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Tanulni és tanítani
Látogatóban a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyeiek

ISZLAI KATALIN

L átogatásuk első állomása-
ként a csíkszeredai önkor-
mányzatnál tartottak saj-

tótájékoztatót. Jelen voltak Tilki 
Attila, Seszták Miklós és Vinnai 
Győző országgyűlési képviselők, 
Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szat-
már-Bereg Megyei Közgyűlés elnö-
ke, Kiss András megyei képviselő 
és 28 község polgármestere.

A küldöttséget Korodi Attila 
csíkszeredai polgármester köszön-
tötte. Mint hangsúlyozta, a követ-
kező tíz évre vonatkozó munka 
elején tartanak, amelynek része a 
város-, gazdaság-, egészségügy- és 
oktatásfejlesztés. „Az erdélyi ma-
gyarság szempontjából az egyik 
legfontosabb bástya vagyunk, és 
így is gondolkodunk, cselekszünk, 

illetve ehhez keresünk erőforráso-
kat. Ennek egyik alapja a magyar–
magyar együttműködés, amely 
hagyományosan az önkormányza-
tokon és a politikumon keresztül 
zajlik, de számos oktatási és kul-
turális együttműködés is létezik” 
– mutatott rá Korodi. Hozzátette: 
hivatalosan is elkezdik Máriapócs-
csal a testvértelepülési kapcsolat 
kialakítását. A magyarországi kis-
város Csíksomlyóhoz hasonlóan 
Mária-kegyhely, és hosszú idő óta 
együttműködésben állnak, ezt erő-
sítenék meg.

Az együttműködés fontossága

Tilki Attila az eseményen egye-
bek közt arról beszélt, hogy Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megye számá-
ra fontos az együttműködés, mivel 
a székely katonasággal összefonó-
dik, ott tette le ugyanis a fegyvert 

a székely hadosztály, illetve több 
településen található olyan máso-
dik világháborús sír, ahol székely 
katonák vannak eltemetve. Seszták 
Miklós is az összefogás fontosságát 
hangsúlyozta. Mint mondta, tanul-
ni és tanítani jöttek, a magyar–ma-
gyar együttműködés legfontosabb 
bázisa ugyanis szerinte az lehet, 
ha egymástól tanulnak, tapaszta-
latot cserélnek. Vinnai Győző arra 
emlékezett vissza, hogy 2010 
és 2014 között, amikor el-
kezdték a magyar állam új-
raépítését, azt az útmutatást 
kapta a miniszterelnöktől, 
hogy Kárpát-medencei ma-
gyarságban kell gondolkod-
ni, mert az államnak ugyan vannak 
határai, de a nemzetnek nincsenek. 
Az elmúlt évtized a nemzet újraépí-
tésének időszaka volt, most követ-
kezik az együttműködés gazdasá-
gi, kulturális és sport része, amikor 
közösen próbálják elérni azt, hogy 
a nemzet büszke legyen az előttünk 
álló tíz évre. Arra is kitért továbbá, 
hogy ma írja alá a testvértelepülési 
szerződést Csíkmadaras és a ma-
gyarországi Szorgalmatos község.

Egy asztalnál Korodi Attila 
csíkszeredai polgármester és a 
magyarországi küldöttség vezetői
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Irodalmi kávézó, gyerekkuckó, 
színpadi produkciók – minden 

korosztály talál tartalmas kikap-
csolódási lehetőséget a négynapos 
rendezvénysorozat idején, tudtuk 
meg a polgármesteri hivatal köz-
leményéből. Zörgő Noémi sajtóre-
ferens közölte, hogy az esős időre 
való tekintettel a nagyszínpadra 
tervezett előadásokat, koncerte-

ket a színház nagytermé-
ben fogják megtartani, 
de semmi nem marad el, 
amit terveztek. Neves er-
délyi és magyarországi 
szerzők érkeznek, akikkel 
nemcsak nézőként, hanem 
személyesen is lehet majd 

találkozni, beszélgetni. A 
gyermekek múzeumpedagógiai 
foglalkozásokon, meseolvasásokon 
vehetnek részt, gyermekírókkal ta-
lálkozhatnak, de belekóstolhatnak 
majd a könyvkötészet rejtelmeibe 
is. A Haáz Rezső Múzeum erre az 
alaklomra időzítette Szász Hunor 
Székely udvarhelyi képeslapok 
az Osztrák–Magyar Monarchia 
korából című kiadványának be-
mutatását. Szintén a Könyv Éve 

Székelyudvarhelyen alkalmából a 
Tomcsa Sándor Színház meghívá-
sára a gyergyószentmiklósi Figura 
Stúdiószínház a S.Ö.R. – Shakes-
peare Összes Rövidítve című előa-
dását mutatja be szombaton este.

Földrengés-szimulátor

A Székelyudvarhelyi Városi Könyv-
tár a hagyományos Nyitott Köny-
vek Éjszakája rendezvénnyel csat-
lakozik a Könyv Éve eseményeihez 
– tájékoztatott Szőcs Endre, az 
intézmény vezetője. A programok 
pénteken 19 órakor kezdődnek a 
könyvtár épületében, valamint 
annak udvarán. Kiselőadások és 
fi lmvetítések mellett családi tár-
sasjátékra is lesz lehetőség bent, a 
merészebbek 15 fős csoportokban a 
földrengés-szimulátort is kipróbál-
hatják. A belső udvaron az Udvar-
hely Bábműhely Rengeteg Ábel és 
Kürtős Kata kalandjai című vásári 
bábjátékával indul az est, majd 
könyvbemutatókra, fi lmvetítésekre 
és musical-előadásokra kerül sor.

Előtérbe kerülnek a könyvek
• Augusztus 26–29. között több mint tíz kiadóval és 
harminc szerzővel ismerkedhetnek meg az irodalom-
kedvelők a Könyv Éve rendezvénysorozat keretében. A 
programok a Székelyudvarhelyi Művelődési Házban, 
valamint a sétatéri színpadon zajlanak.

Az olvasásról, könyvekről, 
szerzőkről szól az előttünk álló 
hétvége Székelyudvarhelyen
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A z adatfrissítést követően akár 
online, akár az RMDSZ és az 

Eurotrans Alapítvány területi iro-
dáiban, illetve az Alapítvány által 
szervezett kiszállásokon is regiszt-
rálhatnak a választáson való részvé-
telre a szavazni vágyók – tájékoztat 
közleményében az RMDSZ.

A jövő évi magyar országgyűlési 
választásokon részt vehet minden 
magyar állampolgársággal rendelke-

ző személy, így a romániai magyarok 
is, ha személyi adataik naprakészen 
szerepelnek a választási névjegyzék-
ben, és regisztrálnak a választások-
ra. Amennyiben valaki megházaso-
dott, gyermeke született, esetleg elvált, 
vagy haláleset történt a családban, ne-
vet vagy lakcímet változtatott, állam-
polgári kötelessége jelezni a változáso-
kat a magyar állam felé is. „2021 első 
felében több mint 170 konzuli napot és 

800 kiszállást szervezett az Eurotrans 
Alapítvány. A területi irodáinkban 
történő ügyintézést is fi gyelembe vé-
ve összesen mintegy 8000 honosítási 
kérelem érkezett be hozzánk” – ösz-
szegezte Nagy Zoltán Levente, az Euro-
trans Alapítvány elnöke. Hozzátette, 
amennyiben valaki szeretne részt ven-
ni a 2022-es választásokon, az adatfris-
sítést követően az alapítvány területi 
irodáiban és kiszállásain is örömmel 
segítenek az Eurotrans munkatársai a 
regisztrációban.

Emellett a megszokott formában 
továbbra is igényelhető a magyar 
állampolgárság, a magyar szemé-
lyi igazolvány, a magyar útlevél és 

a különböző családtámogatások, 
mint az anyasági támogatás vagy a 
Babakötvény. „Ha valaki még nem 
rendelkezik magyar állampolgár-
sággal, de szeretne élni a szavazás 
lehetőségével, arra kérjük, igényelje 
mielőbb az állampolgárságot, hogy 
részt vehessen a választáson” – nyo-
matékosított az Alapítvány elnöke.

A magyarországi országgyűlé-
si választások iránt érdeklődők a 
www.regisztracio.ro oldalon is tájé-
kozódhatnak az adatfrissítési és re-
gisztrációs eljárást illetően. Ugyan-
akkor a központi Eurotrans iroda is 
tájékoztatást nyújt az érdeklődők-
nek a 0800-420111-es zöldszámon 

és az info@eurotransalapitvany.ro 
e-mail-címen.

Az Eurotrans Alapítvány munka-
társai ingyenesen segítenek az irat-
csomó összeállításában, a kérelmek 
kitöltésétől a fordítások 
elkészítéséig. A területi iro-
dákban dolgozó kollégák 
meghatározott program 
szerint, előre meghirdetett 
helyszíneken végzik mun-
kájukat, amelyekről előze-
tesen értesítik az adott tele-
pülések lakosságát. 

További információkat az alapít-
vány honlapján (eurotransalapitvany.
ro) és Facebook-oldalán olvashatnak.

• Csíkszeredába látogatott tegnap a magyarországi 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből érkező küldöttség, 
közöttük több országgyűlési képviselő és közel har-
minc polgármester. Az eseményen egy testvértelepü-
lési kapcsolat előkészítéséről is szó esett a hargitai 
megyeszékhely és Máriapócs között.

Regisztrációs kampány a 2022-es magyarországi választásokra
• A 2022-es magyarországi választásokon részt vehet-
nek a magyar állampolgársággal rendelkező romániai 
polgárok is, amennyiben személyi adataik aktualizálva 
vannak a nemzeti választási névjegyzékben. 




