közel 60 ezer hektárral növeljük az erdős területeket Románi-
ában” – ismertette Tánczos Barna környezetvédelmi, vízügyi és 
erdészeti miniszter. 

 A most jóváhagyott erdősítési program célja, hogy arra 
ösztönözze a mezőgazdasági területek tulajdonosait, hogy 
erdősítsék azokat. „Közvetlen támogatást nyújtunk az erdő-
sítésre alkalmas földek magán- és állami tulajdonosainak, 
beleértve az önkormányzatokat, valamint azok társulásait. A 
támogatás feltétele, hogy legalább 0,5 hektáros erdőterületet, 
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vagy 0,1 hektáros erdősávot, azaz a mezőgazdasági területek 
a széleróziótól és aszálytól védő fasorokat kell létrehozni. Az 
erdősítést az Erdőőrség által jóváhagyott projektterv szerint 
kell elvégezni, amely részletezi a telepítendő fa- és cserjefaj-
tákat, valamint az ültetvények sűrűségét. A támogatás fedezi 
az erdősítés teljes költségét” – részletezte a tárcavezető.

 Tánczos Barna emlékeztetett: a szaktárca az erdősítési 
munkálatok finanszírozása mellett az új erdők által megkötött 
szén-dioxid mennyiség után is támogatást nyújt a tulajdono-
soknak. „A pályázók 20 évig hektáronként évi 456 eurós támo-
gatást is kapnak. Az összeget a Környezetvédelmi Alapból 
fogjuk biztosítani. Ezzel kompenzáljuk az új erdős terület által 
megkötött szén-dioxid mennyiséget. Az erdő a legjobb eszköz 
a klímaváltozás negatív hatásainak csökkentésére, éppen ezért 
fontos, hogy ösztönözzük a fenntartását” – mondta a miniszter.
A Környezetvédelmi Minisztérium 800 millió eurós keretet 
különített el az Országos Helyreállítási és Rezilienciaépítési 
Tervben az erdőkre. Az erdősítés és az erdők helyreállítása 
mellett faiskolák és városi parkerdők létrehozását, valamint az 
erdészeti ágazat menedzsmentjének reformját is finanszírozza.

Támogatjuk a Moldovai 
Köztársaság Európai Unióhoz 

való csatlakozását 
 „Az Európai Uniónak egységes, erős hangra van szüksége 
ahhoz, hogy megvédje és megőrízze alapvető értékeit, mégpedig 
az emberi méltóság tiszteletét, a szabadságot, a demokráciát, 
az egyenlőséget, a jogállamiságot, az emberi jogokat, többek 
között a nemzeti kisebbségekhez tartozó polgárok jogainak tisz-
teletben tartását. Üdvözöljük a Moldovai Köztársaság március 
3-án benyújtott uniós csatlakozási kérelmét, valamint az erre 
vonatkozó lépéseket, amelyek határozottak és hosszú távon 
biztatóak.” - mutatott rá Seres Dénes, az RMDSZ képviselője, a 
képviselőház háznagya, Románia és Moldova parlamentjeinek 
együttes ülésén Kisinyovban, Moldovában.

 Seres Dénes, Szilágy megyei parlamenti képviselő beszé-
dében kifejtette, az RMDSZ értékeli Moldova erőfeszítéseit és 
támogatja az ország európai uniós integrálását: „Az elkötele-
ződés, amelyről bizonyságot tettek ebben a rendkívül összetett 
folyamatban megerősíti, hogy a Moldovai Köztársaságnak az 
Európai Unióban van a helye. A legfőbb cél ugyanakkor a béke 
fenntartása, amelyet ezután is szem előtt kell tartanunk, hiszen 
Európa jelenleg az egyik legnehezebb időszakát éli. A világjár-
vány után egy olyan háborúval kell szembenéznie, amelynek 
nincs tétje. Egy olyan agressziónak és elfogadhatatlan tragédi-
ának vagyunk tanúi, amely egyetlen érvvel sem magyarázható 
és amely ránk, európaiakra és az egész világra hatással van. 
Nagyra értékeljük az ország törekvéseit, amellyel az ukrajnai 
menekültválságot kezelte.” - fejtette ki Seres Dénes, az RMDSZ 
képviseletében.

 Az RMDSZ háznagya a két ország parlamentjeinek 
együttes  ülésén Románia és Moldova bilaterális parlamenti 
kapcsolatának fontosságát is hangsúlyozta.

www.rmdsz.ro

Támogatók - Partnerek
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