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Március 3-án a medgyesi Millen-
nium-házban tartotta meg tiszt-
újító küldöttgyűlését az RMDSZ 
Szeben megyei szervezete. A 
gyűlésen részt vettek a megyei 
küldöttgyűlés tagjai, a megyei 
választmány és az RMDSZ 
elnöksége.
 
A küldöttgyűlés célja a megyei 
szervezet tisztújítása volt, 
valamint a szervezet aktuális 
témáinak megbeszélése.
A napirendi pontok között 
szerepelt a leköszönő elnök 
beszámolója, a bizottságok 
beszámolói, a megyei elnökvá-

lasztás, a megyei választmány megaszavazása és különféle aktuális téma.
Orosz Csaba megyei elnök beszámolójában összegezte az elmúlt négy év munkáját. Elmondása 
szerint: „Nehéz négy év áll mögöttünk, le sem járt a járvány, már el is kezdődött egy másik nagy 
esemény, amelyben bele vagyunk valamilyen formában mindannyian sodródva, ez pedig az orosz-
ukrán háború.” 
Ugyanakkor elmondotta, hogy az elmúlt négy évben több figyelmet fordított az oktatásra, a 
magyar iskola modernizálására, az egyházakra. Ami pedig a rendezvényeket illeti megszervez-
tünk mindent, ami meg volt engedve, a járványügyi szabályoknak megfelelően. A beszámoló a 
jelenlévők által elfogadásra került.  

folytatás a második oldalon

 1848. március 15-én – az európai forradalmi 
hullám részeként – Pest-Budán is kitört és vér 
nélkül győzött a forradalom a nemzeti szuverenitás 
és a polgári átalakulás jelszavaival („egyenlőség, 
szabadság, testvériség”). Megszületett a modern 
parlamentáris Magyarország, és megkezdődött a 
szabadságharchoz vezető folyamat, amelynek célja 
a Habsburg-uralom megszüntetése, a függetlenség 
és az alkotmányos berendezkedés kivívása volt.
 A „Pilvax-kör” (többek között Petőfi, Jókai, 

Vasvári Pál és Bulyovszky Gyula) előző este határozta el véglegesen, hogy a bécsi forradalom 
nyomán cselekvésre szánja el magát. Március 15-én délelőtt mozgósították az egyetemi ifjúságot, 
felolvasták a 12 pontot, amelyet később Landerer és Heckenast nyomdájában a Nemzeti dallal 
együtt, cenzori engedély nélkül kinyomtattak (így született meg a sajtószabadság).
 Délután háromkor a Nemzeti Múzeumnál tartottak nagygyűlést, majd a tízezresre duzzadt 
tömeg a hajóhídon átvonult Budára, ahol a megrettent Helytartótanács életbe léptette a 12 
pontban foglalt követeléseket, és szabadon bocsátotta az állítólagos sajtóvétség miatt bebör-
tönzött Táncsics Mihály újságírót, akit a tömeg diadalmenetben vitt Pestre. Este a Nemzeti Szín-
házban a betiltott Bánk Bán előadásával ünnepelték a forradalom győzelmét.

folytatás a 7. oldalon

Tisztújítás - RMDSZ Szeben 
megyei szervezete

Éljen a magyar szabadság!
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folytatás az első oldalról

 Ezt követően a Szeben megyei egyedüli elnökjelölt, 
Orosz Csaba, ismertette programját a következő négy évet 
illetően. Elmondta, a jövőben továbbra is folytatni szeretné 
eddigi munkáját. „Célom a magyar nyelvű oktatás, a medgyesi, 
illetve a megyei Magyar Házak fenntartása, számuk bővítése, a 
történelmi egyházakkal való jó kapcsolatok ápolása, civil szer-
vezeteink megerősítése - prioritásaim között szerepelnek.” – 
mondta Orosz Csaba.

 A szavazatszámláló bizottság összegezése alapján a 
39 leadott szavazólapból  egy szavazat érvénytelen volt, egy 
szavazat ellene volt, 37  küldött pedig Orosz Csabát bízta meg 
a következő négy évre a Szeben megyei RMDSZ szervezetének 
vezetésével.

 
Ezt követően a jelenlévő küldöttek megsza-
vazták a Szeben megyei RMDSZ választmányát.
A 15 taggal és két póttaggal rendelkező megyei választmány 
összetétele a következő volt: 
 • Medgyes és környéke részéről Balázs Botond, Balog 
József, Tokai József, Dózsa Levente, Kiss Csaba
 • Nagyszeben és környéke: Benedek Zakariás, Bándi 
Levente, Jezsenszki András, Ráduly János, Badi Blanka.  A 
Szeben Megyei Magyar Ifjúsági Egyeztető Tanács részéről 
Kémeri Attila és Mátyási Alpár, az RMDSZ Nők Szerveze-
tének részéről Muzsnai Melinda és Pocan Ildikó. A megyei 
választmánynak ugyanakkor tagja a megyei elnök és a megyei 
ügyvezető elnök is.

Ezentúl a szórványvidékeken kötelező lesz 
magyar nyelven feliratozni a közösségünkhöz 

kötődő emléktáblákat

 Döntéshozó fórumként szavazta meg a képviselőház azt 
a törvénytervezetet, amely a kültéri emlékhelyek védelmét 
szolgálja és kötelezővé teszi, hogy magyar nyelven is felira-
tozzák azokat az emlékhelyeket és köztéri alkotásokat, amelyek 
a magyar kisebbséghez kötődnek – mutatott rá Szabó Ödön, 
az RMDSZ Bihar megyei parlamenti képviselője azt követően, 
hogy a képviselőház megszavazta az általa kezdeményezett 
törvénymódosítást.

 A Bihar megyei törvényhozó rámutatott arra is, hogy a 
törvénymódosítás által az RMDSZ megteremtette a törvényes 
előírást arra, hogy nemcsak a magyarlakta településeken, 
hanem azokon a helyeken is, ahol a magyar közösség száma-
ránya nem éri el a 20 százalékot, magyar nyelven is szerepeljen 
az alkotások feliratozása.

 Az eddigi törvénykezés értelmében a helyi közigazgatási 
egységeknek minden engedélyeztetéssel a Kulturális Minisz-
tériumhoz kellett fordulniuk, a ma megszavazott törvénymó-
dosítással pedig lehetőség lesz arra, hogy amennyiben nem 
műemlékről van szó, mindezt helyi szinten intézzék. „Jelen 
törvénymódosítás kidolgozásakor két fő szempontot vettünk 
figyelembe: csökkenteni a bürokráciát a köztéri alkotások 
engedélyeztetését illetően és biztosítani a magyar feliratozá-
sukat minden településen, ahol ezek a magyar közösségünkhöz 
kötődnek” – nyilatkozta a képviselő.

RMDSZ
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Önkéntesekkel segít a MIÉRT az 
ukrajnai bajbajutottakon 

A Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) március elsejétől 
kezdődően önkéntes csapatokkal siet az ukrajnai bajbajutottak 
megsegítésére.

A máramarosszigeti határátkelőnél zajló humanitárius mozgal-
makhoz becsatlakozva, a MIÉRT tagszervezetei külön 5 fős 
csapatokat szerveznek ki az adománygyűjtés adminisztrációs 
feladatainak elvégzésére, továbbá a fiatal önkéntesek besegí-
tenek a csomagok szállításában, be- és kipakolásában.

Március első napjaiban a Szilágy Megyei Ifjúsági Egyeztető 
Tanács (SzIT) tagjai utaznak a határra, pénteken váltják őket 
a szatmári fiatalok (a Szatmári Ifjúsági Egyeztető Tanács 
részéről), majd a jövő hetet a HÁRIT önkéntesei (Háromszéki 
Ifjúsági Tanács) kezdik. A későbbiekben csatlakozni fognak a 
Bihar, Maros és Szeben megyei, valamint udvarhelyi, kolozsvári 
fiatalok is.

Kovács Miklós, a Szilágy Megyei Ifjúsági Egyeztető Tanács 
alelnöke hétfőn reggel érkezett csapatával a máramarosszi-
geti határhoz: „Az elmúlt két év megedzett bennünket, hiszen 
a járvány hevében időseknek segítettünk és véradást szer-
veztünk. Bár szomorú események következtében vagyunk itt, 
jó érzés segíteni és felemelő érzés látni azt a szolidarizációt, 
amelyet a fiatalok körében tapasztaltunk az elmúlt napokban. 
Mindannyian bízunk a békében.”

A MIÉRT minden olyan fiatal csatlakozását szívesen fogadja, 
aki a helyszínen néhány nap erejéig segíteni tud. Jelentkezni 
a MIÉRT Facebook-oldalán, az office@miert.ro e-mail címen, 
vagy a 0770186221-es telefonszámon, illetve bármelyik területi 

ifjúsági szervezetnél lehet. Adományozz babakocsit a bajba jutott anyáknak!

 Március 8-án, a nemzetközi nőnapon az RMDSZ és az 
RMDSZ Nőszervezet arra kéri a magyar közösség tagjait, hogy 
segítsenek a nehéz helyzetben lévő, háború elől menekülő 
anyákon és gyermekeiken azzal, hogy babakocsikat, babahor-
dozókat és autós üléseket adományoznak.

 Szívügyünk a család - ezért az RMDSZ és az RMDSZ 
Nőszervezete babakocsik, babahordozók és autós ülések gyűj-
tésébe kezd. A határon átkelő nők, anyák mindenüket hátra-
hagyva menekülnek a háborús körülmények elől, hogy bizton-
ságos környezetben tudhassák gyermekeiket. A menekülés 
során sokan kénytelenek otthon hagyni olyan alapvető eszkö-
zöket, amelyek a gyermekek jólétét és biztonságát segítik. 
Éppen ezért fontos, hogy babakocsival, hordozóval és autós 
üléssel segítsünk, minél több édesanyát, hogy megkönnyítsük a 
továbbutazásukat. Mivel sürgős segítségre van szükség, az első 
adományokat vasárnap tervezzük szállítani a határmentére.

 Az új, vagy használt, de jó állapotban levő adományokat 
az RMDSZ megyei szervezetei, illetve az RMDSZ Nőszervezet 
területi/megyei szervezetei gyűjtik.
 
 Szeben megyében, Medgyesen a Millennium-Házban, az 
I.C. Bratianu út, 32-es szám alatt fogadják az adómányokat.

Orosz - Ukrán háború



4 Nagy-Küküllő

Válassza Ön is a magyar oktatást gyermekei 
számára!

 

 Adja meg a lehetőségét annak, hogy magyar közösségben 
nevelkedhessen, megismerhesse kultúránkat, hagyománya-
inkat és tovább adhassa a soron következő generációknak.

 Minden szülő a legjobbat akarja gyermeke számára. A 
magyar oktatás számos előnnyel jár:

 Legkönnyebben anyanyelvünkön tanulunk, ez bizonyí-
tott tény.

 A magyar nyelvű oktatást számos alapítvány, anyaországi 
közintézmény támogatja a délutáni oktatás, a tehetségápolás 
vagy felzárkóztatás számos formájában.

 Téves az, hogy a magyar oktatás hátrány lenne. Aki 
magyar iskolába jár, ugyanúgy megtanulhat románul.

 Aki magyar óvodába jár és magyar nyelvű elemi iskolába 
iratkozik, az a későbbiekben is minden szinten magyarul végez-
heti a tanulmányait, beleértve az egyetemi oktatást.

 

Miért tanuljunk magyarul?

 Tanulni leghatékonyabban, legkönnyebben és legsike-
resebben anyanyelvünkön lehet. Magyar anyanyelvű gyermek 
sokkal jobban boldogul magyar tannyelvű iskolában, sokkal 
hamarabb illeszkedik be és otthonosabban mozog ebben a 
környezetben.

 Aki nem magyar iskolába jár, bár anyanyelve magyar, 
annak nyelvismerete nem teljesedik ki, hiányos marad, szegé-
nyes lesz.

                                                                                

Magyarul tanulni előny, nem hátrány

 Aki magyar óvodába jár és magyar nyelvű elemi iskolába 

iratkozik, az a későbbiekben is minden szinten magyarul végez-
heti a tanulmányait, beleértve az egyetemi oktatást. Eközben 
pedig nem veszít semmit, hiszen minden szinten hangsúlyosan 
jelen vannak azok a tantárgyak és foglalkozások, amelyek segít-
ségével megtanulhat románul.

 A magyar nyelvű oktatást számos alapítvány, anyaországi 
közintézmény támogatja a délutáni oktatás, a tehetségápolás 
vagy felzárkóztatás számos formájában. Magyarságunkhoz 
hozzátartoznak azok a kulturális értékek, amelyeket szintén 
identitásunk biztosít: a zene, az irodalom, a népköltészet, a 
mesevilág és a magyar történelem ismerete.

 Aki nem magyar tannyelvű iskolába jár, az idejének 
meghatározó részét nem magyar környezetben tölti, így a 
közös tudás, a közös élményvilág, amely a magyarokat jellemzi, 
hagyományaink, mind-mind ismeretlenek maradnak a számára.

 

A romániai magyar oktatás helyzetéről 
(számok és veszélyek)

 Romániában a magyar gyermekek és serdülők nagy 
többsége anyanyelvén tanul Erdély majdnem ezer iskolájában.

 Fontos azonban látni azt is, hogy az ötvenezer magyar 
elemistának egy jelentős hányada, közel 15 százaléka román 
nyelven tanul. Ez veszélyt jelent a magyar oktatásra és közös-
ségünk fennmaradására nézve.

 Mintegy 200 iskola létét veszélyezteti a diákok számának 
csökkenése. Az utóbbi öt évben évente 4-6 iskola szűnt meg 
emiatt.

 Ma minden romániai magyar diáknak megvan a lehe-
tősége arra, hogy magyarul tanulhasson – a diákok kilencven 
százalékának nem kell erőfeszítést tennie, azaz kevesebb mint 
egy órát kell utaznia az iskoláig. Ha nem élünk ezzel, magyar 
osztályok, majd iskolák szűnnek meg, és a következő generáci-
ónak nem adatik meg ugyanez a lehetőség.
Miért fontos a népszámlálás?

Minden magyar gyerek számít
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A következő tíz évben a népszámlálás eredményeinek függvé-
nyében:

 • érvényesülnek nyelvhasználati és kisebbségi jogaink;
 • részesülnek oktatási és kulturális intézményeink az 
állami támogatásokból;
 • kapnak állami finanszírozást az egyházaink;
 • osztják szét a települések között a lakosságarányosan 
járó támogatásokat;
 • szervezhetik át a közigazgatást, változhatnak a telepü-
lésfejlesztési prioritások és támogatások;
 • változnak majd a lakhatással, a családdal, az oktatással, 
az egészségüggyel, a foglalkoztatottsággal, a szociális hely-
zettel kapcsolatos döntések.

Ezért fontos, hogy mindannyian részt vegyünk a népszámlá-
lásban!

Mikor és hogyan zajlik a népszámlálás?
 2022. március 14. és május 15. között zajlik az önkitöl-
téses szakasz, amikor egy internetes felületen saját magad 
töltheted ki a rád és családodra vonatkozó kérdőíveket. Ebben 
az időszakban az is lehetséges, hogy elmész a települési össze-
írópontra, ahol táblagépen, számlálóbiztosok segítségével 
töltheted ki a kérdőívet.
 Ha nem válaszoltál az önkitöltéses szakaszban, akkor 
2022. május 16. és július 17. között a hagyományos, személyes 
lekérdezési időszakban számlálóbiztos fog felkeresni laká-
sodban.

Kire és mikorra vonatkozik?
 Az idei népszámláláson az ország 2021. december 1-jei 
állapotát rögzítik, ez az úgynevezett referencia-időpont. Ezt 
úgy kell elképzelni, mintha ezen a dátumon készítenének 
egy fényképet az ország lakosságáról. Mindenkinek az akkori 
helyzetét kell rögzítenie: ha december 1-jén például még egye-
dülálló vagy házas, esetleg alkalmazott vagy munkanélküli 
voltál, akkor azt kell beírni. Fontos, hogy a 2021. december 1. 
után született gyerekeket nem lehet beírni, viszont a család-
tagok kötelesek rögzíteni az időközben elhunyt, de tavaly 
december 1-jén még életben lévő háztartástagot.
 A népszámlálás azokra vonatkozik, akiknek szokásos 
tartózkodási helye Romániában volt a referencia-időpontban 
(az elmúlt 12 hónapban itt lakott, vagy itt szándékszik élni az 
elkövetkező 12 hónapban). Tehát az ideiglenesen külföldön 
tartózkodók jó részét is be kell írni: azokat, akik kétlaki életet 
élnek, idénymunkások vagy külföldön tanulnak, akik a közel-
múltban telepedtek ki, vagy nemrég költöztek haza (a kérdő-
ívben: időszakosan távollévők). Aki már régebb óta, életvitel-
szerűen külföldön él, szintén beírható. Ő huzamosabb ideig 
távollévőként regisztrálva nem fog beszámítani a lakosságba.

Milyen kérdések lesznek?
 A kérdőív négy részből áll: a lakásra, az épületre és a 
háztartásra vonatkozó fejezetekből, illetve annyi személyi 
űrlapból, ahányan a háztartásban laknak (jelenlévők és idősza-
kosan távollévők). A személyi kérdőívek vége felé fognak 

szerepelni a számunkra kulcsfontosságú kérdések: az etnikum, 
az anyanyelv és a felekezet. Ezért fontos, hogy a kérdőívet 
töltsd ki végig!

Mi történik az adatainkkal?
 A népszámlálási adatokat nem névhez/személyhez 
kötötten dolgozzák fel, a személyes adatok védelmét az 
Országos Statisztikai Intézet garantálja, ami azt jelenti, hogy 
egyéni, személyes adatok nem kerülhetnek nyilvánosságra. 
Az adatokhoz hozzáférő személyzet (számlálóbiztosok, elle-
nőrzők, feldolgozók) jogi felelősséggel tartoznak a személyes 
adatok bizalmas kezelését illetően.
 Az adatvédelemre vonatkozó előírások a népszámlálási 
törvény VII. fejezetében olvashatók.

Kimaradhatunk a népszámlálásból?
 A népszámláláson való részvétel állampolgári köte-
lesség, minden lakost és lakást megszámolnak. Ha valamilyen 
okból kifolyólag mégsem válaszolsz a kérdőívre (nem töltöd ki 
interneten, vagy külföldön tartózkodsz és a családtagok nem 
rögzítenek, vagy esetleg a számlálóbiztos nem talál otthon), 
akkor utólag „beemelnek” a népszámlálási adatbázisba. Ebben 
az esetben a legfontosabb adataidat nem rögzítik: nem lesz 
beírva a nemzetiséged, anyanyelved, vallásod. Ezért nagyon 
fontos, hogy személyesen válaszolj a kérdőívre!

Kinek ajánljuk az internetes önkitöltést?
 Elsősorban azoknak javasoljuk az internetes önkitöl-
tést, akik jártasak az internet világában, szoktak interneten 
vásárolni, számlákat fizetni, töltöttek már ki online űrlapokat. 
Ha te is ilyen otthonosan mozogsz a világhálón, arra kérünk, 
hogy miután kitöltötted a népszámlálási kérdőívet, segíts 
szüleidnek, idősebb rokonaidnak, közeli ismerőseidnek is, 
azoknak, akik támogatást kérnek! Ha bizonytalan vagy abban, 
hogy sikerül-e kitölteni a kérdőívet, akkor azt javasoljuk, hogy 
várj március végéig, és akkor kérj segítséget egy hozzáértő, a 
kérdőívet már kitöltött családtagtól, baráttól, szomszédtól, 
„népszámos” önkéntestől.

Miért jobb és biztonságosabb interneten kitölteni a 
kérdőívet?
 Az önkitöltés előnye, hogy – május 15-ig – bármikor vála-
szolhatsz a kérdőívre, nem kell beengedned senkit a lakásba, 
biztosan magyarul válaszolhatsz, és biztos lehetsz abban is, 
hogy az kerül a kérdőívbe, amit beírtál. Újdonság az is, hogy 
fizetett szabadnap jár azoknak, akik az interneten válaszolnak.

Hogyan kezdjem el az internetes önkitöltést? Mi az a regiszt-
ráció?
 Első lépésként regisztrálj majd a www.recensamantro-
mania.ro honlapon. A regisztrációt a családodból egy személy 
töltse ki. A háztartás minden tagját regisztráld, a jelenlévőket 
és az időszakosan távollévőket is!
 A regisztrációnál meg kell adnod a tényleges lakcímet, 
ahol élsz. Ez a szokásos tartózkodási helyet jelenti, amely 
nem feltétlenül egyezik meg a hivatalos iratokban szereplő 
lakcímeddel. Illetve be kell írnod a háztartásban élő összes 
személy nevét és személyi számát (CNP), valamint egy e-mail 
címet, amelyre érkezni fog a kérdőív internetes linkje. 

folytatás a 6. oldalon

Népszámlálásról
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folytatás az 5. oldalról

Minden felnőtt korú családtagnak adhatunk meg külön e-ma-
ilcímet, viszont azt javasoljuk, hogy inkább csak egy címet 
adjatok meg, és egyidőben, közösen töltsétek ki a kérdőíveket.
 Az e-mailen kapott linket/linkeket megnyitva tudod 
elkezdeni a kérdőív/kérdőívek kitöltését.

Milyen adatokat készítsek elő, hogy gördülékenyen menjen 
a válaszadás?
 Akkor kezd el a kitöltést, amikor előre felkészültél 
a bonyolultabb kérdésekből minden családtag esetében. 
Készítsd elő a következő adatokat, hogy gördülékenyen 
menjen a válaszadás:
• minden családtag személyi száma (CNP);
• 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 intéz-
ményben, milyen szakot végeztél;
• ha dolgozol: foglalkozás, beosztás, azaz a munkaszerző-
désben szereplő „funcţia”, „meseria”, román nyelven (foglal-
kozási jegyzék, COR), munkaadód fő tevékenysége, román 
nyelven (ágazati besorolás, CAEN).

Melyek a magyarokat érintő legfontosabb kérdések?
 Négy fontos kérdés van:
• az állampolgárság (cetățenie) – itt a románt jelöld meg, ha 
van román állampolgárságod;
• a nemzetiség vagy etnikum (etnie) – itt a magyart jelöld meg;
• az anyanyelv;
• a vallási, felekezeti hovatartozás.
 Figyelem: Romániában a kisebbségi jogaink, a telepü-
lések 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!

Milyen nyelven válaszolhatok?
 Most először a kérdőív magyar nyelven is elérhető. A 
kitöltés nyelve menet közben is módosítható! Fontos, hogy 
a választott kitöltési nyelv teljesen független a kérdőívben 
megadott anyanyelvi és etnikai választól. Attól, mert román 
nyelven válaszolsz a kérdőívre, az etnikumnál és az anya-
nyelvnél bátran vállald magyar identitásod!

Ki tölti ki a gyerekek kérdőívét?
 Igen. A kiskorú gyermekek kérdőívét a szülő vagy 
törvényes képviselője válaszolja meg.

Mennyi időbe telik a kérdőív kitöltése?
 Egy egyszemélyes háztartás űrlapjának kitöltése átlagban 
20 perc körül van, minden további családtag kérdőívére plusz 
5 percet számolhatsz. Tehát egy háromtagú háztartás mintegy 
fél órát szánjon rá a válaszadásra.

Visszatérhetek-e a kérdőívre, ha nem fejeztem be egyből?
 Ha az online önkitöltést választottad, és belekezdtél, 
akkor már mindenképp töltsd ki végig a kérdőívet. Ha egyből 
nem sikerül befejezni, kérj segítséget! A kérdőívre vissza-
térhetsz egy későbbi időpontban (az e-mailre küldött linket 
megnyitva) és folytathatod a kitöltést, nem kell újrakezdened. 
Mindaddig visszatérhetsz, míg a „BEKÜLDÉS” gombot meg 
nem nyomtad a kérdőív végén.

Mi történik, ha nem válaszolok minden kérdésre?
Ha nem válaszolsz minden kérdésre, adataid hiányosak 
maradnak, és nincs garancia arra, hogy meg fog keresni a szám-
lálóbiztos kipótolni a hiányzó adataidat. Ha a kérdőív vége 
felé található, az etnikumra, anyanyelvre, vallásra vonatkozó 
adataid kimaradnak, azokat nem pótolják ki utólag!

Honnan tudom, hogy sikeresen töltöttem ki a kérdőívet?
 Sikeres kitöltés esetén visszaigazoló e-mailt kapsz a rend-
szertől. A kérdőívedet 7 napon belül érvényesítik. Ezt szintén 
a recensamantromania.ro honlapon tudod majd ellenőrizni, 
a személyi számoddal. Innen töltheted majd le az igazolást 
is, ami alapján a szabadnapot igényelheted, illetve a második 
szakaszban igazolhatod a számlálóbiztosnak, hogy már vála-
szoltál.

Hol kérhetek segítséget?
 Március 14-étől reggel 9 és este 23 óra között hívd a 
0371-900-172-es számon a magyar nyelvű telefonos ügyfél-
szolgálatot. Ne habozz, kollégáink várják a jelentkezésed, 
várják, hogy segíthessenek!
 Ha elakadsz az internetes önkitöltésben, térj majd vissza 
honlapunkra, hamarosan hasznos segédanyagokkal fogunk 
segíteni.

Kinek ajánljuk az összeírópontos önkitöltést?
Ha csak ritkán vagy egyáltalán nem használod az internetet, 
akkor ne kockáztass. Menj be 2022. március 14. és május 15. 
között a saját településeden egy úgynevezett összeírópontra, 
ahol egy számlálóbiztos segíteni fog a kitöltésben.

Milyen dokumentumokat szükséges magammal vinnem az 
összeírópontra?
 Az összeírópontra vidd magaddal a saját és háztartás-
tagjaid következő adatait: hasnoló az önkitőltő szakaszhoz.

Ki lehet magyar?
 A népszámláláson az magyar, aki magyarnak vallja 
magát. Attól, mert Romániában élsz és román állampolgár 
vagy, vagy román nyelven válaszolsz a kérdőívre: a népszámlá-
láson bátran vállald magyar identitásod!
 Akkor is vallhatod magad magyarnak, ha a felmenőid 
nem (mind) magyarok, ha csak részben ismered a magyar 
nyelvet, ha nem magyar egyházba kereszteltek, ha nem jártál 
magyar óvodába, iskolába. Ha így érzel, kérünk, valld magad 
magyarnak a népszámláláson. Ezzel úgy tudsz segíteni kisebb-
ségi közösségünknek, hogy a többségtől nem veszel el semmit, 
és gazdagítod Románia, Erdély sokszínűségét.
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folytatás az első oldalról

 A szabadságharc bukása után valamennyi társadalmi 
réteg titokban ápolta március 15-e emlékét, pedig a megtorlás 
évei alatt nemcsak a forradalom vívmányainak megemlítése 
volt tiltott, hanem a Kossuth-szakáll, a piros-fehér zöld szín és a 
Rákóczi-nóta is.
 Az 1867-es kiegyezést követően szabadabbá, de az 
osztrák–magyar együttműködés érdekében óvatosabbá is vált 
a megemlékezés. 1898-ban, a fél évszázados évforduló alkal-
mából hallgatólagosan elfogadták március 15-e megünnep-
lését, állami ünneppé azonban az 1848-as törvények szentesí-
tésének napját, április 11-ét tették.
 Március 15-e 1928-ban vált hivatalos keretek közt megtar-
tott nemzeti megemlékezéssé. A kommunisták az 1950-es 
években eltörölték (az 1956-os forradalom több ponton fele-
levenítette 1848 eszméit), majd később újra visszaállították a 
szigorúan meghatározott keretek közti megünneplését.
 A rendszerváltozás után az Országgyűlés nyilvánította 
hivatalos nemzeti ünneppé az 1991. évi VIII. tv.alapján, amelyet 
a 2012-es Alaptörvény is megerősített.
 A nemzeti ünnepen Magyarország lobogójának felvonása 
után a forradalom kiemelt helyszínein (a Nemzeti Múzeumnál, 
a budai várban) emlékeznek meg a forradalomról.

 2022-ben Szeben megye 
különböző településén 
vasárnap, március 13-án 
emlékeztek meg az 1848-
49-es forradalom és szabad-
ságharcról: Medgyesen a 
római katolikus plébánia 
templomban, a református 
és unitárius templomban, 
Nagyszebenbe, Vízaknán, 
Erzsébetvároson, Balázs-
telkén, Küküllőalmáson és 
Somogyomban, Kiskapuson 
az evangélikus és a római 
katolikus templomokban. 

 Szabadságszerető népnek mondjuk magunkat. A törté-
nelem folyamán sokszor kellett megvívnunk a szabadsághar-
cainkat, de kiálltunk más népek érdekében is, ha elnyomást 
tapasztaltunk.
 Hosszú évekig úgy gondoltuk, hogy a szabadságért napja-
inkban nem karddal és puskával vívnak, mint 1848-49-ben. Bár 
nem a mi szabadságunk került most veszélybe, mégis: a határa-
inknál dúló szörnyű háború az Ukrajnában élő nemzetek, így a 
kárpátaljai magyar közösség jövőjét is veszélyezteti.
 A mostani tavasz ugyanakkor két további megmérette-
tést is ad, és mindkettő szorosan kötődik közösségünk szabad-
ságához. 
 A népszámlálás eredménye, hogy hány magyart tartanak 
nyilván Romániában, a következő tíz évben meg fogja határozni 
a romániai magyarság helyzetét, alkupozícióját. Ezt az idei 
népszámlálás fogja eldönteni, nem lesz másik a következő tíz 
évben.
 Akkora lesz a súlyunk, ahányan vagyunk, egy cseppel sem 
több annál. 
 
 Itt az idő, hogy megmutassuk magyarságunkat, ezért 
arra kérünk minden romániai magyart, hogy a népszámlá-
láson vállalja etnikai, anyanyelvi és felekezeti identitását, 
vallja magát magyarnak. 
 A másik megmérettetés a magyarországi választás. Az 
elmúlt 12 esztendőben minden egyes pillanatban éreztük a 

magyar kormány kiállását. Az 
áprilisi választás során nemcsak 
Magyarország sorsáról, hanem a 
már bizonyított nemzetpolitikai 
irány folytatásáról, így közvetve 
minden Kárpát-medencében élő 
magyar ember jövőjéről döntünk. 
 Itt az idő, hogy megmutassuk: 
velünk számolni kell a magyar 
nemzeten belül, és azt is, hogy 
lehet ránk számítani. Mert a 
nemzet jövőjéről közösen kell 
döntenünk. 

RMDSZ Medgyes

Támogatók - Partnerek
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A lap elektronikus formában is olvasható a www.medgyes.ro honlapon. 
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