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„Érdekképviseletünk már 
megalakulása óta a de-
mokráciát és a jogál-

lamiságot próbálja erősíteni 
intézkedéseivel, ezért most is ar-
ra buzdítunk minden külhoni ma-
gyar állampolgárt, hogy vegyen 
részt az országgyűlési választá-
sokon” – fogalmazott Bíró Barna 
Botond, az RMDSZ udvarhelyszé-
ki szervezetének ideiglenes elnö-
ke egy tegnapi sajtótájékoztatón. 
Hangsúlyozta, a szavazással a 
nemzet jövőjéről dönthetünk, ami 
egy roppant fontos kérdés.

Regisztrálni kell

Noha hivatalosan március 
23-a a határidő, az a biztos, ha 
20-áig minden magyar állam-
polgársággal rendelkező külho-
ni személy regisztrál a választói 
névjegyzékbe, amennyiben részt 
akar venni az április 8-ai or-
szággyűlési választásokon – fej-
tette ki Bíró, hozzátéve, hogy 
ebben az érdekképviselet is se-
gítséget nyújt. Mint mondta, az 
Eurotrans Alapítvány, illetve a 

területi RMDSZ is segíti a vá-
lasztásokra való regisztrálást – 
ahogyan eddig is tették –, így az 
elkövetkező napokban több te-
lepülésre is ellátogatnak. Ma a 
kissolymosi polgármesteri hi-
vatalban lesznek kollégáik, hol-
nap Újszékelyen, pénteken pedig 
Nagygalambfalván. Március 19-
én Parajdon, 20-án Fenyéden, 
21-én Oroszhegyen nyújtanak se-
gítséget. Ezenkívül március 15-én 
standokat állítanak fel a megem-
lékezéseken, ahol nemcsak a vá-
lasztásokra lehet regisztrálni, de 
a Minority Safepack elnevezésű 
kisebbségvédelmi kezdeménye-
zést is alá lehet írni, amelyhez 
egymillió szignóra van szükség.

Érkeznek a szavazólapok

Bíró rámutatott, március 15-
e után érkeznek meg a szava-
zólapok. Aki nem tudja, hogyan 
kell kitölteni, segítséget kérhet 
az RMDSZ-es tisztségviselők-
től. „Minden nagyobb településen 
lesz olyan kollégánk, aki segít-
séget tud nyújtani a szavazólap 

kitöltésében. Azt nem fogják meg-
mondani, hogy kire kell voksolni, 
de biztos vagyok benne, hogy az 
itteni emberek ezt nagyon jól tud-
ják” – fogalmazott Bíró. A Job-
bik Magyarországért Mozgalom 
képviselőinek székelyföldi láto-
gatására utalva kijelentette, so-
kan csak kampányban jönnek el, 
és „csak akkor vagyunk a testvé-
reik, ha szavazatokra van szük-
ség”. „Én azt kívánom, hogy a 
magyarországi ellenzéki pártok 
vezetői is úgy tudjanak ideláto-
gatni a jövőben, hogy ne a kertek 
alatt kelljen ki- vagy beosonni-
uk. Ehhez viszont arra van szük-
ség, hogy úgy viszonyuljanak az 
erdélyi magyarsághoz, ahogyan 
ezt megérdemeljük és ahogyan 
mi viszonyulunk a magyar nem-

zet egészéhez” – szögezte le. Az 
udvarhelyszéki szövetségi tagok 
abban is segítenek, hogy igény 
esetén eljuttatják Magyarország 
Csíkszeredai Főkonzulátusára a 
borítékba zárt szavazatokat. Aki 
igénybe venné ezt a lehetőséget, 
az április 7-én déli 12 óráig jut-
tassa el a voksát tartalmazó le-
zárt borítékot az RMDSZ helyi 
szervezetéhez.

„Lehetőségünk van arra, hogy 
felmutassuk, egységes magyar 
nemzet vagyunk, amit csak úgy 
tehetünk meg, ha a választások 
napja után kirajzolhatjuk a ré-
gi Nagy-Magyarország térképét 
egy bizonyos színnel, ami Brüsz-
szel felé is egy egyértelmű üzenet 
lesz” – hangsúlyozta.

FÜLÖP-SZÉKELY BOTOND

Az országgyűlési választásokon való részvételre buzdít az RMDSZ

„A nemzet jövőjéről döntünk”

Bíró: az udvarhelyszékiek tudják, hogy kire kell szavazni, nem kell ezt nekik megmondani

A Petőfi a kortárs vizuális mű-
vészetben című kiállítást nyit-
ják meg holnap délután 5 órakor 
a székelyudvarhelyi képtárban. 
Az április 15-ig látogatható tár-
latot a Haáz Rezső Múzeum és 
a kiskőrösi Petőfi Szülőház és 
Emlékmúzeum szervezi, Róth 
András Lajos könyvtárőr nyitja 
meg, kurátor Kispálné dr. Lu cza 
Ilona múzeumigazgató – közöl-
ték a szervezők. A tematikus 
képzőművészeti gyűjtemény 
létrejötte Kiskőrösön az 1983-as 
évre vezethető vissza. A kiskő-
rösi székhelyű Országos Petőfi 
Sándor Társaság ugyanis ek-
kor hirdetett először kortárs 
művészek részére Petőfi témá-
jú képzőművészeti pályázatot. 
Az alkotók missziós gondolko-
dásának köszönhetően többnyi-
re adományokból bővülhetett 
a kollekció, amelyet 1998-tól a 
Petőfi Szülőház és Emlékmú-
zeumban helyeztek el. Az in-
tézményesítés ezen mozzanata 
lendületet adott a gyűjtemény 
gyarapodásának, ma már több 
mint ötszáz Petőfi témájú kor-

társ képzőművészeti alkotás ta-
lálható a gyűjteményben.

A múzeum az utóbbi tizenkét 
évben külföldi vendégkiállításo-
kat is vállalt, Rómában, Szófiá-
ban, Sumenben, Szlovákiában és 

Ausztriában valamint magyar-
országi Petőfi-emlékhelyeken 
láthatták az érdeklődők a kü-
lönböző témájú és műfajú alko-
tásokat.

Most, Petőfi Sándor születésé-
nek 195. évfordulóján Székelyud-
varhelyen látható egy válogatás 
a Petőfi Szülőház és Emlékmú-
zeum képzőművészeti gyűjtemé-
nyéből. A tárlaton Aknay János, 
Babucsikné Zeikfalvy Anna, 
Balanyi Károly, Balla Margit, Ba-
logh Edit, Damó István, Engel 
Tevan István, Ferdinánd Judit, 
Ghyczy György, Hollósy Katalin, 
Kalmárné Horóczi Margit, Kö-
nig Róbert, Mátrai István, Mertz 
Éva, Prutkay Péter, Réti Ágnes, 
Schéner Mihály, Sejben Lajos, 
Szabó János, Széri-Varga Gé-
za, Tamás Mária, Várkonyi Já-
nos, Weintrager Adolf alkotása 
szerepel. A megnyitón Székely-
udvarhely polgármesteri hivata-
la nevében a résztvevőket Orbán 
Árpád alpolgármester köszönti, 
Kiskőrös önkormányzata nevé-
ben köszöntőt mond Pohankovics 
András alpolgármester.

A magyarországi választói névjegyzékbe való re-

gisztrációban, illetve a szavazólapok kitöltésében 

is segít az udvarhelyszéki RMDSZ, amely voksolás-

ra buzdítja a külhoni magyar állampolgárokat. Mint 

a tegnapi sajtótájékoztatón elhangzott, a nemzet 

jövőjéről kell döntenünk. Ezenkívül továbbra is 

gyűjtik a támogatói aláírásokat Minority Safepack 

elnevezésű kezdeményezésükhöz.

Petőfi a kortárs vizuális művészetben
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Kisebbségvédelmi csomag

Múlt hét végéig összesen 826 ezren írták alá a Minority Safepacket, 
amit további 2500-zal szeretnének kiegészíteni Udvarhelyszéken 
e hónap végéig. A kezdeményezés egyébként a városházán lévő 
RMDSZ-irodában is szignózható, de az önkormányzati képviselőkhöz 
is lehet fordulni ez ügyben, illetve az e célból felállított standoknál is 
segítenek.

Petőfi-ábrázolások a múzeumban




