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Erdélyben van még tartalék
Még igényelheti a magyar állampolgárságot, aki részt venne az országgyűlési választáson
• Szűk két hónapjuk 
van még hátra igényel-
ni a magyar állampol-
gárságot azoknak az 
erdélyi magyaroknak, 
akik részt szeretné-
nek venni a jövő évi 
országgyűlési válasz-
tásokon – hívták fel 
a figyelmet az EMNP 
és az EMNT képvise-
lői. A két szervezet a 
megmérettetésen és 
a népszavazáson való 
részvételre biztatja a 
magyarokat.

ROSTÁS SZABOLCS

Kolozsváron tartott sajtótájé-
koztatót csütörtökön a hono-
sítási folyamat, valamint a 

magyarországi országgyűlési vá-
lasztásokat megelőző regisztrációs 

kampány témájában Sándor 
Krisztina, az Erdélyi Magyar 
Nemzeti Tanács (EMNT) 
ügyvezető elnöke és Cso-
mortányi István, az Erdélyi 
Magyar Néppárt (EMNP) el-
nöke, az Erdélyi Magyar Szö-
vetség társelnöke. Sándor 
Krisztina elmondta, a nemze-

ti tanács számára idén változat-
lanul a honosítás marad a prioritás, 
és mivel becslések szerint Erdélyben 

mintegy 550 ezren vették fel a ma-
gyar állampolgárságot, még mindig 
van tartalék, jócskán akadnak olya-
nok Erdély-szerte, akik még nem él-
tek a könnyített honosítás nyújtotta 
lehetőséggel. Az ügyvezető elnök ki-
emelte, az EMNT és az EMNP számos 
nemzetpolitikai kérdésben, vala-
mint a honosítási és terephonosítási 
feladatokban is együttműködik, a 23 
demokráciaközpontban, valamint a 
kihelyezett konzuli napok és a terep-
honosítások alkalmával – a néppárt 
helyi szervezeteivel együttműködve 
– a kisebb településekre is rendsze-
resen eljutnak.

Kötelezettségekkel is jár

„A magyar állampolgárság felvétele 
kötelezettségekkel is jár, így ha va-
laki esetében név- vagy lakcímvál-
tozás történt, illetve ha a családban 
házasságkötés, születés vagy halá-
leset következett be, azt adatfrissí-
tés vagy anyakönyvezés keretében 
jelezni kell a magyarországi ható-
ságok irányába is. Munkatársaink 
e területen is komoly tapasztalat-
tal rendelkeznek, és készségesen 
állnak ügyfeleink rendelkezésére” 
– jelentette ki Sándor Krisztina. 
Kérdésünkre elmondta, mindazok, 
akik részt kívánnak venni a jövő 

tavasszal esedékes magyarországi 
választásokon, de nem rendelkez-
nek magyar állampolgársággal, 
még idén ősszel – legkésőbb októ-
ber végéig – kérelmezzék azt, hi-
szen az állampolgársági kérelmek 
elbírálása több időt vesz igénybe, 
és csak így biztosítható, hogy a 
kérelmezők még időben le tudják 
tenni állampolgársági esküjüket. 
Csomortányi István elmondta, az 
elkövetkező időszakban intenzív 
regisztrációs kampányba fognak, 
melynek során a magyarországi 
választói névjegyzékbe még nem 
regisztrált erdélyi magyar állam-
polgároknak segítenek ebben, ami 

elengedhetetlen feltétele annak, 
hogy megkaphassák a voksolás 
során szükséges levélszavazat-cso-
magjaikat. Ugyanakkor azokban 
az esetekben, amikor adatváltozás 
történt, munkatársaik a választói 
névjegyzékben szereplő adatok 
frissítésében is segítenek. Az EMNP 
elnöke is kihangsúlyozta, hogy a 
magyarországi választáson, nép-
szavazáson való részvétel szerinte 
nemcsak jog, hanem kötelezettség 
is, ez a jogi aktus a nemzet határok 
feletti egyesítésének kifejeződése, 
még akkor is, ha a külhoni magya-
rok listára szavaznak, nem egyéni 
jelöltekre.

Csomortányi István 
és Sándor Krisztina. 
Segítenek az ügyintézésben 
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S telian Ion felmentését Florin 
Cîțu miniszterelnök kérte szer-

da este, miután az USR-PLUS szö-
vetséghez tartozó miniszter formai 
kifogásokra hivatkozva elutasította 

az Anghel Salignyről el-
nevezett, 50 milliárd lejes 
keretösszegű fejlesztési 
program sürgősségi kor-
mányrendelet-tervezetének 
véleményezését. Az állami 
költségvetésből fi nanszí-
rozott programmal a helyi 
önkormányzatok számára 

nyújtana támogatást a kor-
mány a víz-, gáz- és szennyvízháló-
zataik kiépítésére vagy fejlesztésére 
és közútjaik javítására. A program 

névadója Anghel Saligny mérnök, 
aki a 19. század végén a Fetești és 
Cernavodă között felépített első ro-
mániai Duna-hidat tervezte.

A miniszter leváltása után az 
USR-PLUS szövetség megvonta a 
bizalmat Florin Cîțu miniszterel-
nöktől, és új kormányfő kijelölésére 
szólította fel a koalíciót. Ellenkező 
esetben kilátásba helyezte egy, a 
kormányfő elleni bizalmatlansági 
indítvány megszavazását. Stelian 
Ion csütörtökön úgy vélte, Florin 
Cîțu voltaképpen az USR-PLUS kor-

mányból való eltávolítását akarta 
elérni a leváltásával. Szerinte erre 
utal az, hogy a tárca ideiglenes ve-
zetését nem egy USR-PLUS-hoz tar-
tozó politikusra bízta – ahogy azt 
a koalíciós megegyezés előírja –, 
hanem a Nemzeti Liberális Párthoz 
(PNL) tartozó Lucian Bode belügy-
minisztert bízta meg a feladattal. Az 
Agerpres hírügynökség beszámo-
lója szerint a vezető kormánypárt 

állandó bizottsága csütörtök déle-
lőtt határozatban állt ki Florin Cîțu 
miniszterelnök mellett. A testületet 
a párt azon politikusai hívták ösz-
sze, akik Florin Cîțut támogatják a 
párt szeptember közepén tartandó 
tisztújító kongresszusán. A tanács-
kozáson nem vettek részt az újabb 
mandátumért versenybe szálló Lu-
dovic Orban jelenlegi PNL-elnök 
támogatói. (MTI)

Iohannis elfogadta az igazságügyi miniszter leváltását
• Klaus Iohannis államfő elfogadta csütörtökön Steli-
an Ion igazságügyi miniszter leváltását és Florin Cîțu 
miniszterelnöknek azt a javaslatát, hogy Lucian Bode 
belügyminiszter vegye át ideiglenesen a tárca irányítá-
sát – közölte az Agerpres hírügynökség.

Támadásokat kell kivédenie a miniszterelnöknek
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Útfestések 
Szentmártonnál
Útburkolati jelek festésére 
kerül sor ma a 131A jelzésű 
megyei út Homoródszentmár-
ton környéki szakaszán. A 
községvezetés arra kér min-
den gépjárművezetőt, hogy a 
munkálatok zökkenőmentes 
elvégzése érdekében ne 
parkoljanak a Homoródszent-
márton központ – Keményfal-
va útszakaszon.

Értesítik 
a fogyasztókat
A Goscom Rt. távhőszolgál-
tató értesíti fogyasztóit, 
hogy szeptember 4-én 10 
órától szeptember 5-én 18 
óráig javítási munkálatok 
miatt szünetelni fog a meleg-
víz-szolgáltatás a csíksze-
redai Malom és Állomás 
kazánházak körzetében.

• RÖVIDEN 




