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A népszámlálás kisebbsé
gi ügy is, mindannyiunk 
ügye. Túl azon, hogy vála

szainkkal lakóhelyünk, környeze
tünk fejlesztését könnyítjük meg, 
a népszámlálás eredménye kisebb
ségi kérdésekben is mérvadó, a 
jövőnket határozza meg az, hogy 
hány magyar él ma Romániában. 

Országunkban kötelező részt 
venni a népszámláláson. Minden
kinek fogadnia kell a népszámlá
lási kérdezőbiztost. A válaszadás 
megtagadásáért, a törvény szerint, 
pénzbírság jár. A kérdésekre, né
hány kivételt leszámítva, kötelező 
válaszolni. Összeíráskor nem kell 
az összes családtagnak jelen len
nie, egy személy is –  nem muszáj 
a családfő legyen – bediktálhatja 
az egy háztartásban élők adatait. 
Bár sok országban van mód arra, 
hogy online töltsék ki a népszám
lálási űrlapokat, Romániában ma 
erre még nincs lehetőség.

Közösségünk szempontjából leg
fontosabb űrlap a P, azaz a Per so
ane (Személyek), ebből minden 
családtagnak külön töltenek ki 
egyetegyet. Az itthon élőket és 
az ideiglenesen távol (más tele
pülésen vagy külföldön) tartóz

kodókat is mindenképpen a P 
(persoane, személyek) piros színű 
űrlapra regisztráljuk! Ez vonat
kozik az egyetemistákra, a más 
országban ideiglenesen munkát 
vállalókra is. Nem kell attól tar
tani, hogy valakit kétszer is nyil
vántartásba vesznek, ugyanis az 
országos program kiszűri majd a 
duplázásokat. Tudni kell, hogy 
csak azok a személyek kerülnek be 
az állandó lakosság körébe, akik a 
P űrlapon szerepelnek! A demog
ráfiai arányokat pedig az állandó 
lakosság adataiból számolják ki.  

Vigyázat! – amint már jeleztük, 
vannak olyan kérdések is, amelyek
re nem kötelező válaszolni. Például 
a nemzetiségre és anyanyelvre vo
natkozó kérdés ilyen. Éppen ezért 
nagyon kell figyelni arra, hogy a 
számlálóbiztos nehogy kihagyja 
ezt a kérdést. A romániai magyar 
közösség szempontjából fontos a 
demográfiai arány, hiszen ehhez kö
tődnek kisebbségi jogaink, többek 
között az anyanyelvhasználat, a ma
gyar iskolák, intézmények sorsa. A 
nemzetiségre és az anyanyelvre vo
natkozó kérdés nyílt, mindkettőre a 
helyes válasz a maghiară (magyar). 
A regionális identitást nem számol

ják a magyar közösséghez, ha pedig 
csak az anyanyelvhez diktáljuk be a 
magyart, az nem jelenti azt is, hogy 
a nemzetiség is automatikusan ma
gyar lesz! Éppen ezért mindkét 
kérdésre meg kell adni a választ. A 
számlálóbiztos csakis tollal tölthe
ti ki az űrlapokat! Ne fogadjuk el 
magyarázatként, hogy majd utólag, 
netán az adatok kódolásakor végle
gesítik a ceruzával kitöltött nyom
tatványokat. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 
számlálóbiztosok már október 19
én bejárják a körzetüket, és plaká
tokat, szórólapokat helyeznek el, 
így értesítve a lakosokat, hogy 
mikor fogják felkeresni őket. Az 
összeírók személyi igazolvánnyal 
és kitűzővel igazolják magukat. 
Amennyiben október 24ig sem
milyen formában nem jelentkezik 
a számlálóbiztos, azonnal jelezni 
kell a polgármesteri hivatalban, 
az RMDSZ zöldszámán, vagy az 
RMDSZ területi felelőseinél.

A www.nepszamlalas.ro hon
lapon kérdezőbiztosok és válasz
adók is gyakorlati kisokost talál
nak, de hétköznap 10 és 18 óra 
között a 0800–802009 ingyenes 
zöldszámot is hívhatják.

A restitúciós bizottság tAgjAi A vádlottAk

Megkezdődött Romániában 
a Mikó-per

Népszámlálás 2011 –  
A „P” űrlap a legfontosabb

hirdetések

A Szentegyháza, Ady Endre utca 34. sz. alatti 
VITUS HAR TRADE Kft., Vitus Csaba képviseletében

értesíti az érintetteket, hogy a Kápolnás községhez tartozó, 
MadarasiHargita, Jáhorosdűlő alatt található turista-közellátó és 
-szállásoló, nehezen megközelíthető menedékház működtetéséhez 
a környezetvédelmi  engedélyezési eljárást elindította.

A tevékenység előrelátható környezeti hatásaival kapcsolatos 
információk megtekinthetők hétköznap 8–15 óra között a Hargi
ta Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, 
Márton Áron utca 43. szám alatt.

Az érintettek észrevételeiket a hirdetés megjelenésétől számított 
15 napon belül írásban nyújthatják be a Hargita Megyei Környezet
védelmi Ügynökséghez, az észrevételező személyi adatainak feltün
tetésével. Tel.: 0266–312454, 0266–371313. Fax: 0266–310041. 

oroszhegy község Önkormányzata
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy az Oroszhegy község, 
Üknyéd falu villamosítása című tervét Oroszhegy község, Üknyéd 
falu bel- és külterületén benyújtotta a Hargita Megyei Környezet
védelmi Ügynökséghez, a környezetvédelmi beleegyezés elnyerése 
céljából.

A javasolt terv környezeti hatásaival kapcsolatos információk 
beszerezhetők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség 
székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám alatt, munka
napokon 8.30–16.30 között, valamint Oroszhegy Község Önkor
mányzata székhelyén, Oroszhegy falu, Fő út 601. szám alatt.

Az érintettek észrevételeiket a környezetvédelmi szabályozás tel
jes időtartama alatt nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvé
delmi Ügynökséghez (tel.: 0266–371313, fax: 0266–310041)

Hargita Megye Tanácsa a 2003/52-es számú törvény előírásai 
alapján kifüggesztette,  weboldalán megjelentette és kiközli a 
következő határozattervezet címét:

Határozattervezet egyes Hargita megyei autóbusz-állomások 
elnevezésének módosításáról.

A határozattervezet szövege tanulmányozható Hargita Megye 
Tanácsának weboldalán: www.hargitamegye.ro, valamint a megyei 
tanács főbejáratánál található hirdetési táblán.

Az esetleges észrevételek megoldására a hirdetés megjelenésétől 
számított 10 napon belül rendelkezésükre áll Tankó Éva – Hargita 
Megye Tanácsának Kancellária irodavezetője (229es iroda), tele
fon: 207700, 1213 belső.

Csíkkozmás Község
Polgármesteri Hivatala

nyílt árverést szervez
2011. október 18-án

10 órai kezdettel
a hivatal székhelyén 

742 m3 haszonfa eladására.

Bővebb felvilágosítás
a 0266–326668-as

telefonszámon.

Megkezdődött Romániában a 
sep siszentgyörgyi székely Mikó 
kollégium épületének visszaszol-
gáltatása nyomán indított per, 
amelyben a restitúcióról döntő 
bizottság tagjai a vádlottak.

hírösszefoglaló

Sepsiszentgyörgyről a délro
mániai buzăui törvényszékre  
helyezték át a pert a román 

korrupcióellenes ügyészek kérésé
re. Ott a kedden megtartott első 
tárgyaláson döntés született arról, 
hogy a korábbi román kormány két 
minisztériumát, valamint a refor
mátus egyházat is bevonják a perbe. 
A tárgyaláson először jelent meg 
ügyvédeivel együtt a per három 
vádlottja, Markó Attila államtitkár, 
a romániai Etnikumközi Kapcso
latok Hivatalának vezetője; Maro
sán Tamás, az Erdélyi Református 
Egyházkerület jogi tanácsadója, 
valamint Silviu Clim volt igazság
ügyi minisztériumi jogi tanácsadó. 
Ellenük nagy értékű hivatali visz
szaélés címén emeltek vádat a kor
rupcióellenes ügyészek, akik azt 
állítják, hogy a restitúciós bizottság 
tagjaiként érvénytelen dokumentu
mok alapján szolgáltatták vissza az 
ingatlant a református egyháznak, s 
ezáltal 1,3 millió lej kárt okoztak az 
államnak. Ezért az ügyészek kéré
sére zárolták a vádlottak vagyonát. 
A három vádlott tagja volt annak 

a bizottságnak, amely 2002ben a 
Sepsiszentgyörgy leghíresebb 
iskolájának otthont adó ingatlan 
visszaszolgáltatásáról döntött. Az 
egyházkerület nemcsak az iskolá
ra, hanem a többi épületre, így a 
tanári lakásokra is igényt tartott. A 
tanári lakások egy részét azonban 
időközben megvásárolta Benedek 
Levente és Fejér Zoltán, akik 2007
ben mindenkit feljelentettek az 
ügyészségen, akiknek közük volt 
a visszaszolgáltatáshoz. E feljelen
tés nyomán indult az ügyészségi 
eljárás, amelynek vádemelés lett az 
eredménye.

A három vádlottat védelmébe 
vette a református egyház és a Ro
mániai Magyar Demokrata Szö

vetség (RMDSZ) is. Tőkés László, 
az Európai Parlament alelnöke pe
dig Viviane Reding, a jogérvénye
sülésért, alapvető jogokért és uniós 
polgárságért felelős biztosnak a 
figyelmét is felhívta korábban a 
Mikó kollégium kapcsán kialakult 
helyzetre. Tőkés szerint a Mikó
per az egyházi ingatlanok visszaál
lamosítására tett kísérlet.

Az ügy felkeltette az amerikai 
törvényhozás figyelmét is; a New 
Yorki székhelyű Magyar Emberi 
Jogok Alapítvány megkeresésére 
Jean Schmidt Ohio állambeli re
publikánus képviselő arra kérte az 
Egyesült Államok bukaresti nagy
követségét, hogy kövesse figyelem
mel a pert.

A Mikó-per felkeltette az amerikai törvényhozás figyelmét is fotó: vargyasi levente


