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Van még tartalék Erdélyben
Demokráciaközpontot nyitottak Székelykeresztúron
• Nem kell már 
Székely udvarhelyre 
utazniuk azoknak a 
székelykeresztúriaknak 
és környékbelieknek, 
akik felvennék a ma-
gyar állampolgársá-
got, hiszen tegnap új 
demokráciaközpontot 
nyitott az Erdélyi Ma-
gyar Nemzeti Tanács 
(EMNT) a kisvárosban. 
A központnál az es-
kütételhez szükséges 
iratcsomó összeállítá-
sában segítenek.

F Ü L Ö P - S Z É K E L Y  B O T O N D

S okat jelent Székelykeresztúr-
nak, hogy a megnyílt demok-
ráciaközpont révén most már 

helyben is összeállíthatják a magyar 
állampolgárság felvételéhez szüksé-
ges iratcsomót az ott élők – jelentette 
ki a Szabadság tér 22. szám alatt lévő 
irodaház avatóünnepségén Koncz 
Hunor János, a település polgármes-
tere. Mint mondta, mostanáig csak 

„közön-kézen” lehetett honosításo-
kat megvalósítani a térségben, de az 
elkövetkezőkben minden hétköznap 
fogadhatják a lakosokat az irodá-
ban. Az ügyfélfogadás hétköznapo-
kon 8–12 óra között történik, szerda 
kivételével, amikor 17–19 óra között 
lesznek nyitva – tudtuk meg Györgyi 
Attilától, az iroda munkatársától.

Hatékonyabb ügyintézés

Sándor Krisztina, az EMNT ügyve-
zető elnöke rámutatott, nagyon örül 

az új demokráciaközpont megnyitá-
sának, hiszen jó pár év eltelt azóta, 
hogy utoljára bővíthették irodahá-
lózatukat. Emlékeztetett, korábban 
is dolgozott a honosításban segítő 
munkatársuk Székelykeresztúron, 
ám akinek sürgős volt a magyar 
állampolgárság felvétele, annak 

rendszerint székelyudvarhelyi iro-
dájukat kellett felkeresnie. „Eltelt 
ugyan tíz év a könnyített honosítási 
eljárás bevezetése óta, de Erdély-
ben van még tartalék, vannak még 
magyar emberek, akik valamilyen 
oknál fogva nem éltek ezzel a lehe-
tőséggel” – fogalmazott, hozzátéve, 
éppen ezért munka is van bőven. 
Reményét fejezte ki ugyanakkor, 
hogy az iroda megnyitásának kö-
szönhetően növekedni fog a hono-
sítási kérelmek száma a térségben. 
Mindemellett hangsúlyozta, most 

már a kisvárosban is bejelenthetik a 
magyar állampolgárok a családjuk-
ban bekövetkezett változáso-
kat, hiszen ezeket regiszt-
rálni fogják és eljuttatják 
Magyarország Csíkszeredai 
Főkonzulátusára. Természe-
tesen a jövő évi magyaror-
szági ország gyűlési válasz-
tásokra is készülnek, így 
segítenek az ezzel kapcsola-
tos névjegyzékbe való regisztrá-
lásban, szükség esetén a levélsza-
vazatok továbbításában.

Irodát nyitottak Székely-
keresztúron. Remélik, hogy 
növekedni fog a honosítási 
kérelmek száma a térségben
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Erdélyi tánckóstoló
A Hargita Nemzeti Székely Népi 
Együttes Erdélyi tánckóstoló 

című előadását láthatja a 
csíkszeredai közönség május 
22-én, szombaton 20 órától a 

Városi Művelődési Házban. 
Jegyek válthatók a bilete.ro 
oldalon, valamint a Hargita 
Együttes székhelyén 8 és 16 
óra között, illetve az előadás 
előtt egy órával a Városi Műve-
lődési Házban.

Áramszünet
Betervezett javítások miatt ma 
8 és 16 óra között szünetel az 
áramszolgáltatás Csíkszentta-
máson a 272–278., 300–325., 
338–357., 431–450. és Csík-
szentdomokoson a 82–126. 
házszámok alatt. Hasonló 
okokból május 21-én, pénteken 
8 és 16 óra között nem lesz 
áram Csíkszentdomokoson a 
158–194., 196–251., 323–324., 
359–362., 364–365., 369., 
421–471., 485–506., 508–509., 
514–537., 644–692., 1533–
1556., 1561–1584., 1718–1735., 
1737/A számok alatt.
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B A L O G H  L E V E N T E

P otápi Árpád János az MTI be-
számolója szerint azt mondta, 

ez még akkor is így van, ha bizo-
nyos politikai erők próbálják úgy 
beállítani a kabinet eredményeit, 
mintha azok a pénzek „elherdá-
lását” jelentenék. „Mindannyian 
büszkék lehetünk” arra, amit a 

magyar kormány az elmúlt 
11 évben elért – emel-
te ki. A hazaszeretet, a 
nemzeti önbecsülés nem 
idejétmúlt fogalmak – vé-
lekedett az államtitkár, 
kiemelve: úgy gondolják, 
a társadalom családokból 

áll. Próbálnak a fiatalok elé 
példaképeket állítani – tette hoz-
zá. Ha van egy értelmes cél, sok 
magyar felsorakozik a támogatásá-
ra, ha valaki bajba jut, a magyarok 

gyorsan a segítségére sietnek – 
mondta Potápi Árpád János.

Közölte, hogy a Kárpát-meden-
cében 12,5–13 millió magyar él, míg 
a diaszpórában 2–2,5 millió. A di-
aszpóra legnagyobb közössége az 
Egyesült Államokban lakik, de sok 
más helyen is jelentős a magya-
rok létszáma, például Kanadában, 
Ausztráliában, Németországban 
vagy Franciaországban – sorolta. 
Megjegyezte, hogy államtitkársága 
szinte napi kapcsolatban áll a di-
aszpóraszervezetekkel. A magya-
roknak az az elsődleges, hogy meg-
őrizzék identitásukat, amelynek 
egyik legfontosabb alapja a nyelv. 
A magyarság elsősorban nem szár-
mazás kérdése, hanem egy kultúra 

vállalása – hangoztatta. Az állam-
titkár azt mondta, hogy a trianoni 
traumát máig nem tudták rendezni 
magukban a magyarok. Kijelentet-
te, hogy 2010 és 2014 között olyan 
szimbolikus jelentőségű jogszabá-
lyokat fogadtak el Magyarorszá-
gon, amelyek azóta is a nemzet-
politika alapját képezik. Ilyen volt 

például a nemzeti összetartozás 
napjáról szóló döntés, de megsza-
vazták a kettős állampolgárságról 
szóló törvényt is. Kiemelte, hogy 
2014-ben és 2018-ban a nem Ma-
gyarországon szavazók óriási több-
sége voksolt rájuk. Így hálálták 
meg a polgári kormány erőfeszíté-
seit – vélekedett.

Potápi: büszkék lehetünk a nemzet egységére
• A magyarok méltán lehetnek büszkék arra, hogy egyre 
inkább egységesnek tekinthető a nemzet – hangoztatta 
a budapesti Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 
államtitkára a Magyarország Barátai Alapítvány kétnapos 
online konferenciájának keddi, második napján.

Potápi Árpád János: a hazaszeretet 
nem idejétmúlt fogalom
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