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Erősített nyári kampányt in-
dított tegnap az RMDSZ 
Csíki Területi Szerveze-

te: a mozgósító akció során a 
tervek szerint őszig minden csí-
ki háztartásba ellátogatnak, és 
segítséget nyújtanak a jövő évi 
magyarországi választásokra 
történő regisztrációval kapcso-
latosan – emelte ki a tegnapi 
sajtótájékoztatón Borboly Csa-
ba, területi RMDSZ-elnök. „Egy 
nemzeti elkötelezettségű ma-
gyar parlamentre és kormányra 
van szükségünk Székelyföldön, 
amely egyenlő félként kezeli a 
határon túli magyarságot is, mint 
ahogy ezt a jelenlegi kormány 
is teszi. Egy nemzethez tarto-
zunk közjogilag is, és ez lehe-
tőséget nyújtott arra, hogy az 
elmúlt években jelentősen meg-
növekedjenek a magyar-magyar 
együttműködések. Hargita me-
gye Magyarország határain kívül 
a legnagyobb magyar többsé-
gű megye, és rengeteg program 
valósult meg itt magyarországi 
támogatással. A tavaszi választá-
son való részvétel nagyon fontos, 
hiszen a mi bőrünkre is megy” – 
mutatott rá Borboly.

Két kampányt indítanak

Az elnök hozzátette, annak 
érdekében, hogy a jövő évi ma-
gyarországi választáson minél 
több csíki magyar ember tudjon 
részt venni, szervezetten segí-
tenek az érintetteknek minden 
csíki településen. Őszig min-
den háztartásba ellátogatnak, 
segítséget nyújtanak  a regiszt-
rációban, illetve a szavazólapok 
helyes kitöltésében, hiszen ez 
problémákat okozott már koráb-
ban is. Személyesen és telefonon 
is kapcsolatba lépnek majd az 

érintettekkel, és Borboly azt kér-
te a lakosságtól, hogy legyenek 
nyitottak, fogadják a kiszálló és 
telefonáló kollégáikat. Emellett 
leveleket, tájékoztató kiadványo-
kat is küldenek, továbbá útmuta-
tó kisfilmeket is közzétesznek a 
kampány során. A regisztráció-
ban való segédkezéssel párhu-
zamosan a Minority SafePack 
európai polgári kezdeménye-
zés online aláírási kampányát 
is népszerűsítik, a lakosságot 
felkereső illetékesek táblagé-
pekkel érkeznek majd annak 
érdekében, hogy az aláírni kí-

vánók egyből regisztrálni tudja-
nak.  Mint ismeretes, az RMDSZ 
és az Európai Nemzetiségek 
Föderatív Uniója (FUEN) által 
kidolgozott Minority SafePack 
elnevezésű javaslatcsomag nyel-
vi, oktatási, kulturális kérdések-
ben, a regionális politikában, 
a médiaszabályozás és a tá-
mogatáspolitika területén java-
solt intézkedéseket az EU-nak. 
A kezdeményezés bejegyzését 
korábban elutasította az Euró-
pai Bizottság (EB), de az elutasí-
tó határozatát a kezdeményezők 
megtámadták az EU luxem-

burgi bíróságán, és pert nyer-
tek. Ezt követően márciusban 
az EB megállapodott a kezde-
ményezőkkel a javaslatcsomag 
részleges bejegyzéséről. A kez-
deményezőknek Európa leg-
alább hét országából kell több 
mint egymillió polgár aláírását 
megszerezniük 2018. március 
4-ig, hogy a kezdeményezésük 
mérlegelésére késztessék az 
Európai Bizottságot. Az RMDSZ 
250 ezer romániai aláírás össze-
gyűjtését vállalta.
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Tájékoztató és segítségnyújtó kampányokat indít az RMDSZ Csíki Területi Szervezete

A választási regisztrációban segítenek
A külhoni magyarok 

jövő évi magyarországi 

választásokra történő 

regisztrációjával kap-

csolatosan tartott saj-

tótájékoztatót tegnap 

az RMDSZ Csíki Terüle-

ti Szervezete Csíksze-

redában. Az illetékesek 

azt kérik a lakosságtól, 

hogy legyenek nyitot-

tak, és fogadják kollé-

gáik megkeresését.

Regisztrációs kampányüzenet. A választásokon való részvételben segít az RMDSZ Csíkszéken

Kavicsot terítettek szét a napokban a csíkszeredai Szív utca és a Decemberi Forradalom utca közötti játszó-
tér környékén, ahol korábban több garázst is lebontatott a csíkszeredai önkormányzat. Itt parkolóhelyeket 
is kialakítanak. Szőke Domokostól, Csíkszereda alpolgármesterétől megtudtuk, hogy a nyári útkarbantartás 
részeként, az út- és járdafelújítás mellett parkolóhelyeket is újítanak fel a városban. Többek között a Kossuth 
Lajos utcában, a hőszigetelt tömbházak mögött, a volt garázsok helyén szeretnék felújítani a parkolókat.

Parkolóhelyeket is felújítanak Csíkszeredában
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Búcsú Csibában

Szent Lőrincre emlékezik a katolikus egyház augusztus 10-én. A 
névünnep alkalmából a Csíktaplocához tartozó csibai Szent Lő-
rinc-kápolna búcsúját augusztus 12-én, szombaton délelőtt tizen-
egy órától ünneplik. A szentmisén Urbán Erik ferences rendi szer-
zetes, a csíksomlyói kegytemplom igazgatója mond szentbeszé-
det. Szent Lőrinc a katolikus egyház leginkább tisztelt szentjeinek 
egyike annak ellenére, hogy életéről, haláláról és tetteiről vajmi 
keveset tudni bizonyosan. Valószínűnek tartják, hogy II. Szixtusz 
pápa diakónusa volt. Amikor a pápát 258. augusztus 6-án elfog-
ták, rábízta az egyház kincseit azzal, hogy ossza szét az egészet 
a szegények között – egyúttal megjósolta, hogy három nappal 
utána Lőrinc is mártíromságra jut – és valóban a pápa után három 
nappal, 258. augusztus 10-én halt vértanúhalált.

Meghosszabbították a hőségriasztást

Meghosszabbította az Országos Meteorológiai Igazgatóság (ANM) 
az ország hat nyugati megyéjére kiadott másodfokú hőségriasztást. 
24 megyére elsőfokú hőségriasztást adtak ki – tudósít az Agerpres. 
A narancssárga figyelmeztetés ma is érvényben lesz Temes, Arad, 
Bihar, Krassó-Szörény, Dolj és Mehedinţi megyében, ahol a nappali 
csúcshőmérséklet eléri a 37-38, helyenként akár a 39 Celsius-fokot, 
a hőmérsékletpáratartalom-mutató pedig meghaladja a kritikus 
80-as szintet. Erdély nagy részére, Máramarosra, a Körösök vidé-
kére, illetve Olténia, Muntenia és Moldva egy részére elsőfokú hő-
ségriasztást adott ki mára az ANM, az érintett 24 megyében 35-37 
Celsius-fok körüli nappali csúcsértékek várhatók.




