Kelemen Hunor szövetségi elnök
közleménye a népszámlálás
lezárulta alkalmából
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség nevében köszönetemet fejezem
ki a romániai magyarok felelősségteljes hozzáállásáért, amit a népszámlálási folyamat során tanúsítottak. A Szövetség üzenete, amelyben a nemzetiségünk, anyanyelvünk, illetve felekezeti hovatartozásunk büszke és bátor
vállalására biztattunk, csak úgy tudott elérni minden magyar emberhez,
ha ebben a helyi magyar közösségek tagjai is segítettek nekünk. A magyar
családok pozitívan válaszoltak az RMDSZ felkérésére, és ezáltal bebizonyosodott, hogy a Minden magyar számít nem csak egy szlogen, hanem egy
mozgalmi jellegű hívó szó is.
A népszámlálás a romániai, erdélyi magyarok számára a bizalomra épült.
Az elmúlt napokban, hetekben több ezren éltek a lehetőséggel, és az RMDSZ
helyi, megyei és országos irodáihoz fordultak segítségért, hiszen bíztak abban, hogy problémáikat orvosoljuk.
Ezúton megköszönöm a történelmi magyar egyházak, civil és ifjúsági
szervezetek, illetve a magyar nyelvű sajtó segítségét is, hiszen közösen újra
megmutattuk: egy ilyen nagy horderejű nemzeti ügy érdekében kifejtett
munkánk megsokszorozza erőinket.
2011. november 1.
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Az Rmdsz Főtitkárságának beszámolója
I. A NÉPSZÁMLÁLÁS ELŐKÉSZÍTÉSE
Népszámlálási munkacsoport alakul
Az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége 2010 augusztusában hozott határozatában
felkérte Székely István irodavezetőt, politológust, hogy hozzon létre egy
szakmai csoportot a 2011. évi népszámlálásra való felkészülés céljából.
A bizottság feladatai közé tartozott a népszámlálásra való felkészülés
ütemtervének kidolgozása, az üzenetek megfogalmazása, valamint egy tájékoztatási kampányterv elfogadása.
„A kampány által szeretnénk tudatosítani a romániai magyar emberekben, hogy miért fontos magyarságuk vállalása. Külön üzenetet fogalmazunk
meg a tömbmagyarság, illetve más területeken élő magyar emberek számára, hangsúlyt fektetve a vegyes házasságokban élőkre is. A tervek szerint
a tájékoztató kampány Erdély egész területére kiterjed, és a helyi, megyei
RMDSZ-szervezetek, a civil és ifjúsági partnerek, illetve egyházak bevonásával zajlik” – fogalmazta meg Székely István a kampány céljait.
A bizottság tagjai:
• Barna Gergő szociológus
• Horváth István szociológus, a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet vezetője
• Kapitány Balázs, a Központi Statisztikai Hivatal – Népességtudományi
Kutatóintézet tudományos titkára
• Kiss Tamás szociológus, a NKI kutatója
• Kovács Péter, az RMDSZ ügyvezető alelnöke (jelenleg az RMDSZ főtitkára)
• Markó Attila államtitkár, a romániai Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának elnöke
• Porcsalmi Bálint kampányszakértő
• Székely István politológus (jelenleg az RMDSZ főtitkár-helyettese)
Az első megbeszélésre 2010. december 8-án került sor Kolozsváron.
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Hivatalos kampány – magyar nyelven is
A 2011. évi népszámlálás előkészítésében az RMDSZ-nek több olyan eredményt sikerült elérnie, amelyek gyakorlati alkalmazása eredményeként a
romániai magyarság számára átláthatóbbá, érthetőbbé vált a népszámlálás
folyamata.
Az idei népszámlálás során első ízben készültek hivatalos magyar nyelvű
űrlapok, amelyek segítettek a kérdések megértésében, helyes értelmezésében. Ezeket azokon a településeken lehetett igényelni, ahol a magyarság
aránya meghaladja a 20 százalékot.
A román nyelvű kommunikációval párhuzamosan zajlott az állami szervek magyar nyelvű információszórása: hivatalos magyar nyelvű plakát és
rádiószpot készült.
Egy másik igen jelentős előrelépés, hogy a 2011. évi népszámlálás során
magyar biztosokat is bevontak a népszámlálási folyamatba.
A nemzetiség kódolása az adatok feldolgozása során
A nemzetiség bevallása a szabad akarat elve alapján történt: ennek érvényesítésében a számlálóbiztosnak nem volt szabad befolyásolnia a megkérdezettet. A nemzetiségre nyílt kérdésben kérdeztek rá, amit a kérdezők utólag,
két szinten kódoltak. Az első szinten a 18 parlamenti képviselettel rendelkező kisebbség, illetve az egyéb etnikum kategória volt felsorolva. A második
szinten azok az etnonímák szerepeltek (külön kóddal), amelyeket az adott
kisebbséghez soroltak.
Szakmai értekezlet a népszámlálásról
Az RMDSZ aktív kampányt folytatott a népszámlálás kezdetéig: arra biztatta
a romániai magyarokat, hogy vállalják identitásukat, büszkén vallják magukat magyar nemzetiségűeknek.
A kampány szakmai megalapozását segítette elő a Népszámlálás 2011
című értekezlet, amelyre 2011. január 25-én Kolozsváron, az RMDSZ Ügyvezető Elnökségének székházában került sor.
Kelemen Hunor szövetségi elnök itt úgy fogalmazott: „Népesedési helyzetünk természetesen nem megnyugtató, de hamis és káros az a felfogás, amely
a demográfiai folyamatokat a nemzethalál víziójával köti össze. Az utóbbi két
népszámlálás között a magyarok száma közel 200 ezer fővel csökkent, arányuk pedig Erdélyen belül 20,8-ról 19,6 százalékra csökkent. A 2011. évi nép3
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számlálás kimutathatja, hogy a magyarok arányának a csökkenése lelassult
vagy megállt, ehhez azonban a magyar identitás vállalása szükséges”.
A tanácskozáson Kapitány Balázs, a Központi Statisztikai Hivatal tudományos titkára (Budapest) 2011 – új demográfiai kihívások a Kárpát-medencében?, Horváth István, a kolozsvári Kisebbségkutató Intézet igazgatója
Népszámlálások Romániában 1989 után, Kiss Tamás, a kolozsvári Kisebbségkutató Intézet tudományos titkára Demográfiai folyamatok Erdélyben az
ezredforduló után címmel tartott előadást. Székely István, a népszámlálási
bizottság vezetője, a 2011. évi cenzus prioritásait és feladatait vázolta fel.
Itt szakmai véleményt fogalmazott meg: Péntek János egyetemi tanár, a
Kolozsvári Akadémiai Bizottság elnöke, Pozsony Ferenc egyetemi tanár, a
kolozsvári székhelyű Kriza János Néprajzi Társaság elnöke, Tánczos Vilmos
néprajzkutató, a BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszékének előadótanára, valamint Vetési László szórványlelkész.
Kongresszusi határozat a 2011. évi népszámlálásról
A 2011. évi népszámlálás előkészítése hangsúlyos szerepet kapott a Szövetség 10. Kongresszusán is, amelyre Nagyváradon került sor 2011. február
26–27. között.
HATÁROZAT
Az RMDSZ kiemelten fontosnak tartja a 2011. évi népszámlálás minél alaposabb előkészítését. Célunk, hogy a magyarok minél nagyobb számban
vállalják nemzeti identitásukat, és ezt a népszámlálás során nyilvánítsák ki.
Az elmúlt két évtized alatt jelentős eredményeket értünk el a nemzeti
kisebbségek jogainak biztosítása terén, de a jogok gyakorlásának jelentős
része attól függ, hogy az adott településen milyen az etnikai arányunk.
Az idei népszámlálás reményeink szerint számunkra már egy kedvezőbb
demográfiai helyzetet rögzít: a magyar közösségen belül a gyermekvállalási hajlandóság javult, immár meghaladja az országos átlagot; a romániai
magyarok elvándorlása és tartós külföldi munkavállalása pedig az országos
átlag alá csökkent. E két pozitív folyamat pótolni tudja az asszimilációból
fakadó veszteségeket, és megteremti annak lehetőségét, hogy a romániai
magyarok aránya – a csökkenő népességszám ellenére – stabilizálódjon.
Annak érdekében, hogy a népszámlálás kapcsán minél valósabb képet
kapjunk a romániai magyarokról, az RMDSZ tájékoztatási kampány indít,
amelynek során el akarunk jutni minden egyes romániai magyarhoz, tuda-
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tosítva a magyar identitás vállalásának fontosságát, elmagyarázva a népszámlálás lebonyolításának technikai részleteit.
Meggyőződésünk, hogy a népszámlálás jelentős, össztársadalmi ügy,
ezért a tájékoztató kampány keretében számítunk a civil szervezetek és a
történelmi egyházak partnerségére.
Elfogadta az RMDSZ X. Kongresszusa
Nagyvárad, 2011. február 27.
A népszámlálás – állandó napirendi pont a Főtitkárság ülésein
A cenzus megfelelő előkészítése az RMDSZ 10. Kongresszusa után megalakult Főtitkárság egyik legfontosabb feladata volt. A testület üléseinek állandó napirendi pontja volt a népszámlálási kampány elemeinek a kidolgozása,
részleteinek megbeszélése.
• Azoknak a településeknek a beazonosítása, ahol a 2002. évi népszámlálás során a magyarok mért aránya 18,5–23% között mozgott
Kovács Péter főtitkár ennek kapcsán elmondta: „Ezekre a településekre
hangsúlyosan oda kell figyelnünk, hiszen a nyelvi jogoknak a közigazgatásban való érvényesítése az illető nemzeti kisebbség 20%-os arányától függ.”
•	Számlálóbiztosok felkészítése. Magyar pedagógusok bevonása a
népszámlálás folyamatába
Az RMDSZ különös hangsúlyt fektetett arra, hogy az összeírást végző számlálóbiztosok között minél nagyobb arányban legyenek olyanok, akik ismerik
a magyar nyelvet. Ezért Kelemen Hunor szövetségi elnök levelet intézett a
romániai magyar pedagógusokhoz, amelyben arra kéri őket, jelentkezzenek
számlálóbiztosoknak. (A levél a Közlemények, felhívások fejezetben teljes
terjedelmében olvasható.)
E kérdés kapcsán Kovács Péter főtitkár úgy fogalmazott: „Fontosnak tartjuk, hogy még a nyári szünet előtt tudatosítsuk a pedagógusokkal e folyamatban való részvételük fontosságát. A Statisztikai Hivatal csak augusztusra tervezi a pedagógusok összegyűjtését, amikor ők szabadságon vannak.
Számunkra prioritás, hogy még a nyári szünidő előtt bevonjuk a felkészülési
folyamatba a pedagógusok szervezeteit, az önkormányzatokat, az RMDSZ
helyi szervezeteit.”
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• Népszámlálási biztosok toborzása
Augusztus 1-jén hivatalosan is megkezdődött a népszámlálási biztosok toborzása. A jogszabályok értelmében a Helyi Népszámlálási Bizottságok toborozták és választották ki a számlálóbiztosokat, elsősorban polgármesteri
hivatalokban dolgozó közalkalmazottak, illetve helyi tanárok soraiból, szükség esetén nyugdíjasokat vagy diákokat vontak be.
„Fontos, hogy a népszámláláson Erdélyben legalább 6–7 ezer magyar
nemzetiségű számlálóbiztos gyűjtse az adatokat. Ez településekre lebontva
azt jelenti, hogy valamennyi, magyarok által (is) lakott településen, minden
300 magyar lakosra jusson legalább egy magyar számlálóbiztos” – vázolta
Kovács Péter a Szövetség célját.
• Népszámlálási karavánok a veszélyeztetett településeken
2011. augusztus 23-i ülésén a Szövetség Főtitkársága arról döntött, hogy
a szeptember közepén induló tájékoztató és tudatosító kampány része lesz
egy karaván is: azokat a helységeket keresi fel, ahol 2002-ben a magyarság
aránya 18 és 22 százalék között mozgott.
• Ingyenesen hívható telefonvonal a népszámlálás alatt
Az RMDSZ Főtitkársága zöld vonalat működtetett a népszámlálás lezárásáig.
A 0800-802 009 számú telefonvonal üzemeltetésének célja az volt, hogy a
kérdezőbiztosok és a válaszadók is szükség esetén naprakész információkat
kaphassanak.
• Népszámlálási felelősök a Szövetség területi szervezeteinél
A Főtitkárság kezdeményezésére az RMDSZ megyei szervezetei megnevezték azokat a felelősöket, akik a saját területükön segítették a népszámlálási
munkát. Az rmdsz.ro oldalra felkerült a megyei felelősök névsora, telefonszáma és e-mail címe, valamint irodai elérhetősége.
Tanácskozás a népszámlálásról
Kelemen Hunor szövetségi elnök vezetésével zajlott szeptember 8-án Kolozsváron, az RMDSZ Elnöki Hivatalában az a tanácskozás, amelyen részt
vettek a Szövetség megyei tanácselnökei és alelnökei, a magyar prefektusok és alprefektusok, valamint az RMDSZ megyei szervezeteinek képviselői.
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A megbeszélésen elhangzott: a népszámlálás eredményei átfogó képet
adnak a népesség számáról, összetételéről, életkörülményeiről, illetve az
utóbbi évtizedben bekövetkezett változásokról. Másrészt ezek az adatok
határozzák meg a következő tíz évben a területfejlesztéssel, a szociális helyzettel vagy a munkanélküliséggel kapcsolatos döntéseket.
Önkormányzatok felkészítése
A Főtitkárság folyamatosan információkkal látta el a Szövetség polgármestereit, alpolgármestereit, helyi tanácsosait.
Az önkormányzatok irányába történő információáramoltatás differenciáltan zajlott, hiszen annak függvényében, hogy egy adott településen az
RMDSZ és a magyar lakosság milyen arányban van képviselve, az illető település polgármesterére különböző feladatok hárultak.
A Főtitkárság négy nagy kategóriát különített el:
1. A településen a polgármester, a tanácsosok, sőt a tanácsi alkalmazottak többsége is magyar nemzetiségű.
A Főtitkárság ebben az esetben arra hívta fel a polgármester figyelmét, hogy a helyi népszámlálási bizottság vezetőjeként ügyeljen arra,
hogy a számlálóbiztosok között a település lakossági arányának megfelelően legyenek magyar nemzetiségűek.
2. A településen az RMDSZ adja a polgármestert, de a településen jelentős nem magyar lakosság él, és a tanácsi alkalmazottak jelentős része
sem beszéli a magyar nyelvet.
A népszámlálási bizottság vezetőjeként a polgármesternek arra kellett ügyelnie, hogy a számlálóbiztosok között legalább a település
lakossági arányának megfelelően legyenek magyar nemzetiségűek.
A Főtitkárság azt javasolta, hogy e célból vegye fel a kapcsolatot a
településen működő magyar oktatási intézmény(ek) vezetőivel, tanárokkal, illetve egyeztessen a hivatal számlálóbiztosi munkára alkalmas magyar alkalmazottaival még a nyári szünidő előtt. A számlálóbiztosok körzetekbe való elosztásakor figyelnie kellett arra, hogy a
vegyesen lakott körzetekbe kerüljenek magyar nyelvet beszélő, megbízható számlálóbiztosok.
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3. A településen az RMDSZ-nek alpolgármestere van.
Ebben az esetben a Főtitkárság az alábbiakra hívta fel az alpolgármester figyelmét, aki a törvényes előírások szerint tagja volt a helyi
népszámlálási bizottságnak: próbáljon segíteni abban, hogy megfelelő számban jelentkezzenek magyarok számlálóbiztosnak, a bizottságban próbálja elérni, hogy a munkára jelentkező magyar biztosokat
fel is vegyék, illetve olyan körzetekbe osszák be, ahol a magyarok
nagyobb arányban laknak.
4. A településen az RMDSZ-nek alpolgármestere sincs.
A Szövetség helyi tisztségviselőjének fel kellett vennie a kapcsolatot
a településen dolgozó magyar nemzetiségű tanárokkal, a helyi önkormányzat magyar nemzetiségű munkatársaival, akiknek fel kellett
hívnia a figyelmüket a népszámlálás fontosságára, kapcsolatba kellett lépnie a helyi népszámlálási bizottság magyar tagjaival, akiknek
abban kellett segítségüket kérnie, hogy intézkedjenek, hogy a számlálóbiztosok között arányainak megfelelően legyenek magyarok, és a
magyar biztosok a magyarok által nagyobb arányban lakott körzetekben írjanak össze.
A Főtitkárság ugyanakkor arra kérte önkormányzati tisztségviselőit, hogy
toborzáskor hangsúlyozzák a számlálóbiztos-jelölteknek: vállalják a munkát, ehhez anyanyelvükön kapnak segítséget.
Népszámlálás.ro – tájékoztató honlap
Szakértők egy csoportja – Barna Gergő, Kapitány Balázs és Kiss Tamás szociológusok – az RMDSZ-szel partnerségben tájékoztató honlapot működtetetett. A www.nepszamlalas.ro választ adott minden népszámlálással kapcsolatos kérdésre, segítséget nyújtott a felmerülő kérdések orvoslásában
összeíróknak, szervezőknek és válaszadóknak egyaránt. Azok a magyar
kérdezőbiztosok, akik regisztráltak az oldalon, hasznos, technikai jellegű
információkhoz jutottak.
A nepszamlalas.ro honlap azzal a céllal működött, hogy magyar nyelven
tájékoztassa a népszámlálás folyamatában érintetteket. Három célcsoportnak külön szerkesztett, elsősorban szakmai jellegű anyagok kerültek fel: vá-
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laszadóknak, számlálóbiztosoknak és szervezőknek. A számolás ideje alatt
kifejezetten az összeírók munkájának segítésére koncentráltunk.
A honlap 2011 májusa és novembere között működött. A látogatottsági
adatok így alakultak:
Hónap

Egyedi
látogatók

Látogatások Megjelenített Klikkek
száma
oldalak

Adatforgalom

2011. május

51

59

190

781

5,95 MB

2011. június

524

610

1984

15 465

68,94 MB

2011. július

517

621

1877

15 797

75,99 MB

2011. aug.

2938

3918

35 813

232 116

2,32 GB

2011. szept.

7355

10 599

77 219

586 270

7,53 GB

2011. okt.

23 174

34 134

255 794

1 907680

27,99 GB

2011. nov.

807

995

5876

47 314

541,76 MB

Összesen:

35 403

50 993

378 875

2 805 882

38,52 GB

A legtöbb látogatást október 20-án regisztrálhattuk, aznap 3549-en keresték fel honlapunkat.
Interaktív felületként működött a Kérdezz! rovat, amelyben többnyire a
számlálóbiztosok tettek fel kérdéseket. Ezekre néhány órán belül kaptak
választ. Összesen 657 kérdés-válasz született augusztus 17–november 2.
között.
A legfontosabb célcsoport a számlálóbiztosok voltak, velük e-mailben
is kommunikáltunk. Megközelítőleg 1500 e-mail érkezett a szerkesztoseg@
nepszamlalas.ro postaládájába. Ugyanakkor négy rendben ment ki az ös�szes honlapon regisztrált számlálóbiztosnak különböző tájékoztató tartalmú e-mail:
1. Népszámlálási személyzet tankönyve (szept. 10)
2. Kisokos számlálóbiztosoknak (szept. 28)
3. Kitöltési segédlet (okt. 13)
4. Összeírással kapcsolatos kérdések (nov. 1)
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EU Tábor – A népszámlálás kapujában
A népszámlálás kiemelt témája volt az idei, 8. EU Tábornak is. Itt Markó Attila államtitkár, az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának vezetője és Székely
István, az RMDSZ főtitkárhelyettese tartott előadást.
Markó Attila fontos előrelépésként értékelte a magyar biztosok bevonását a népszámlálási folyamatba, a kitöltés megértését elősegítő magyar
nyelvű űrlapokat, illetve a román kommunikációval párhuzamosan zajló magyar nyelvű tájékoztatást.
Székely István főtitkárhelyettes kiemelte, hogy a demográfiai adatok
nagymértékben függnek a gyermekvállalási hajlandóság és elhalálozás közti különbségtől, a migráció mértékétől, valamint a munkaerőpiac átstrukturálódásától. Úgy vélekedett: nem várható csökkenés a magyarság romániai
arányszámában, ami igen fontos, hisz ennek függvényében érvényesíthető
a magyar nyelv használatának a joga.

II. NÉPSZÁMLÁLÁSI KAMPÁNY
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség 2011. szeptember 15-én indította
hivatalosan népszámlálási kampányát.
Ez alkalomból tartott bukaresti sajtóértekezletén Kelemen Hunor szövetségi elnök kijelentette: „A népszámlálás szabályozási kereteit a magyar közösség szempontjából sikerült megnyugtatóan rendeznünk, ezzel párhuzamosan megfelelő számú magyar összeírót toboroztunk, a mai napon pedig
elindítjuk az RMDSZ tudatosító kampányát, melynek üzenete, hogy vállaljuk
bátran és büszkén magyarságunkat, anyanyelvünket és vallásunkat.”
Együttműködés a történelmi magyar egyházakkal, a magyar sajtóval
Annak érdekében, hogy a népszámlálás valóban sikeres legyen a romániai
magyarság számára, az RMDSZ széles körű összefogást kezdeményezett
a történelmi magyar egyházak vezetőivel, illetve a magyar nyelvű írott és
elektronikus média képviselőivel. Kezdeményezésének célja az volt, hogy
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a tájékoztató és tudatosító kampány egy közös erőfeszítés eredményeként
valósulhasson meg.
A „Minden magyar számít” mottó jegyében zajló kampányban a Szövetség nagy hangsúlyt fektetett a vegyes házasságokban élőkre, a szórványmagyarságra, az átmenetileg külföldön tartózkodókra, a nagyvárosi
tömbháznegyedekben élőkre, valamint a csángókra, hiszen a legfontosabb
az volt, hogy minden romániai magyar vállalja magyarságát.
Kelemen Hunor szövetségi elnök levelet intézett a magyar egyházfőkhöz,
amelyben segítségüket kérte a Szövetség népszámlálási üzenetének eljuttatását olyan vidékekre, ahova a saját eszköztárába tartozó intézményrendszeren keresztül nem ér el. (A levél a Közlemények, felhívások fejezetében
teljes terjedelmében olvasható).

III. KAMPÁNY TÖBB SÍKON
Az RMDSZ Főtitkársága által koordinált kampány több síkon zajlott:
1. Írott és elektronikus sajtó
2. Tájékoztató anyagok, plakátok, szórólapok
3. Karavánok
4. Rendezvények
1. Írott és elektronikus sajtó
A médiakampány főszereplői ezúttal ismert és elismert romániai magyar
közéleti személyiségek voltak: Böjte Csaba ferences szerzetes, Bogdán Zsolt
színművész, Dancs Annamari énekesnő, Egyed Ákos történész, Weinberger
Attila zenész, valamint az Open Stage és a Szomszédnéni Produkciós Iroda
humortársulatok.
A felkért személyiségek megfogalmazták, hogy mit jelent számukra magyarnak lenni Erdélyben, illetve miért fontos, hogy mindenki magyarnak
vallja magát a népszámláláson. Üzeneteiket televíziós és rádiós klip formájában közvetítettük.
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Rádiókampány
Legtöbb erdélyi magyar kereskedelmi rádió bekapcsolódott a kampányba,
naponta többször sugározta a Szövetség megbízásából készült spotokat.
Kovászna megye: Friss Rádió, Sepsi Rádió, Sláger Rádió, Profi Rádió,
Siculus Rádió
Hargita megye: Fun Fm, Star Radio, Vox Fm, Mix Fm
Maros megye: Rádió Gaga, Erdély FM
Kolozs megye: Paprika Rádió
Szatmár megye: City Rádió
Bihar megye: Partium Rádió
A kampányban természetesen részt vettek a közszolgáltai rádió területi stúdiói is: Kolozsvár, Marosvásárhely és Temesvár.
Sugárzott anyagok, spotok:
1. Humoristák a népszámlásról – 2 spot
2. Böjte Csaba
3. Bogdán Zsolt
4. Dancs Annamari
5. Egyed Ákos
6. Technikai tudnivalók: – 5 külön spotban szólítottuk meg a külföldön
élőket, az egyetemistákat, külön felhívtuk a figyelmet a magyar nemzetiségre, a családtagok nemzetiségének bediktálására, valamint más
általános jellegű fontos tudnivalóra (pl. adatok tollal való bejegyzése).
TV kampány
Több helyi kereskedelmi adó, kábelszolgáltató műsorára tűzte az RMDSZ
népszámlálási klipjeit.
Kovászna megye: Polyp TV
Hargita megye: Fény TV, Digital3, Csíki TV, Székely TV
Maros megye: Erdély TV
Nagybánya: CANAL 7 / TELE +
Szatmár megye: Nord Vest TV
Szilágy megye: Perecseni kábel tv
Hunyad megye: TVS Holding
Brassó megye: TVS Holding
A rádiókhoz hasonlóan a kampányban szerepet vállaltak a közszolgálati tv
területi stúdióinak magyar szerkesztőségei: Bukarest, Kolozsvár és Marosvásárhely.

www.rmdsz.ro
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Sugárzott videók:
1. Humoristák a népszámlásról
2. Böjte Csaba – Bogdán Zsolt – Egyed Ákos
3. Weinberger Attila
4. Dancs Annamari
5. Technikai tudnivalók: – 2 általános (nemzetiség magyar, adatok tollal
való bejegyzése, valamint minden családtag felvétele a P+G űrlapokra)
A videók felkerültek a Transindex portálra, a Kukker.ro videomegosztóra, valamint a nepszamlalas.ro és az rmdsz.ro oldalakra is.
Írott sajtó
A népszámlálási kampány, majd ezt követően a népszámlálás alatt napi
rendszerességgel kiadott hírek, közlemények mellett az RMDSZ egy népszámlálási mellékletet is kiadott. Ez számos olyan információt tartalmazott,
amely segítséget nyújtott elsősorban a megszámlálásra kerülő magyarságnak, választ adott a gyakran felmerülő kérdésekre.
A népszámlálási melléklet tartalma:
• Általános plakát
• Ifjúsági szórólap
• Gyakori kérdések a népszámlálásról
• Erdélyi személyiségek a népszámlálás fontosságáról
A kolozsvári Szabadság nagyobb terjedelmet biztosított a népszámlálással
kapcsolatos információk számára, a havonta megjelenő Erdélyi Híradó októberi számát teljes egészében ennek szentelte. A tartalomról hasonlóképpen
az RMDSZ Főtitkársága gondoskodott.
Tartalom:
• Általános plakát
• Ifjúsági szórólap
• Gyakori kérdések a népszámlálásról
• Erdélyi személyiségek a népszámlálás fontosságáról
• Kelemen Hunor szövetségi elnök üzenete
• Barna Gergő – Kiss Tamás interjú
• Kerekasztal-beszélgetés a népszámlálásról: Markó Béla, Székely István, Kapitány Balázs az Erdély TV-ben
• Tudnivalók egyetemisták számára
• Tájékoztató az RMDSZ, valamint a MIÉRT karavánjáról
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Mindemellett újságmakettek is készültek, amelyek a kampány utolsó hetében kerültek a lapokba.
A 3 makett három igen fontos témára fókuszolt:
1. nyilatkozhatunk családtagjaink nemzetiségéről
2. külföldön tartózkodók bediktálása ideiglenesen távol lévő személyekként
3. egyetemisták regisztrálása tanulmányaik helyszínén
2. Tájékoztató anyagok, plakátok, szórólapok
Az RMDSZ tájékoztató anyagokat, plakátokat, szórólapokat készített és
juttatott el a magyarok által is lakott településekre. Ezeken a népszámlálás technikai lebonyolítására vonatkozó tudnivalókon kívül a magyarság, az
anyanyelv és a felekezeti hovatartozás vállalásának fontosságára is felhívta
a figyelmet.
Tájékoztató anyagok – számokban:
• RMDSZ plakát: 10 000 db
• RMDSZ szórólap: 191 800 db
• Újságmelléklet: 59 500 db
• Kültéri reklám: 29 db
• RMDSZ karaván plakát: 2500 db
• Egyetemistákat célzó karaván (OMDSZ, MIERT): 750 db plakát, 12 800 db
szórólap
• Szórványkaraván: 600 db plakát
3. Karavánok
• RMDSZ Karaván
2011. szeptember 30-án az RMDSZ karavánt indított útjára: ez elsősorban
azokra a településekre látogatott el, ahol a tíz évvel ezelőtti népszámláláson
a magyarok aránya 18 és 22 százalék között mozgott.
5000 km 14 nap alatt
„A karaván segítségével szeretnénk eljuttatni minden fontos technikai tudnivalót az emberekhez, arra buzdítva mindenkit, hogy bátran és büszkén
vállalja magyar identitását, anyanyelvét, és vallási hovatartozását” – iswww.rmdsz.ro
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mertette Kovács Péter a karaván célját. Az RMDSZ főtitkára kiemelte, a népszámlálási karaván elsősorban a szórványban élő magyarokra koncentrál,
útja során 10 megyében több mint 100 olyan települést érint, ahol a 2002es népszámlálási adatok alapján a magyarság számaránya 18 és 22 százalék között mozog. Ezekben a kisvárosokban, községekben, falvakban élő
magyarok többségében román környezetben szocializálódtak, esetenként
vegyes házasságokban élnek, románul tanulnak és dolgoznak – az RMDSZ
számára kiemelten fontos eljutni ezekhez az emberekhez, megerősíteni őket
identitásukban, és ennek felvállalására bátorítani őket.”
A népszámlálási karaván során a szórólapozás mellett beszélgetésekre
is sor került a helyi véleményformálókkal, ugyanakkor lakossági fórumok
keretén belül, ahol az erdélyi személyiségek buzdító üzeneteit is levetítették, a Szövetség helyi, megyei és országos képviselői a népszámlálás fontosságára hívták fel a figyelmet.
A karavánhoz olyan neves erdélyi humoristák is csatlakoztak, mint a
Szomszédnéni Produkciós Iroda, az Open Stage humortársulat és Zsók Levente, az Erdélyi Humorfesztivál nyertese, akik naponta két-két településen
léptek fel.
A karaván stábja 14 nap alatt Kolozs, Szilágy, Bihar, Arad, Kovászna, Hargita, Szatmár, Máramaros, Maros és Fehér megye több mint 100 településén járt.
Részletes útvonal:
Szeptember 30., Kolozs megye:
Kolozsvár, Tordatúr, Ajtony, Györgyfalva, Kolozsvár, Magyarlóna, Kisbács
Október 1., Kolozs megye:
Tordaszentmihály, Aranyosgyéres, Aranyosegerbegy, Magyarfráta,
Mezőkeszü, Magyarszovát, Melegföldvár
Október 2, Szilágy megye:
Ketesd, Váralmás, Középlak, Nagypetri, Szilágyballa, Zilah
Október 7., Bihar megye:
Rév, Mezőteleki, Pósalaka, Köröskisjenő, Fugyi, Fugyivásárhely, Élesd,
Mezőtelegd, Örvénd
Október 8., Bihar megye:
Nagyszalonta, Ant, Mezőbaj, Erdőgyarak, Árpád, Nagyszalonta, Váras
fenes, Köröstárkány, Belényesújlak, Magyarremete
Október 9., Arad megye:
Nagyzerénd, Vadász, Simonyifalva, Bélzerénd, Ágya, Szapáryliget,
Fazekasvarsánd, Kisjenő, Zimándújfalu
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Október 13., Kovászna megye:
Árapatak, Erősd, Bölön, Hídvég, Kökös, Sepsiszentgyörgy
Október 14., Hargita megye:
Gyergyószentmiklós, Újfalu, Csomafalva, Alfalu, Szárhegy, Ditró, Gyergyószentmiklós, Galócás, Maroshévíz, Gyergyószentmiklós
Október 15., Hargita megye:
Gyergyószentmiklós, Tölgyes, Borszék
Október 19., Szatmár megye:
Nagykároly, Szaniszló, Kismajtény, Domahida, Szamosdob, Csenger
bagos, Szatmárnémeti, Batiz, Erdőd
Október 20., Máramaros megye:
Laposbánya, Misztótfalu, Magyarbereksz, Koltó, Nagybánya, Felsőbánya, Szinérváralja
Október 21., Maros megye:
Gerendkeresztúr, Marosbogát, Kutyfalva, Csekelaka, Magyarózd,
Magyarbükkös, Marosludas, Radnót
Október 22., Maros megye:
Héjjasfalva, Fehéregyháza, Szederjes, Bún, Segesvár, Dicsőszentmárton
Október 23., Fehér megye:
Bethlenszentmiklós, Magyarbénye, Balázsfalva, Péterfalva, Tűr,
Balázsfalva, Küküllővár, Búzásbocsárd, Enyed
•	Szórványkaraván
Az RMDSZ karavánjával párhuzamosan zajlott október 17. és 22. között a
Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) és az Országos Sport és Ifjúsági Hatóság
közös szervezésében a szórványkaraván, melynek célja ezúttal a népszámlálással kapcsolatos információszórás volt.
„Az évente megrendezésre kerülő szórványkaraván tulajdonképpen egy
kulturális eseménysorozatnak tekinthető, melynek célja az önkéntesség
népszerűsítése a fiatalok körében, bevonni őket a helyi közösségek életébe, ugyanakkor tartalmas szórakozási lehetőséget biztosítani számukra”
– hangzott el a karavánt ismertető sajtóértekezleten. Kassay Boglárka, a
Kolozs Megyei Sport és Ifjúsági Hatóság alelnöke itt elmondta: „A szórványkaraván egy űrt hivatott betölteni, hiszen ez olyan településekre jut el, ahol
a fiataloknak nincs lehetőségük arra, hogy gyakran vegyenek részt hasonló
rendezvényeken”.
Jakab Adorján, a szórványkaraván koordinátora kijelentette: „A Magyar
Ifjúsági Értekezlet ebben az időszakban fokozottan koncentrál a fiataloknak
a népszámlálással kapcsolatos megfelelő tájékoztatására, így a szórványwww.rmdsz.ro
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karaván céljai között is kiemelt helyet foglal el a magyarság vállalására való
buzdítás.” A karaván olyan városokba, településekre látogatott el, ahova
nem jutott el az RMDSZ országos karavánja, és ezáltal elősegítette, hogy
minél több ember értesüljön a hasznos tudnivalókról.
A karaván helyszínein fellépett Dancs Annamari énekesnő, Holovacsko
Zsolt humorista, valamint több helyi hagyományőrző néptáncegyüttes.
A szórványkaraván 1800 km-es útja során Arad, Fehér, Hunyad, Brassó,
Szeben és Beszterce-Naszód megyéket érintette.
Részletes útvonal:
Október 17., Beszterce-Naszód:
Almásmálom, Apanagyfalu, Vice, Magyarborzás, Veresegyháza, Ujős,
Szentmáté, Beszterce
Október 18., Arad:
Kisiratos, Nagyiratos, Arad
Október 19., Hunyad:
Hasdát, Rákosd, Pestes, Csernakeresztúr, Déva
Október 20., Fehér:
Torockó, Torockószentgyörgy, Csombord, Magyarbece, Magyarlapád,
Magyarlapád
Október 21., Brassó:
Négyfalu, Bodola, Keresztvár, Négyfalu
Október 22., Szeben:
Medgyes
4. Rendezvények
Jól áll a magyarság!
Egyetemisták számára szervezett tájékoztató kampányt a MIÉRT és az
OMDSZ
Az RMDSZ ifjúsági partnere, a Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT), együttműködve az Országos Magyar Diákszövetséggel (OMDSZ), népszámlálással
kapcsolatos országos tájékoztató kampányt indított egyetemisták számára.
Bodor László, a MIÉRT elnöke, a bemutató sajtótájékoztatón kijelentette:
„A fiatalok, és ezen belül az egyetemisták képezik azt a réteget, amelyet
mobilitása miatt valószínűleg a legnehezebb elérni a népszámlálás során. A
MIÉRT és az OMDSZ ezért is külön figyelmet fordít megszólításukra, megfelelő tájékoztatásukra.”
17
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A négy héten át zajló tájékoztató kampány során a diákokat fiatalos stílusban, a saját környezetükben szólították meg és adták át nekik azokat a
fontos információkat, amelyekre oda kellett figyelniük a népszámlálás során.
A kampány alatt külön figyelmet fordítottak a nagyobb egyetemistaközpontokra: Kolozsvárra, Marosvásárhelyre, Brassóra és Nagyváradra.
A MIÉRT és az OMDSZ a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemmel
közösen a nepszamlalas.ro Facebook-oldalán egy videopályázatot is meghirdetett.
A nyertes munka az október 31-ig legtöbb like-ot begyűjtő videó lett:
szerzője Zelko Noémi, akinek munkáját 2940-en kedvelték. A Sapientia
EMTE hallgatója 1000 lejes díjban részesült.

IV. A SZABÁLYOSSÁG FELÜGYELETE A NÉPSZÁMLÁLÁS
SORÁN
A Szövetség kérte a népszámlálási metodológia tiszteletben tartását
Kelemen Hunor szövetségi elnök október 14-én Kolozsváron tartott sajtóértekezletén arra hívta fel a figyelmet, hogy a Maros, Bihar és Kolozs megyében
tartott kérdezőbiztosi felkészítők során tévesen értelmezték a népszámlálás
módszertanát. Kelemen Hunor elmondta: a Szövetség határozottan kéri a
népszámlálás metodológiájának tiszteletben tartását, ez ugyanis kimondja:
ha valaki nincs személyesen jelen a kérdezésnél, a róla nyilatkozó családtag
vagy háztartástag bediktálhatja az ő nemzetiségét, anyanyelvét és vallási hovatartozását. Ez abban az esetben is így történik, ha a nem jelen lévő személy
a településen, az ország másik településén vagy akár külföldön tartózkodik.
A Szövetség szorgalmazta, hogy mindazoknak, akik téves utasításokat
kaptak, a Statisztikai Hivatal küldje el a megfelelő hibaigazításokat.
A miniszterelnökhöz fordult Kelemen Hunor a népszámlálás ügyében
Az RMDSZ elnöke október 17-én személyesen tájékoztatta Emil Boc miniszterelnököt a népszámlálás kapcsán felmerült félretájékoztatásokról, három,
a magyar közösség számára kiemelten fontos erdélyi nagyvárosban, Marosvásárhelyen, Nagyváradon és Kolozsváron. Kelemen Hunor tájékoztatta a
kormányfőt ezekről az esetekről, azt kérve, hogy minél hamarabb történjen
meg a hibák és téves információk korrigálása.
www.rmdsz.ro
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Hivatalos levél a belügyminiszterhez, valamint a Statisztikai Hivatal elnökéhez
A szövetségi elnök levélben fordult Traian Igas belügyminiszterhez és Vergil
Voineaguhoz, az Országos Statisztikai Hivatal elnökéhez, akiket hasonlóképpen tájékoztatott a biztosok felkészítése során történtekről. Felhívta
figyelmüket, hogy ez az utasítás egyértelműen ellentmond azoknak a módszertani elveknek, amelyeket a népszámlálási bizottság (vagyis a kormány)
elfogadott (Népszámlálási személyzet tankönyve 5. és 72. oldal).
„A felkészítő személyzet a törvényt szándékosan félreértelmezve arra
utasította a kérdezőbiztosokat, hogy amennyiben a megkérdezett személy
nincs jelen, akkor annak az etnikai adatait ne írják be az űrlapba, ezáltal
pedig nem válik lehetővé az sem, hogy az ideiglenesen távol levő személyek
adatait a családtagok bediktálják. Ez ellentmond az 1502/2-es számú kormányhatározat 2 cikkelyébe foglalt 1-es és 6-os bekezdésének, valamint a
Népszámlálási személyzet tankönyvébe foglalt, erre vonatkozó passzusnak:
az ideiglenesen hiányzó személyek esetében a háztartás jelen levő tagjai
által bejelentett etnikai hovatartozást kell beírni. Egy ilyen félretájékoztatás súlyosan károsítja a népszámlálási folyamat egészét, esetenként pedig
a nemzetiségi együttélés egyensúlyát is” – állt a Kelemen Hunor által elküldött levélben.
A hiányzó családtagok etnikumáról is nyilatkozhatunk – Pontosított válaszában az Országos Statisztikai Hivatal
Figyelmeztette Bihar, Kolozs és Maros megye népszámlálási bizottságait az
Országos Statisztikai Hivatal. Erről az intézmény elnöke, dr. Vergil Voineagu
hivatalos levélben tájékoztatta október 19-én a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnökét. Az Országos Statisztikai Hivatal elnöke válaszában
biztosította az RMDSZ elnökét, hogy a kérdezőbiztosok mindenhol írásban
megkapják azokat a szükséges információkat, amelyek kizárják a metodológia téves értelmezését, és lehetővé teszik azt, hogy a népszámlálás eredményei a lehető legpontosabban tükrözzék a realitást.
A népszámlálásról is tájékoztatta az Európa Tanács küldöttségét Kovács Péter
Az RMDSZ főtitkára a Keretegyezmény a Nemzeti Kisebbségek Védelméről
alkalmazását felügyelő európa tanácsi bizottság tagjaival folytatott megbeszélésen külön kitért a népszámlálásra, ennek a romániai magyarság életében játszott fontosságára.
Felhívta a figyelmet arra, Marosvásárhelyen, Nagyváradon és Kolozsváron az illető megyei Statisztikai Hivatalok által tartott számlálóbiztosi képzé19
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seken a számlálóbiztosokat úgy tájékoztatták az akkreditált kiképzők, hogy
a nemzetiségről, anyanyelvről és vallásról csak a kérdezéskor jelen lévő
személyek nyilatkozhatnak. „Ezek az utasítások rendkívül súlyosak, hiszen
ezek ellentétben állnak a népszámlálás metodológiájába foglaltakkal, és
ugyanakkor ezek alkalmazásának eredményeként papíron akár felére csökkenhet az erdélyi magyarok száma” – mutatott rá a főtitkár.
Rendellenességek Erdély-szerte
Az RMDSZ által működtetett zöld vonalon folyamatosan jelezték a népszámlálás során tapasztalt rendellenességeket. Ezek túlnyomó többsége etnokulturális jellegű volt.
Leggyakoribb problémák:
• népszámlálási biztosok nem kérdeztek rá vagy nem hajlandóak beírni a
nemzetiséget, az anyanyelvet és a felekezeti hovatartozást
• csak többszöri felszólítás után rögzítették a nemzetiségre vonatkozó
választ
• a nemzetiséget csak ceruzával jegyezték, vagy csak kódot írtak be, annak ellenére, hogy azt kötelező módon betűkkel kellett kiírni
• a biztosok nem voltak hajlandók regisztrálni az időszakosan külföldön
élő, kettős állampolgársággal rendelkező családtagok adatait
• „összetévesztették” a nemzetiséget az állampolgársággal, és a nemzetiség esetében a románt tüntették fel
• helytelenül jegyezték le a nemzetiséget: maghiară helyett magiara-t
írtak be
• radírozható golyóstollal írták be az adatokat
• nem mentek be abba a lakásba, amely nem szerepelt a számlálóbiztosnak előzetesen odaadott jegyzékben
• tartósan távol levő személy űrlapot töltöttek ki olyan személyek esetében, akik az ország más településen tartózkodtak ideiglenesen
• a kérdezőbiztosok visszautasítják az ideiglenesen távollevők és az
egyetemisták feltüntetését a „P” űrlapon
A szabálytalanságokról elsősorban Kolozs, Bihar, Szatmár, Maros, Temes,
Szeben, Brassó és Bákó megyékből érkeztek a tájékoztatások.
Az RMDSZ minden beérkező eset kapcsán írásos panaszt nyújtott be az
érintett helyi, megyei népszámlálási bizottságokhoz, és maradéktalanul
kérte ezek és a hasonló esetek orvoslását, az adatok újrafelvételét.
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A Szövetség vezetői folyamatosan arra hívták fel a magyar közösség figyelmét, hogy bárki, aki szabálytalanságot tapasztal a népszámlálás során,
azonnal jelezze, hiszen beigazolódott, hogy amennyiben a magyar emberek
időben jelzik a tájékozatlanságnak vagy rosszindulatnak betudható rendellenességeket, a Szövetség munkatársai el tudtak járni a probléma kezelése
érdekében.
Az RMDSZ ismételten felhívta az Országos Statisztikai Hivatal figyelmét a
gyakori rendellenességekre
Kelemen Hunor szövetségi elnök ismét levélben fordult Vergil Voineaguhoz,
az Országos Statisztikai Hivatal elnökéhez, amelyben a rendellenességek
megoldását kérte. A hibák közül nagyon sokat az RMDSZ zöld vonalán jeleztek a lakosok, ugyanakkor a Szövetség területi és helyi szervezeteit is
felkeresték panaszaikkal.
Kelemen Hunor levelében jelezte, a szabálytalanságok egyrészt a népszámlálási biztosok viselkedésére vonatkoznak, másrészt a népszámlálási
útmutató helytelen alkalmazására.
Félreértések a személyi szám megadása kapcsán
A népszámlálás alatt komoly gondot okozott a személyi szám megadása körül kialakult vita. A népszámlálás metodológiájában az állt, hogy a személyi
szám bediktálása nem kötelező, ezt jelentette be a Statisztikai Hivatal is,
amely azonban később egyértelművé tette: kötelező a személyi szám megadása a népszámlálás során.
Minderre reagálva Kovács Péter sajnálatosnak tartotta, hogy fokozott
bizonytalanság alakult ki mind a számlálóbiztosokban, mind a lakosságban
amiatt, hogy szükséges-e vagy sem a személyi szám megadása. A Szövetség főtitkára reményét fejezte ki, hogy a Statisztikai Hivatal nem változtatja
meg döntését, és nem merül fel több akadály és rendellenesség a zökkenőmentesnek amúgy sem nevezhető cenzus során.
Akit még nem számoltak meg, keresse fel a polgármesteri hivatalt!
A Szövetség felhívást intézett mindazokhoz, akiket nem számoltak meg a
népszámlás utolsó napjáig.
Kovács Péter közleményében úgy fogalmazott: „Akit a mai napig nem
számoltak meg, felkérjük, hogy hétfőn, október 31-én személyesen menjen
el a polgármesteri hivatalba és adja meg az adatait. Úgy tűnik, hogy az október 31-i határidőre a számlálóbiztosok nem jutnak el minden háztartásba,
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ezért több polgármesteri hivatalban külön ügyfélszolgálatot működtetnek,
ahol a népszámlálási adatokat regisztrálják.”
Kovács felhívta arra is a figyelmet, hogy Mindenszentek napja alkalmából Magyarországon négynapos munkaszünet van, ezért az ideiglenesen ott
élő romániai magyarok ezrével tértek haza. „Ha valakit az itthon lévők nem
diktáltak be, például azért, mert nem ismerték a személyi számát, október
31-én még pótolhatják a mulasztást azáltal, hogy felkeresik a polgármesteri
hivatalt” – fogalmazott a főtitkár.

V. KÖZLEMÉNYEK, FELHÍVÁSOK
1. Kelemen Hunor szövetségi elnök levele a magyar pedagógusokhoz
Tisztelt pedagógusok!
Minden bizonnyal Önök is értesültek arról, hogy 2011. október 22–31. között Romániában népszámlálást szerveznek. A magyar közösség szempontjából kiemelt fontossággal bír, hogy hányan vagyunk magyarok Romániában.
Elsődleges cél, hogy a népszámlálás során azok, akik magyar nemzetiségűnek tartják magukat, vallják magukat magyarnak, vállalják identitásukat.
Fontosnak tartjuk ugyanakkor az összeírás folyamatában a magyar nyelv
minél szélesebb körű alkalmazását, azért, hogy a válaszadókról valósághű,
megbízható adatok kerüljenek rögzítésre.
Ezen meggondolásokból kiindulva különös hangsúlyt kell fektetnünk
arra, hogy az összeírást végző számlálóbiztosok között számarányunknak
megfelelően magyar nyelvet ismerők is legyenek alkalmazva. Ez szám szerint azt jelenti, hogy Erdély szintjén 5–6 ezer magyar számlálóbiztosra lesz
szükség.
A jogszabályok értelmében a polgármesteri hivatalokon belül működő
Helyi Népszámlálási Bizottságok fogják toborozni és kiválasztani a számlálóbiztosokat, akik elsősorban helyi pedagógusok, és a polgármesteri
hivatalokban dolgozó közalkalmazottak lesznek. (Ha belőlük nem telik ki
a létszám, számlálóbiztosoknak nyugdíjasokat vagy diákokat toboroznak.)
Hogy megfelelő számú tanár jelentkezzen, a népszámlálás idején oktatási szünet lesz, a biztosok általában bruttó 50 lejt kapnak egynapi összeírói
munkáért. A számlálóbiztosok feladata az egyes háztartások felkeresése és
www.rmdsz.ro
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az ott lakó személyek megkérdezése lesz, előre meghatározott kérdőívek
segítségével. Ahhoz, hogy valaki számlálóbiztos lehessen, néhány alapvető
szempontnak kell eleget tennie: legyen nagykorú, rendelkezzen legalább középfokú végzettséggel, legyen román állampolgár, ne legyen büntetett előéletű. A népszámlálás hivatalos dokumentumai is felhívják arra a figyelmet,
hogy a számlálóbiztosok kiválasztásánál azokon a településeken, ahol nem
csak román nemzetiségűek laknak, az adott nemzetiség nyelvének ismerete
előnyt jelent.
Kérjük, hogy amennyiben fontosnak érzi a népszámlálást, illetve ha ideje
megengedi (a népszámlálás időszakában oktatási szünet lesz), jelentkezzen
számlálóbiztosnak! A számlálóbiztosok toborzására és képzésére hivatalosan augusztus 1. és szeptember 2. között kerül sor. Addig is érdeklődjön a
polgármesteri hivatalban, illetve kövesse nyomon a www.nepszamlalas.ro,
illetve www.recensamantromania.ro honlapokat.
Bővebb információkkal Juga Tibor, az RMDSZ Főtitkárságának munkatársa tud szolgálni (0264 590758, nepszamlalas@rmdsz.ro). A levelet kérem,
küldje tovább pedagógus ismerőseinek, kollégáinak!
Köszönettel,
Kelemen Hunor,
az RMDSZ elnöke
Kolozsvár, 2011. május 25.
2. Kelemen Hunor szövetségi elnök levele a történelmi magyar egyházak
vezetőihez
Mélyen tisztelt Főtisztelendő püspök úr!
Az október 20. és 31. között sorra kerülő népszámlálás kérdésében fordulok Önhöz.
A népszámlálásnak kiemelt jelentősége van, hiszen átfogó képet ad közösségünk számbeli nagyságáról, demográfiai összetételéről, iskolázottságáról,
foglalkoztatottságáról, a lakáskörülményekről, a háztartások és a családok
jellemzőiről, az utóbbi évtizedben bekövetkezett változásokról. A népszámlálások szolgáltatják az adatokat ahhoz, hogy a jövő tervezhetővé váljék.
A népszámlálások alkalmával regisztrált nemzeti identitás település- és
megyeszintű aránya azért is fontos, mert annak feltétele, hogy élni lehessen
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kisebbségi jogaink jelentős részével, a nyelvi jogokkal valamely közigazgatási egységben, az ott élő nemzeti közösség 20%-os aránya.
Kiemelt jelentősége van a népszámlálások alkalmával regisztrált felekezeti hovatartozásnak. A hitéleti szempontokon túl azt tapasztaljuk, hogy az
egyházak központi vagy helyi költségvetésből történő támogatása – az érdekképviseleti tevékenység mellett – alapvetően az egyes felekezetek számbeli súlyától, arányától függ.
A tényleges adatokon, lehetőségeken túl a népszámlálás eredménye
talán nemzeti közösségünk önértékelése, önbecsülése szempontjából a
legfontosabb. Hány magyar él Erdélyben? Csökkent vagy nőtt a magyarok
száma, aránya? Milyen folyamatok zajlanak társadalmunk mélyrétegeiben?
Ezekre a kérdésekre adott válaszok határozzák meg döntő mértékben jövőbeli terveinket, cselekedeteinket.
Célunk, hogy a népszámlálás jelentőségének kérdésében olyan össztársadalmi mozgalmat generáljunk, amelyben természetes módon megtalálja
helyét minden társadalmi és egyházi szervezet, minden tettre kész, elkötelezett személy.
Az RMDSZ 2010 őszén megbízott egy munkacsoportot a romániai magyar
népesség demográfiai előszámításával. A szakemberek a csökkenő népességszám mellett pozitív tendenciákra is felhívták a figyelmet: a magyar nők
gyermekvállalásai hajlandósága immár meghaladja az országos áltagot, a
kivándorlás és a tartós külföldi munkavállalás terén közösségünk alulreprezentált. Várhatóan a romániai magyarok száma 1,3 millió körül fog alakulni.
A valószínűsíthető számbeli csökkenésen túl nem kizárt, hogy a magyarok
aránya nem csökken országos szinten. Vannak azonban kockázati tényezők.
Alapvető kérdés, hogy sikerül-e hatékonyan megszólítani azokat a személyeket, akik bizonytalanok magyar identitásukban, annak ellenére, hogy
nyelvükben, kultúrájukban kötődnek a magyarsághoz (vegyes házasságban
élők, általában a szórványban élők, és különösképpen az erdélyi nagyvárosok szórványmagyarsága, a magyar környezetben élő romák). Ugyanígy
fontos az a kérdés, hogy a külföldön tanulók és dolgozók milyen arányban
kerülnek regisztrálásra a magyarok és a többségi lakosság körében.
Pozitív tendenciákra akkor számíthatunk, ha a magyar identitás vállalását célzó tájékoztató kampányunk eredményes lesz. A népszámlálás módszertanának több szubjektív elbírálást lehetővé tevő eleme is van, ezekben
a kérdésekben kiemelt fontossággal bír a célzott, minél szélesebb körű tájékoztatás.
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Ehhez a magyarságunkat megtartó, önbecsülésünket erősítő, technikai
részleteket tudatosító kampányhoz kérjük az Önök támogatását. Fontos számunkra, hogy a tájékoztató kampányt áthassa az a felelős, a nemzeti sorskérdések iránt elkötelezett értékrend, amely a történelmi egyházak sajátja.
Fontos az Önök támogatása azért is, mivel sok olyan helyi közösség van – főleg szórványban –, ahová az eszköztárunkba tartozó intézményrendszeren
keresztül nem tudjuk üzenetünket eljuttatni.
Amennyiben lehetőséget lát a tájékoztató kampányban való közös munkára, kérjük, nevezze meg azt a személyt, akivel felvehetjük a kapcsolatot a
technikai részletek egyeztetése érdekében.
Tisztelettel,
Kelemen Hunor
szövetségi elnök
Kolozsvár, 2011. augusztus 30.
3. Népszámlálás 2011 – fontos a válaszadó, de fontos a kérdező is!
2011. október 20–31. között népszámlálást tartanak Romániában. A tízévente megszervezett népszámlálás egy kisebbség életében kiemelkedő
pillanat. Bár nem kilóra kellene mérni sem az embert, sem a társadalmat
– egy közösség súlya bizony létszámától is függ. A népszámlálás egyszerre
személy- és közösségfüggő. Személyfüggő, mert a valahová tartozás érzése egyéni kérdés, sőt egyéni döntés. Közösségfüggő, mert a népszámlálás
szervezést, összehangolt munkát igényel.
Szeptember 15-én lezárult a számlálóbiztosok toborzása. Ők azok, akik
meglátogatják a családokat, összeírják az adatokat az iskolázottságáról,
foglalkoztatottságáról, a lakáskörülményekről, a háztartások, családok
helyzetéről, és ami nekünk, magyaroknak fontos, megkérdezik a nemzetiséget és anyanyelvet is!
A hétvégén indult a Romániai Magyar Demokrata Szövetség tájékoztató és tudatosító kampánya, Minden magyar számít szlogennel. A Szövetség
arra biztatja a magyarokat, hogy vállalják bátran nemzeti identitásukat,
anyanyelvüket, vallási hovatartozásukat, másrészt pedig fontos technikai
tájékoztatást nyújt az összeírás folyamatáról.
A www.nepszamlalas.ro honlapon olyan szervezési, technikai tájékoztatást biztosítanak a számlálóbiztosoknak, amelyek révén elkerülhetik azokat
a csapdákat, amelyek a magyar közösség hátrányára válhatnak.
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A honlapon a számlálóbiztosok regisztrálhatnak, feliratkozhatnak hírlevélre, ugyanott naprakész, közérthető tájékoztató anyagokat is találnak. A
népszámlálási személyzet tankönyve magyar nyelven is elérhető a honlapon, az RMDSZ Főtitkársága pedig a területi felelősök felkészítése mellett
zöld telefonvonalat működtet. A 0800-802 009 számú telefonvonalat az érdeklődők október végéig hívhatják minden hétköznap 10–18 óra között.
Tudatosságunk meghatározza a holnapot. A népszámlálás eredményétől
sok minden függ. Ez határozza meg az elkövetkező tíz évre a magyar nyelv
használatának, iskoláink, egyetemeink, egyházaink, kulturális intézményeink sorsát. Mindez attól függ, hogy október végén hány magyart számolnak
össze településeinken és a régióban. A népszámlálás eredményét pedig
meghatározzák a kérdezők és meghatározzák a válaszolók!
4. Felhívás a külföldön élő magyar nemzetiségű, román állampolgárok
számára
Kedves honfitársunk, erdélyi magyarok!
2011. október 20–31. között népszámlálás lesz Romániában, amelynek
során minden román állampolgársággal rendelkező személyt összeírnak.
Számunkra, erdélyi magyarok számára különösen fontos ez a népszámlálás. Mindannyiunkat foglalkoztat: hány magyar él Erdélyben? Csökkent
vagy nőtt a magyarok száma? Változott-e a magyarok aránya? A népszámlálás az elkövetkező tíz évre meghatározza a magyar nyelv használatának,
iskoláink, egyetemeink, egyházaink, kulturális intézményeink sorsát. Nem
csak jövőbeli lehetőségeink, hanem önbecsülésünk is függ ettől.
A külföldön élőket a népszámlálás során két csoportra osztják: tartósan,
illetve ideiglenesen külföldön élők. Fontos tudni, hogy Románia lakosságába csak azok számítanak bele, akik az ideiglenesen külföldön élők csoportjába lesznek besorolva.
A szabályozás értelmében minden olyan külföldön élő román állampolgár, aki az elmúlt 12 hónapban hosszabb-rövidebb időt töltött az országban,
az ideiglenesen külföldön élők csoportjába kerül, függetlenül attól, hogy
rendelkezik-e érvényes romániai lakcímmel vagy személyazonossági okmánnyal.
A külföldön élő állampolgárokat az Erdélyben élő családtagjai vagy – bejelentett lakhely megléte esetében – a szomszédok, a házmester információi
alapján írják össze. Az adatok közül a legfontosabb a személyi szám ismerewww.rmdsz.ro
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te, ezért jó, ha az otthon élők rendelkeznek egy olyan dokumentum fénymásolatával, amelyen ez megtalálható (anyakönyvi kivonat, útlevél, személyazonossági igazolvány). Amennyiben valamelyik külföldön tartózkodó vagy
ott élő családtag személyi számát nem tudjuk, a népszámlálási biztosok ennek hiányában is kötelesek felvenni az ő adatait.
A népszámlálás módszertana szerint a nemzetiség, az anyanyelv és
a vallás olyan személyes adat, amelyről csak a kérdezett saját maga vagy
valamely családtagja nyilatkozhat. Azon személyek esetében, akik adatait
nem valamely családtag, hanem a szomszéd, a házmester vagy más személy
nyilatkozata alapján veszik fel, a nemzetiség, az anyanyelv és a vallás mező
nem kerül kitöltésre. Ezért fontos, hogy a külföldön tartózkodó személyről
lehetőleg családtagjai nyilatkozzanak. A családtagnak számító rokonsági
fokot a népszámlálás módszertana nem határozza meg.
A népszámlálás során ügyeljünk arra, hogy minden esetben csak magyar
nemzetiséget és anyanyelvet, valamint a megfelelő felekezeti hovatartozást regisztrálják, ideiglenesen távol levő személyként, a P (persoane), és G
(gospodărie) űrlapon!
RMDSZ Főtitkárság
2011. október 3.
5. Minden magyar számít – Brüsszelben is!
Az RMDSZ európai parlamenti képviselői, Sógor Csaba és Winkler Gyula október 20-án körlevélben fordultak a Brüsszelben dolgozó vagy tanuló
magyar fiatalokhoz, tájékoztatva őket a népszámlálásra vonatkozó hasznos
információkról. Winkler Gyula személyesen is találkozott a Parlamentben az
uniós intézményekben dolgozó erdélyi magyarokkal, azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet az otthon éppen megkezdődő népszámlálásra.
Az EP-képviselők azzal a felhívással fordultak az uniós intézményekben
dolgozó szakértőkhöz, asszisztensekhez, hogy gondoskodjanak arról, kerüljenek be a statisztikákba, ideiglenesen külföldön élő állampolgárokként.
„A jelenlegi szabályozás értelmében minden olyan külföldön élő román
állampolgár, aki az elmúlt 12 hónapban hosszabb-rövidebb időt töltött az
országban, az ideiglenesen külföldön élők csoportjába kerül, függetlenül
attól, hogy rendelkezik-e érvényes romániai lakcímmel vagy személyazonossági okmánnyal. Tehát Románia állandó lakosságába csak azok számítanak bele, akiket az ideiglenesen külföldön élők csoportjába sorolnak be
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– és természetesen az állandó lakosság lesz a meghatározó a statisztikai
adatokban. Mi, akik itt dolgozunk Brüsszelben, Románia állandó lakosságához tartozunk, hiszen járunk haza, nem veszítettük el a kapcsolatot szülőföldünkkel. Azzal a kéréssel fordulok hozzátok, hogy gondoskodjatok arról,
hogy Ti is számláltassatok meg!” – hangsúlyozta a találkozón Winkler Gyula,
elmagyarázva, hogy a családtagoknak joguk van bediktálni a kérdezőbiztosnak külföldön élők adatait, és a családtag válaszolhat a nemzetiségre,
anyanyelvre vonatkozó kérdésre.
Winkler Gyula arra kérte a Brüsszelben dolgozó erdélyi magyarokat,
hogy juttassák el időben a családtagjaikhoz az olyan dokumentumok másolatát, amelyben szerepel a személyi szám.
„Törekedjünk arra, hogy családtagunk diktálja be adatainkat, mert így ő
válaszolhat a nemzetiségre, anyanyelvre vonatkozó kérdésre! Így mi is gyarapítjuk a magyar közösség létszámát! Hívjuk fel otthon élő családtagjaink
figyelmét: amennyiben október 24-ig semmilyen formában nem jelentkezik
a számlálóbiztos, azonnal jelezzék a polgármesteri hivatalban, az RMDSZ
zöld számán (0800-802 009) vagy az RMDSZ területi felelőseinél” – fordult
felhívással a Brüsszelben élő uniós intézményekben dolgozó fiatalokhoz
Winkler Gyula és Sógor Csaba.

www.rmdsz.ro

Az rmdsz megyei szervezeteinek
beszámolói
ARAD MEGYE
A Szövetség valamennyi területi/megyei szervezetéhez hasonlóan, az RMDSZ
Arad Megyei szervezete is aktív szerepet vállalt a Népszámlálás – Minden
magyar számít országos kampányban, melynek Arad megyei felelőse Bölöni
György volt.
A népszámlálási kampányban, illetve az ezt megelőző időszakban az
alábbi feladatokat láttuk el:
• Augusztus hónap folyamán felhívtuk a helyi és kerületi szervezetek
figyelmét, hogy kezdjék meg a városban és a megyében a magyar
összeírók toborzását, ebben segítségünkre volt a Romániai Magyar
Pedagógusok Szövetségének (RMPSZ) Arad megye szervezete is.
Kezdeményezésünk eredményeként 21 személy jelentkezett az aradi
székházban, ugyanennyi pedagógust vont be az RMPSZ a munkába.
40 összeírót toboroztunk a városban, de arányosan képviseltettük magunkat vidéken is.
• Népszerűsítő anyagot juttattunk el minden aradi magyar iskolába, óvodába és a magyar egyházakhoz, a Jelen Házba, a Tulipán könyvesboltba: minden olyan helyre, ahol magyar ember megfordulhat.
• A főtitkárságtól kapott népszerűsítő anyagokat (plakátok, szórólapok, a
számlálóbiztosoknak szóló ismertető segédanyagok) három napon belül
elosztottuk a helyi, illetve vidéki szervezetek között, az alábbiak szerint:
Település

INS plakát

RMDSZ plakát Szórólap

Ismertető

Arad

0

25

700

44

Majláthfalva

1

6

160

5

Vinga

1

6

80

0

Németszentpéter

1

6

100

1

Székesút

1

4

60

1
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Település

INS plakát

RMDSZ plakát Szórólap

Ismertető

Nagylak

2

8

80

1

Kispereg

1

6

120

4

Pécska

4

23

440

1

Tornya

1

6

100

0

Gyorok
Pankota

1
2

6
9

120
120

4
1

Borosjenő

2

9

120

1

Borossebes

2

6

100

1

Csermő

1

4

60

1

Angyalkút

1

4

60

1

Szentleányfalva

1

4

60

1

Nagyvarjas

1

3

80

0

Kisvarjas

1

2

40

0

Nagyiratos

2

4

160

1

Kisiratos

2

12

240

9

Sofronya

1

6

80

1

Szentpál

2

6

100

4

Zimándújfalu

2

9

200

2

Zimándköz

2

6

100

Fazekasvarsánd

2

6

120

1

Kürtös

1

4

60

1

Kisjenő

3

15

300

4

Székudvar

1

4

40

0

Ágya

2

6

100

5

Szapáryliget

1

6

100

Simonyifalva

2

8

100

Vadász

1

8

100

Bélzerénd

1

2

40

9

Nagyzerénd

1

6

120

1

Feketegyarmat

1

3

80

1

Dezsőháza

www.rmdsz.ro

1

4

60

0

52

227

4700

106

ARAD MEGYE

• Október 9-én érkezett Arad megyébe az RMDSZ népszámlálási karavánja, amely a következő településekre látogatott el: Nagyzerénd, Vadász,
Simonyifalva, Bélzerind, Ágya, Szapáryliget, Fazekasvarsánd, Kisjenő,
Erdőhegy, Zimándújfalu, Zimándköz. A lakossági fórumok, találkozók
vagy előadások alatt a helyi önkéntesek és RMDSZ munkatársak a karaván önkénteseivel közösen szórólapoztak, és hangosbemondóval hívták fel a magyar közösség figyelmét a népszámlálás fontosságára.
• Október 23-án újabb karaván látogatott el a megyénkbe: a Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) és az Országos Sport és Ifjúsági Hatóság által
szervezett szórványkaraván. Ennek helyi lebonyolításába is természetesen bekapcsolódott a megyei szervezet. Az aradi munkatársak és önkéntesek segítségével a szórványkaraván két települést járt be, Kisiratost és
Nagyiratost, a programot az aradi Kultúrpalotában sorra kerülő színvonalas előadás zárta, amelyet mintegy 220–240 személy tekintett meg.
• A népszámlálást megelőző héten a megyei elnök Állandó Tanácsot
hívott össze, amelyen a megyei népszámlálási felelős beszámolt az
előkészületekről. Itt határozat született arról, hogy a Főtitkárság által
működtetett zöld vonal mellett az Arad megyei szervezet is állandó
ügyeletet biztosít mindazok számára, akik rendellenességeket tapasztalnak a népszámlálás során. Az alkalmazottak közül 2 személy (munkaidőn kívül és hétvégeken is) felelt az esetleges problémák megoldásáért, egyikük Arad városáért, másikuk a vidéki helységekért.
• A Nyugati Jelenben felhívást tettünk közzé, amelyben a legfontosabb
tudnivalókat ismertettük az aradi magyar közösséggel. (http://www.
nyugatijelen.com/jelenido/nepszamlalas_aradon.php)
• A népszámlálás ugyanakkor a Megyei Választmány október 21-i ülésének egyik kiemelt napirendi pontja volt. Erről hasonlóképpen hírt adott
a Nyugati Jelen (http://www.nyugatijelen.com/jelenido/napirenden_a_
nepszamlalas.php).
• A népszámlálás ideje alatt az Arad megyei szervezethez körülbelül 22 panasz érkezett, amelyeket kivétel nélkül meg tudtunk oldani.
Ezek orvoslásában Aradon együttműködtünk a Polgármesteri Hivatal
népszámlálási ügyeletével, vidéken pedig a közigazgatási egységek
főrecenzoraival.
• A szabálytalanságokról a Duna Televízió aradi tudósítójával és a Temesvári Rádió magyar adásának munkatársával is készítettünk híranyagot,
de a visszásságokra természetesen felhívtuk a figyelmet a helyi sajtóban is (http://www.nyugatijelen.com/jelenido/fazekasvarsandon_
ceruzaval_irtak_be_a_nemzetiseget.php).
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BESZTERCE-NASZÓD MEGYE
A népszámlálás rendben zajlott le Beszterce-Naszód megyében: különösebb
visszaélésről nincs tudomásunk.
A népszámlálás alatt, illetve az ezt megelőző időszakban az alábbi fontosabb feladatokat láttuk el:
• Biztosok toborzása: ez jó ütemben haladt, az iroda munkatársai, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) helyi szervezetével
és a Szövetség megyei szervezetének oktatási alelnökével közösen sikerült a megyében tevékenykedő közel 150 pedagógusnak az 50 százalékát meggyőzni a kérdezőbiztosi feladatkör elvállalására.
• Pozitív példaként említhetjük Magyarnemegyét, ahol arányainkon felül
kerültek be magyar biztosok: a 28-ból 14 magyar nemzetiségű volt.
• Folyamatosan kapcsolatot tartottunk alpolgármestereinkkel és az
RMDSZ tanácsosokkal az esetlegesen felmerülő akadályok elhárítása
érdekében.
• Jó ütemben haladt az informáló és tudatosító kampány is: a helyi szervezetek elnökeinek segítségével minden érdekelt településre eljutottak a szórólapok és a plakátok.
• Az információ minél hatékonyabb eljuttatása érdekében levélben, illetve személyesen is felvettük a kapcsolatot az egyházakkal: a papok,
lelkészek egyértelműen pozitív hozzáállást tanúsítottak az ügy iránt.
• Az informálási kampány részeként könyvelhető el a megyei szervezet által indítványozott Lakossági Fórumok sorozat is: ezúttal ennek minden
helyszínén informáltuk a résztvevőket a népszámlálás fontosságáról.
• Jelentős segítséget jelentett számunkra a Magyar Ifjúsági Értekezlet
(MIÉRT) és az Országos Sport és Ifjúsági Hatóság által szervezett szórványkaraván: egy nap leforgása alatt hat településen szórólapoztunk,
a Besztercén megtartott esti előadáson pedig több mint 200 besztercei
magyar vett részt.
• A népszámlálás ideje alatt az RMDSZ megyei irodájának munkatársai
folyamatosan tartották a kapcsolatot a lelkészekkel, alpolgármesterekkel, önkormányzati képviselőkkel és a helyi szervezetek elnökeivel.
Ennek köszönhetően nem szembesültünk különösebb problémával, kisebb incidensek történtek ugyan, de ezeket sikerült helyben megoldani.

www.rmdsz.ro

BIHAR MEGYE

BIHAR MEGYE
Az RMDSZ Bihar megyei szervezete 2011 legfontosabb eseményeként tekintett és tekint az októberi népszámlálásra. Az elmúlt időszakban nagyon komoly szervezeti munkát végeztünk e közösségünk számára igen fontos ügy
kapcsán.
Már júniusban együttműködési megállapodásokat kötöttünk e kérdésben történelmi egyházainkkal, később pedig civil szervezetekkel és politikai
szereplőkkel.
Négy fontos területre összpontosítottunk:
1. Minél több magyar népszámlálóbiztos toborzása
2. Minél pontosabb tájékoztatás
3. A közösség minden rétegéhez szóló üzenet megfogalmazása, az egységes fellépés, mint erő felmutatása
4. A népszámlálás minél hatékonyabb ellenőrzése
1. Minél több magyar népszámláló biztos toborzása
• Az RMDSZ a civil és egyházi szervezetekkel közösen arra törekedett,
hogy minél több magyar nemzetiségű népszámláló biztos jelentkezzen. Fontos volt az önkormányzatban dolgozó magyar alkalmazottak
részvétele, a magyar pedagógusok szerepvállalása, az ifjúsági és civil
szervezetek, valamint az egyházi alkalmazottak jelentkezése. Határidőre 300 magyar népszámláló biztos jelentkezett Nagyváradon. Biró
Rozália alpolgármester megfelelő fellépése eredményeként, a törvények ez irányú ajánlását felhasználva, mindazok a magyar jelentkezők,
akik megfeleltek a törvény által előírt követelményeknek, számlálóbiztosi megbízatást nyertek.
• Sajnos a Bukarestből Nagyváradra elképzelt népszámlálási körzetek
sok esetben nem voltak életszerűek, a körzeteket újraosztották, így
még több biztosra volt szükség.
• Külön gondot jelentett, hogy a felkészítő tanfolyamok után többen vis�szaléptek, sajnos a magyar értelmiségiek köréből is. Mivel az összes
magyar jelentkezőt sikerült beépíteni a biztosok sorába, a pótlistán
nem szerepeltek közösségünkhöz tartozó személyek, akik pótolhatták
volna a visszalépőket. Mindentől eltekintve, nagy erőfeszítések árán
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sikerült javítani a helyzeten, így végül megközelítőleg 270 magyar kérdezőbiztos járta Nagyvárad utcáit.
• A megye magyarok által lakott településein, ott, ahol RMDSZ-es magyar
polgármester vagy alpolgármester tölt be tisztséget, külön felhívtuk a
figyelmet a teendőkre. Kértük, hogy önkormányzati vezetőink vegyék
komolyan a népszámlálási bizottsági tagságot, és ne bízzák a feladatot
kizárólag a település jegyzőjére, hiszen a népszámlálási jegyzőkönyvet
a végén nekik is hitelesíteniük kell aláírásukkal. Tapasztalatunk szerint
munkájukat komolyan vették, és kevés negatív visszajelzés érkezett
vidékről.
• Azokon a településeken, ahol a magyarság számarányából adódóan
nincs önkormányzati jelenlétünk vagy az minimális (1 tanácsos), ott
személyesen vettük fel a kapcsolatot az önkormányzat vezetőjével, és
kértük, hogy legyen magyar népszámlálási biztos: így sikerült elérni,
hogy Nagyürögdön, Köröskisjenőben, Magyarkakucson és másutt is
legalább egy magyar népszámlálóbiztos megbízatást kapjon.
2. Minél pontosabb tájékoztatás
• Fontos volt a hiteles információk megszerzése és azok továbbadása –
itt három különböző kategóriát kellett tájékoztatni:
a. Az önkormányzatokban jelenlévőket és a népszámláló bizottság
munkatársait
b. A számlálóbiztosokat
c. A lakosságot
a. Az önkormányzatisokat a június–október időszakban több alkalommal,
külön e célból összehívott tanácskozásokon készítettük fel. Kézbe adtuk
a törvényi kötelezettségeiket tartalmazó anyagot, és jeleztük a fontosabb
pontokat: például azt, hogy kit sorolunk az időszakosan távollévőkhöz, mit
javasolunk a magyar romák helyzete esetén, miként kezeljük a vegyes házasságok problémakörét, valamint menyire fontos a megfelelő minőségű
kérdezőbiztosok toborzása.
b. A népszámlálási biztosok számára az RMDSZ országos stábja elkészített
egy nagyon pontos és precíz útmutatót. Arra törekedtünk, hogy ebből minden népszámlálóhoz jusson el egy példány. A nyomtatott verziót vidéken, az
internetes anyagot inkább városon hasznosítottuk.
www.rmdsz.ro
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Külön említést kell tennünk arról, hogy a jó együttműködésnek köszönhetően derült fény arra a félretájékoztatásra, amely szerint az otthon tartózkodó családtag nem nyilatkozhat az időszakosan távol lévő családtag
nemzetiségéről, anyanyelvéről, felekezeti hovatartozásáról. A gyors és határozott fellépésnek köszönhetően elértük – egyedüliként Erdélyben –, hogy
a megyei Statisztikai Intézet elnöke sajtóközleményt küldött el a megfelelő
pontosításokkal a teljes román és magyar sajtónak, és elrendelte egy külön
felhívólap elhelyezését a számlálóbiztosok táskájában, amely pontosítja és
tisztázza az említett kérdéskört (* 1-es számú melléklet – Statisztikai Intézethez küldött levél és a válasz).
Fontos volt ellenőrizni azt is, hogy a számlálóbiztosok rendelkeznek-e
magyar anyanyelvű űrlapokkal. Noha kötelező volt, több esetben ez hiányzott a táskákból. Az önkormányzatban dolgozó magyar kollégáknak köszönhetően – miután a biztosokat erről külön megkérdeztük – több esetben sikerült ezeket pótolni.
A személyi szám körül kialakult zűrzavarral kapcsolatban jeleztük, hogy
azt fontos az adatlapon feltüntetni, és kértük, hogy a törvénynek megfelelően ezeket az adatokat is vezessék be. Ott, ahol azt elmulasztották, pótolták.
c. A lakosság pontos tájékoztatása volt talán a legfontosabb. Az RMDSZ
részéről két kampányarcot választottunk ki és kértünk fel a tájékoztatásra. Nyilván újszerű dolognak tűnt, de úgy gondoltuk, ezzel „arcot” adunk
a feladatnak, másrészt jelezzük, hogy ez nem politikai ügy, és túlmutat a
mindennapok problémakörén.
Az Ügyvezető Elnökség döntése értelmében két olyan személyre esett a
választás, akik mind közéleti, mind mindennapi munkájukban sikeres és példás családi háttérrel rendelkeznek: Huszár István önkormányzati képviselő,
vállalkozó, négygyerekes családapa, valamint Tóth Tünde színésznő, rendező és négygyerekes családanya. Fontosnak tartottuk, hogy a kampányarc
mind az értelmiség, mind a vállalkozói kör irányába is üzenetet hordozzon,
és legyen elég friss ebben az új szerepben.
• A tájékoztatásban különös helyet foglalt el a vidéki kampánykaravánunk. Arra törekedtünk, hogy október hónap folyamán szinte minden
nap legyünk jelen egy településen és legalább kétnaponta a médiában
(* 2-es számú melléklet – rendezvényeink a népszámlálási kampányban). Egy-két, a sűrű feladatokból adódó egyeztetési gondot leszámítva, sikeresnek mondható a vidéki tájékoztatási kampány, melyben kiemelt szerepet kapott a Szigligeti Színház felnőtt- és gyerektársulata.
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• Úgy értékeljük, a sajtó végig partner volt a tájékoztatásban. Gyorsan
és operatívan átvették a fontos üzeneteket és felhívásokat. Nagyon nehéz volt azonban a máshonnan érkező információkat pontosítani. Volt
példa arra is, hogy egyesek politikai célokra használták a népszámlálás ügyét, erre nem reagáltunk. Meg kell jegyeznünk azonban, hogy
több nyilatkozatban is felrótták, hogy az RMDSZ nem akadályozta meg
a székelyek külön nemzetiségként való feltüntetését és regisztrálását,
ami nyilván téves megállapítás és tendenciózus megközelítés, hisz a
központi népszámlálási bizottságban dolgozó szakértőknek köszönhetően a magyar törzskód (1100) alá került a székely megnevezés, 1103as kóddal. Ez azt jelenti, hogy a végeredmény szempontjából a magát
székelynek valló személy is a magyarság számarányát növeli, hisz a
törzskód az, amelyet a százalékos arányoknál, az anyanyelvhasználati
jogok biztosításánál figyelembe vesznek. Nem kívántunk ezekre reagálni, sokkal fontosabbnak tartottuk jelezni, hogy mindenki vallja magát magyarnak, és a „maghiart” írassa be a megfelelő kérdőívbe.
• Hasonlóképpen nem vitatkoztunk, amikor egyesek tévesen az 1100-as
törzskód beírására buzdítottak, mi közleményben próbáltuk pontosítani a téves információt.
• Az RMDSZ országos kampánya is jelen volt Bihar megyében: ennek
segítségével különösen a 20%-os körzetekre összpontosítottunk.
Csak Bihar megyében 33 000 általános szórólapot osztottunk szét, az
egyetemi hallgatók számára 4000 (Jól áll a magyarság) szórólap került kiosztásra. Több mint 900 plakátot helyeztünk el, ugyanakkor több
hordozható hátteret készítettünk, amelyen az egységes üzenet szerepelt (Minden magyar számít), azt használtuk szinte minden eseményünkön (október 6., Szacsvay Akadémia, október 12-i megemlékezés,
Szacsvay-megemlékezés). Így próbáltunk egységes keretet teremteni a
kampány számára.
• A közéleti szereplőket arra kértük, hogy minden alkalommal hívják fel
a figyelmet a népszámlálásra. Történelmi egyházaink vezetői körlevelekben tájékoztatták a híveket a népszámlálásról.
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3. A közösség minden rétegéhez szóló üzenet megfogalmazása, az egységes fellépés mint erő felmutatása
• Kiemelten fontosnak éreztük, hogy minél szélesebb egységet mutassunk ebben az ügyben: a történelmi egyházaink szerepvállalása után
egyeztetéseket kezdeményeztünk civil és ifjúsági szövetségekkel és
szervezetekkel. Öröm volt számunkra, hogy 1-2 kivételtől eltekintve
mindenki azonnali partnerséget ajánlott: Nagyváradi Magyar Diákszövetség, Magyar Ifjúsági Demokrata Szövetség, Partiumi és Bánsági Műemlékvédelmi és Emlékhely Bizottság, Posticum-Movimentum
Iuventusis Christianae Egyesület, Erdélyi Kárpát Egyesület ’91, Nagyváradi Premontrei Öregdiákok Egyesülete, Partiumi Magyar Nyugdíjasok tanácsa, Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat, Pro Familiae Alapítvány, Máltai Segélyszolgálat Nagyváradi Kirendeltség, Romániai
Magyar Pedagógusok Szövetsége – Bihar Megyei Szervezete, Nagyváradi Szigligeti Alapítvány, Bihar megyei és Nagyváradi Civil Szervezetek Szövetsége, Anna Nőszövetség, Tibor Ernő Képzőművészeti Alapítvány és Galéria, Romániai Magyar Gazdák Egyesülete – Bihar megyei
Szervezete, Volt Munkaszolgálatos Katonák Partiumi Egyesülete, Bihar
Megyei Magyar Középiskolások Egyesületének Tanácsa, Liliput Egyesület. 21 civil szervezettel sikerült megállapodnunk: úgy értékeljük,
ezen megállapodások fontosak voltak, hisz nagyon széles skálán mozgó szervezetek hordozták az üzenetet egy egységes cél érdekében.
• A népszámlálási folyamatban sikerült hasonló megállapodást kötni a
politikai szereplőkkel is. Az MPP teljes és azonnali nyitottságot mutatott, az EMNP esetében kisebb egyeztetési nehézségek után, melyek
nem tartalmi jellegűek voltak, hanem inkább kommunikációs és arculatiak, végül aláírásra került a megállapodás.
• Fontosnak tartjuk tehát, hogy Szövetségünknek sikerült ebben a nemzeti ügyet szolgáló kérdésben példás egységet teremteni, és ezt megfelelően kommunikálni. Ezen egység sikere bizonyára hozzájárul a népszámlálási kérdéskörön túli egységes fellépéshez is.
4. A népszámlálás hatékony ellenőrzése
• A hatékony ellenőrzésre még a népszámlálást megelőző időszakban
készültünk. A törvény lehetőséget adott arra, hogy a civil szervezetek
megfigyelőket jelöljenek, így civil partnereinket kértük fel arra, hogy
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szoros együttműködésben Szövetségünkkel, lássák el ezt a tevékenységet. Így Bihar megyében 30, Nagyváradon 9 megfigyelőt sikerült határidőben engedélyeztetni.
• Lényeges volt, hogy a lakosság minden rendellenességet jelezzen, így
a Főtitkárság által működtetett központi zöld szám mellett közzétettük
a megyei szervezet irodáinak a telefonszámát, valamint egy éjjel-nappal üzemelő mobilszámot is. A különböző formában érkezett bejelentéseket rögzítettük, azokról írásos jegyzéket készítettünk, és iktattuk
a polgármesteri hivatalokban. A népszámlálás ideje alatt több mint 100
bejelentés érkezett, melyek nagyrészt az alábbi kategóriákba sorolhatók:
– a kérdezőbiztos nem hajlandó beírni a nemzetiséget, anyanyelvet
és felekezeti hovatartozást,
– a kérdezőbiztos nem kódolja a bevallott adatokat a helyszínen,
– a kérdezőbiztos nem teszi fel a nemzetiségre, anyanyelvre és felekezeti hovatartozásra vonatkozó kérdést,
– a kérdezőbiztos nem írja be az otthonából időszakosan távol levő
személy nemzetiségi, anyanyelvi és felekezeti adatait,
– a kérdezőbiztos modorára, külsejére, valamint sietségére is érkeztek panaszok.
• Külön kezeltük azokat a bejelentéseket, melyek arra vonatkoztak,
hogy a megadott címen még nem jelentkezett a népszámlálóbiztos.
Ezzel kapcsolatosan egyeztettünk a történelmi egyházaink képviselőivel, arra kértük őket, jelezzék a vasárnapi istentiszteletek, szentmisék
alkalmával, hogy akiket október 30-ig még nem kerestek fel, azok a
népszámlálás utolsó napján, október 31-én regisztráltassák magukat a
polgármesteri hivatalban.
*2-es számú melléklet
RMDSZ eseménynaptár – Minden Magyar Számít kampány
2011. szeptember 26. – október 31.
Dátum

Óra

Helyszín

Rendezvény neve

Szeptember 27. 10.00 Várad

Bihari RMDSZ

Népszámlálási Sajtótájékoztató

Szeptember 29. 16.00 Mezőbikács

Gyülekezeti ház

Könyvátadás

www.rmdsz.ro
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Dátum

Óra

Település

Helyszín

Rendezvény neve

Szeptember 30. 11.00 Papfalva

Idősek otthona

Idősek világnapja

Szeptember 30. 13.00 Micske

Kultúrotthon

Magyar iskolaigazgatók fóruma

Szeptember 30. 10.00 Érmihályfalva Kultúrotthon,
strand

Dióverő Szíp Napok

Szeptember 30. 09.00 Érmihályfalva A város peremkerületei

Érmihályfalva,
a magyar város

Október 1.

09.00 Érmihályfalva A város peremkerületei

Érmihályfalva,
a magyar város

Október 1.

20.00 Belényes

Magyar ház

Szüreti Bál

Október 1.

20.00 Élesd

Szociális kantin

Szüreti Bál

Október 2.

20.00 Telegd

Magyar ház

Szüreti Bál

Október 2.

20.00 Örvénd

Kultúrotthon

Szüreti Bál

Október 2.

20.00 Biharvajda

Kultúrotthon

Szüreti Bál

Október 2.

17.00 Nagyvárad

Velencei székház

56-os áldozatok, megemlékezés

Október 2.

11.00 Micske

Park

Emlékparkavatás

Október 2.

10.00 Belényesújlak Református
templom

Emlékezés az október
6-ai mártírokra

Október 3.

12.00 Értarcsa

Kettős állampolgársági ügyintézés

Október 3.

09.00 Érmihályfalva A város peremkerületei

Október 4.

09.00 Belényesújlak, Általános Iskola Életrevalóbb felnőtteKöröstárkány
ket! – Cserkésztoborzó

Október 4.

12.00 Gálospetri

Faluház

Kettős állampolgársági ügyintézés

Október 5.

18.00 Nagyvárad

Ady Líceum

Szacsvay Akadémia –
Történelmi előadás

Október 6.

18.00 Nagyvárad

Ady Líceum

Szacsvay Akadémia –
Tájépítészeti előadás

Október 6.

16.00 Nagyvárad

Olaszi Reformá- Ökumenikus
tus Templom
istentisztelet

Október 6.

17.00 Nagyvárad

Aurel Lazar utca Nagysándor József4/A szám
táblánál koszorúzás

Református
parókia

Érmihályfalva,
a magyar város
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Dátum

Óra

Település

Helyszín

Rendezvény neve

Október 7.

19.00 Mezőtelegd
21.00 Örvénd

Magyar ház
Kultúrotthon

Szomszédnéni Produkciós Iroda előadása

Október 8.

18.00 Belényesújlak Kultúrotthon
20.00 MagyarreKultúrotthon
mete

Szomszédnéni Produkciós Iroda előadása

Október 8.

MagyarreKultúrotthon
mete,
Belényesújlak

Országos Népszámlálási Karaván

Október 8.

10.00 Belényes

Megmaradás
Ház

Battyán János emléknap

Október 10.

9.00

Város pereme

Margitta, a magyar
város

Október 10.

12.00 Szalacs

Kultúrotthon

Kettős állampolgársági ügyintézés

Október 11.

12.00 Albis

Kultúrotthon

Kettős állampolgársági ügyintézés

Október 11.

13.00 Mezőtelegd

Magyar ház

Bábjáték

Október 11.

9.00

Margitta

Városközpont

Margitta, a magyar
város

Október 12.

9.00

Margitta

Városközpont

Margitta, a magyar
város

Dátum

Óra

Település

Helyszín

Rendezvény neve

Október 12.

14.00 Nagyvárad

Szent László
templomkert

Koszorúzás a 44-es
hídvédő mártírok
emlékére

Október 12.

12.00 Élesd

Kultúrotthon

Bábjáték

Október 13.

18.00 Nagyvárad

Ady Líceum

Szacsvay Akadémia
– Kisebbségkutatási
Előadás

Október 13.

Biharsályi,
Váradles

Katolikus plébánia

Szórványesemény
könyvátadás

Margitta

Körtvélyesi utca Margitta, a magyar
város

Margitta

Október 13.

9.00

Október 13.

18.00 Micske

Kultúrotthon

Van-e Magyar

Október 13.

20.00 Derna

Magyar ház

Van-e Magyar

Október 14.

18.00 Érábrány

Ref. Gyül ház

Van-e Magyar
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Dátum

Óra

Október 14.
Október 15.

Helyszín

Rendezvény neve

20.00 Tóti

Kultúrothon

Van-e Magyar

10.00 Érsemjén

Kultúrotthon,
falumúzeum

I. Érsemjéni Cserkész
Ifjúsági Találkozó

Október 16.

18.00 Bályok

Kultúrotthon

Van-e Magyar

Október 16.

20.00 Berettyó
széplak

Kultúrotthon

Van-e Magyar

Október 17.

12.00 Mezőbaj

Kultúrotthon

Kettős állampolgársági ügyintézés

Október 18.

12.00 Erdőgyarak

Kultúrotthon

Kettős állampolgársági ügyintézés

Október 19.

18.00 Magyar
kakucs

Református
Gyülekezeti ház

Van-e Magyar

Október 19.

20.00 Rév

Kultúrotthon

Van-e Magyar

Október 19.

18.00 Nagyvárad

Ady Líceum

Szacsvay Akadémia –
Történelmi Előadás

Október 20.

18.00 Nagyvárad

Ady Líceum

Szacsvay Akadémia –
Tájépítészeti Előadás

Október 20.

13.00 Élesd

Október 21.

18.00 Mezőtelki

Kultúrotthon

Van-e Magyar

Október 21.

20.00 Pusztaújlak

Kultúrotthon

Van-e Magyar

Október 23.

18.00 Várasfenes

Kultúrotthon

Van-e Magyar

Október 23.

20.00 Kőröstárkány

Kultúrotthon

Van-e Magyar

Október 24.

Település

Nagyvárad

Őszirózsa népdalvetélkedő

Szacsvay szobor Szacsvay nap

Október 24.

12.00 Kiskereki

Polgármesteri
Hivatal

Kettős állampolgársági ügyintézés

Október 25.

12.00 Nagykágya

Kultúrház

Kettős állampolgársági ügyintézés

Október 26.

18.00 Bélfenyér

Kultúrotthon

Van-e Magyar

Október 26.

20.00 Tenke

Kultúrotthon

Van-e Magyar

Október 27.

18.00 Nagyvárad

Ady Líceum

Szacsvay Akadémia
– Kisebbségkutatási
Előadás

Október 27.

18.00 Árpád

Kultúrotthon

Van-e Magyar

Október 27.

20.00 Mezőbaj

Kultúrotthon

Van-e Magyar
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Dátum

Óra

2. szerda

9. szerda

Település

Helyszín

Rendezvény neve

18.00 Nagyvárad

Ady Líceum

Szacsvay Akadémia
– kisebbségkutatási
előadás

18.00 Nagyvárad

Ady Líceum

Szacsvay Akadémia –
történelmi előadás

* A fenti események mindegyikén továbbítottuk a népszámlálással kapcsolatos információkat, tudnivalókat. Valamennyi rendezvény megjelent a
sajtóban is.
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BRASSÓ MEGYE

BRASSÓ MEGYE
Az RMDSZ Brassó megyei szervezete négy és fél hónapos kommunikációs
kampányt bonyolított le a 2011-es hazai népszámlálásról. A kampány sajtókommunikációjának jelentős része a Brassói Lapok közéleti hetilap hasábjain zajlott, ugyanakkor egész idő alatt számos közvetlen tájékoztatóra is
sor került Brassóban és vidéken, amelyeken részben a népszámlálás magyar
vonatkozásait igyekezett ismertetni a szervezet, részben pedig a népszámlálás országos szintű megszervezésének hiányosságait igyekezett áthidalni
azzal, hogy technikai kérdésekben is felvilágosította a megye magyar kérdezőbiztosait.
Mind a médiában folytatott kampányunkról, mind pedig a közvetlen kommunikációnk hatékonyságáról általános megállapításként megfogalmazható: bár a magyar közösség tagjainak visszajelzéseiből ítélve eredményesnek
tekinthető a kampány, Brassó megyében az információszórást nehézkessé
tette az, hogy az RMDSZ országos üzenetét (Minden magyar számít!) nem
építhettük rá többletinformációként egy általános, országos szinten zajló,
hivatalos népszámlálási tájékoztató kampányra (például az Országos Statisztikai Intézetére). A brassói román médiában (de az országosról is elmondható ugyanez) egy nappal a népszámlálás kezdete előtt sem volt vezető hír
a tizenkét napig tartó cenzus.
Kommunikáció a médiában
• Az RMDSZ Brassó megyei szervezete a 2011. június 4-én megtartott
Megyei Küldöttek Gyűléséről (MKGY) szóló sajtóbeszámolójában kitért
az október végi népszámlálás fontosságára (Népszámlálásra, önkormányzati választásokra készül az RMDSZ, Brassói Lapok, 2011. június 9). Kovács Attila megyei RMDSZ-elnök az MKGY-én elmondott politikai beszámolójában a cenzusról szóló tájékoztatást a megyei szervezet
egyik legfontosabb céljaként jelölte meg. Erre az információra erősített
rá a megyei szervezet az MKGY-ét követő héten, amikor közvetlenül
hozzájárult Kelemen Hunor szövetségi elnök pedagógusoknak címzett
toborzó levelének közléséhez (Kelemen Hunor RMDSZ-elnök levele,
Brassói Lapok, 2011. június 16). A hetilapban megjelent levelet az Áprily
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Lajos Főgimnázium tanári gyűlésén is felolvasták, még a tanévzáró
előtt.
• Július végén Kovács Attila megyei RMDSZ elnök mozgósító üzenetével
folytatta a közösség népszámlálásról való tájékoztatását az RMDSZ
Brassó megyei szervezete (Kovács Attila megyei elnök üzenete, Brassói Lapok, 2011. július 28). Az üzenet a kérdezőbiztosok toborzásának
kezdetekor jelent meg a helyi hetilapban, ez egyrészt a népszámlálás
kötelező jellegére és stratégiai fontosságára, másrészt a magyar kérdezőbiztosok jelentős szerepére tért ki, harmadrészt pedig az RMDSZ
országos üzenetét hangsúlyozta: minél több magyar pedagógus, egyetemista és nyugdíjas jelentkezzen megyeszerte a polgármesteri hivatalokban.
• Az azt követő hetekben (augusztus folyamán) a toborzásra összpontosított a megyei szervezet, ennek érdekében a kérdezőbiztosok jelentkezési feltételeiről közölt információkat a Brassói Lapokban (RMDSZ:
Biztosokat várnak, Brassói Lapok, 2011. augusztus 4., valamint Népszámlálási biztosok kerestetnek!, Brassói Lapok, 2011. augusztus 11).
• Szeptember elejétől október közepéig hangsúlyos tudatosító és tájékoztató kampány zajlott, ennek keretében – a Brassó Lapokkal partnerségben – az RMDSZ Brassó megyei szervezete hetente tematikus
újságmakettet közölt. A népszámlálási tudnivalókat különböző szempontok szerint csoportosítva, pontokba szedve, rendszerint a hetilap
2. oldalán (a közérdekű hírek között), a szervezet logójával ellátva tettük közzé. A megjelenéseket a következőképpen ütemeztük be:
Brassói Lapok, 2011. szeptember 1.

Általános tudnivalók

Brassói Lapok, 2011. szeptember 8.

Magyar nyelvhasználat az adatfelvételkor

Brassói Lapok, 2011. szeptember 15. Hogyan történik az adatösszeírás?
Brassói Lapok, 2011. szeptember 22. Az űrlapok bemutatása
Brassói Lapok, 2011. szeptember 29. Külföldön élők, tartózkodók összeírása
Brassói Lapok, 2011. október 6.

Más városban élők, tanulók összeírása

Brassói Lapok, 2011. október 13.

Vallások megnevezése románul
(+ az RMDSZ országos szórólapjának megjelenítése egy egész újságoldalon)

Brassói Lapok, 2011. október 20.

Román–magyar népszámlálási szótár

www.rmdsz.ro
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• Ez idő alatt – az újságmakettek közlésével párhuzamosan – több eseményről szóló sajtóbeszámolónkban és hirdetésünkben hangsúlyoztuk a népszámlálás fontosságát, megismételve a legfontosabb országos üzeneteket, hozzátéve a specifikus Brassó megyei információkat.
• Szeptember végén az RMDSZ Brassó megyei szervezete és a Cenk Alapítvány közös brassói, négyfalusi és kőhalmi tájékoztató találkozóját
harangoztuk be, valamint a Megyei Képviselők Tanácsának soros ülését, amelynek napirendjén a népszámlálással kapcsolatos tennivalók
megvitatása szerepelt. (Fókuszban a népszámlálás, MKT-ülés [hirdetések], Brassói Lapok, 2011. szeptember 22.)
• Szeptember 25-én Kovács Attila megyei RMDSZ-elnök a négyfalusi
Szent Mihály-napok szabadtéri rendezvénysorozatán elmondott köszöntőjét a közelgő népszámlálás fontosságának kiemelésére építette,
erről számoltunk be a helyi hetilapban is (Minden magyar számít! Népszámlálásról a négyfalusi Szent Mihály-napokon, Brassói Lapok, 2011.
szeptember 29).
• Az ezt követő héten az országos és a helyi médiában is beszámoltunk
Fókuszban a népszámlálás című tájékoztatósorozatunkról, amelyet a
Cenk Alapítvánnyal közösen szerveztünk meg Brassóban, Négyfaluban
és Kőhalomban (Fókuszban a népszámlálás: Brassóban, Négyfaluban,
Kőhalomban, Brassói Lapok, 2011. október 6).
• Ugyanazon a héten az MKT-ülésről szóló sajtóösszefoglalónkban a
népszámlálás kapcsán Kovács Attila megyei RMDSZ-elnök és Marthy
Mátyás ügyvezető elnök népszámlálásról szóló ismertetőjét idéztük
(RMDSZ: Az arányos képviseletet támogatják, Brassói Lapok, 2011.
október 6). Október 7-én sajtótájékoztatót tartottunk az RMDSZszékházban az Erdélyi konzultáció brassói részeredményeiről, valamint a népszámlálás fontosságáról. A brassói román médiában csupán
a Konzultációról elmondottak jelentek meg, a népszámlálás iránt semmiféle érdeklődést nem nyilvánítottak ki a sajtó jelen lévő képviselői.
(Újra itt a nagy csapat. Találkoztak a BIT tagszervezetei, Brassói Lapok, 2011. október 6.)
• Legátfogóbb tájékoztató anyagunk a népszámlálás előtti héten jelent meg: az egy teljes újságoldalt kitevő tájékoztató anyagunk mellett (szórólap és heti újságmakett) az RMDSZ megyei szervezete által
működtetett hagyományos Nyugdíjas Klubban Kovács Attila megyei
RMDSZ-elnök és Ambrus Károly alprefektus ismertette a résztvevőkkel
a népszámlálási tudnivalókat, amelyről szintén beszámoltunk a heti-
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lapban (Megemlékezés, idősek ünnepe a Nyugdíjasklubban, Brassói
Lapok, 2011. október 13).
• Következő sajtóanyagunk megjelenése egybeesett a népszámlálás
kezdetével, ezért a szokásos tájékoztató újságmakett mellett Kovács
Attila megyei RMDSZ-elnök mozgósító üzenetét is közöltük, amely egyben tartalmazta az addigi információs anyagaink legfontosabb tudnivalóinak összefoglalóját (RMDSZ: Vállaljuk magyarságunkat!, Brassói
Lapok, 2011. október 20).
• A népszámlálás hetedik napján megjelenő hetilapban már a népszámlálási visszaélésekről is beszámolhatott az RMDSZ Brassó megyei szervezete. Három ilyen esetet részletesen ismertettünk az olvasókkal, ezt
követően pedig felhívtuk a figyelmet arra, hogy a hasonló eseteket jelezzék a megyei szervezetnél (Népszámlálási visszaélések Brassóban,
Brassói Lapok, 2011. október 27). Ugyanebben a lapszámban ismertettük a MIÉRT és az Országos Sport és Ifjúsági Hatóság Szórványkaravánjának négyfalusi előadásán elhangzottakat a népszámlálásról (Megyénkben járt a Szórványkaraván, Brassói Lapok, 2011. október 27).
Ugyanakkor beszámoltunk a Brassó Megyei Ifjúsági Egyeztető Tanács
(BIT) tag-, partner- és vendégszervezeteinek előző heti gyűléséről,
amelyen hat brassói és Brassó megyei ifjúsági szervezet képviselőjének jelenlétében tájékoztatás hangzott el a népszámlálásnak a diákokra vonatkozó teendőiről, tudnivalóiról.
• A helyi kábeltelevízió (TVS Holding) magyar nyelvű adásában egyegy interjúban beszélt a megyei szervezet két vezetője a népszámlálás magyar vonatkozásairól. A magyar adásban az RMDSZ országos
tévészpotját is sugározták október elejétől.
Marthy Mátyás ügyvezető elnök (2011. szeptember 17) a következőkre tért
ki az adásban:
• Az RMDSZ Brassó megyei szervezete készül az októberi népszámlálásra, ennek ő a megyei felelőse.
• Ebben az időszakban sok olyan információt kell eljuttatnunk az emberekhez, amelyek fontosak a magyarság jövőjét tekintve.
• A népszámlálás adatai segíthetnek minket közösségként, ha jól felkészülünk rá, és hátráltathatnak, ha nem vagyunk eléggé tájékozottak.
• „Én székely vagyok. Büszke vagyok az identitásomra, gyökereimre. A
népszámlálási űrlapra viszont magyart fogok bediktálni a nemzetiségről és az anyanyelvről szóló sorokba. Azért teszem, mert nem szeret-
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ném, ha az én kettős identitásomat arra használnák fel, esetleg, hogy
bebizonyítsák: kevés a magyar ember ebben az országban.”
• A tudnivalókról hetente tájékoztatjuk a magyarságot a Brassói Lapok
hasábjain.
• Októberben szervezünk tájékoztató eseményeket, beszélgetéseket is
a megyében.
Kovács Attila megyei RMDSZ-elnök (2011. október 1) a következőket hangsúlyozta az interjúban:
• Minden magyar számít! – most számszerűleg is kell bizonyítanunk,
mennyire vagyunk erősek.
• A következő tíz évben attól függnek a romániai magyar közösség jogai,
hogy hány magyar van az országban, a megyében, a településen. A legkézenfekvőbb példa erre a kétnyelvű helységnévtábla, amelyet – törvény szerint – kötelezően ki kell függeszteni azokon a településeken,
ahol egy kisebbség aránya eléri a 20%-ot.
• A magyar közösség politikai képviselői is erre a számarányra hivatkozhatnak, amikor a magyar nemzet specifikus ügyeinek akarnak érvényt
szerezni.
• A népszámlálás eredményessége, sikere gyakran a jó szervezésen múlik, és azon, hogy időben eljutnak-e a megfelelő információk a közösség tagjaihoz.
• Az RMDSZ egy hónapja tudatosító identitáskampányt indított, amel�lyel azt szeretné elérni, hogy minden magyar ember bátran vállalja fel
magyarságát, amikor a kérdezőbiztos a nemzeti hovatartozásáról és az
anyanyelvéről érdeklődik.
• Számítunk arra, hogy Brassó megyében a vegyes házasságban élők
is büszkén felvállalják gyökereiket – szüleik, nagyszüleik, dédszüleik
nemzetiségét és hitét.
Közvetlen kommunikáció – Találkozók, ismertetők, tájékoztatók
• A népszámlálásról való közvetlen kommunikáció az RMDSZ Brassó
megyei szervezete által lebonyolított eseményeken, valamint azokon
a rendezvényeken zajlott, amelyekre az RMDSZ képviselői meghívást
kaptak és felszólaltak. Az események jegyzéke:
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Esemény

Időpont

RMDSZ-es képviselő

Megyei Küldöttek Gyűlése

2011. június 4.

Kovács Attila

Botfalu, őszi bál

2011. szeptember 24. Marthy Mátyás

Szent Mihály napok, Négyfalu

2011. szeptember 25. Kovács Attila

Fókuszban a népszámlálás,
Brassó

2011. szeptember 28. Markó Attila
Kovács Attila
Ambrus Károly
Szente László

Megyei Képviselők Tanácsa

2011. szeptember 30. Kovács Attila
Marthy Mátyás

Fókuszban a népszámlálás,
Négyfalu

2011. október 3.

Kovács Attila
Ambrus Károly
Marthy Mátyás
Tóásó Áron Zoltán
Bálint Károly
Géczi Gellért

Fókuszban a népszámlálás,
Kőhalom

2011. október 4.

Ambrus Károly
Marthy Mátyás
Tóásó Áron Zoltán
Toró Ida

Nyugdíjasklub, Brassó

2011. október 7.

Kovács Attila
Ambrus Károly

Keresztvári őszi bál

2011. október 8.

Kovács Attila
Farkas Anna-Lili
Marthy Mátyás

Bodolai Magyar Nap

2011. október 9.

Kovács Attila

Brassó Megyei Ifjúsági Egyeztető
Tanács (BIT) gyűlés

2011. október 12.

Molnár Gábor
Marthy Mátyás

RMDSZ-es kerületfelelősök gyűlé- 2011. október 18.
se, Brassó

Marthy Mátyás
Szente László

Szórványkaraván, Négyfalu

Kovács Attila
Horváth Anna
Széll Lőrinc

2011. október 21.

• Az RMDSZ Brassó megyei szervezete által a népszámlálást előkészítő
időszakban lebonyolított rendezvények közül a legfontosabbnak az a
három, magyar kérdezőbiztosok számára megszervezett tájékoztatófelkészítő találkozó tekinthető, amelyen a cenzus magyar vonatkozáwww.rmdsz.ro
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•

•

•

•
•

sairól, de emellett különböző technikai kérdésekről is tudomást szerezhettek az adatösszeírásra jelentkezett személyek.
A Fókuszban a népszámlálás című tájékoztatósorozatunkon, amelyet a
Cenk Alapítvánnyal közösen szerveztünk meg Brassóban (az Áprily Lajos
Főgimnázium dísztermében), Négyfaluban (a helyi RMDSZ székházában)
és Kőhalomban (a Polgármesteri Hivatal gyűléstermében) a megyéből
összesen 105 kérdezőbiztos vett részt. A brassói eseményen Markó Attila
államtitkár, az Országos Népszámlálási Bizottság tagja is részt vett, a vidéki tájékoztatókon Ambrus Károly alprefektus, Kovács Attila megyei elnök, Marthy Mátyás ügyvezető elnök, Tóásó Áron Zoltán szervezési ügyvezető alelnök és Madaras Lázár demográfiai szakértő (Cenk Alapítvány)
volt jelen. A Négyfaluban, illetve Kőhalomban megtartott találkozón a két
település környékén lévő községek és falvak magyar kérdezőbiztosai vettek részt. Értesítésükben, szállításukban segítséget nyújtottak az RMDSZ
polgármesterei és alpolgármesterei. Továbbá mindhárom helyszínen
hozzájárultak a szervezéshez az RMDSZ helyi szervezeteinek elnökei,
alelnökei. A találkozókon a megyei szervezet munkatársai kiosztották a
vidéki szervezeteknek a szórólapokat és a plakátokat.
A megyei RMDSZ szervezet különböző belső struktúrájában tevékenykedők tájékoztatása a Megyei Küldöttek Gyűlésén (június 4), a Megyei
Képviselők Tanácsának ülésén (szeptember 30) és a Brassó városi
kerületfelelősök gyűlésén (október 18) történt meg, de folyamatosan
szolgáltattunk információkat a polgármestereknek, alpolgármestereknek és helyi önkormányzati képviselőknek.
A megye magyar közösségeinek különböző ünnepségein – a négyfalusi
Szent Mihály-napokon, a Botfaluban és Keresztváron szervezett őszi
bálokon, valamint a Bodolai Magyar Napon – az RMDSZ képviselői felszólalásukban, köszöntőbeszédeikben a népszámlálás fontosságára
és a legfontosabb tudnivalókra helyezték a hangsúlyt.
Az időskorú brassóiakat a Nyugdíjas Klubban, az ifjúsági szervezeteket a Brassó Megyei Ifjúsági Egyeztető Tanács (BIT) tanévkezdő gyűlésén tájékoztattuk a szükséges tudnivalókról.
A megyében a legjelentősebb népszámlálással kapcsolatos tájékoztató-szórakoztató esemény a MIÉRT és az Országos Sport és Ifjúsági Hatóság Szórványkaravánjának a négyfalusi Csángó Házban megtartott
eseménye volt október 21-én, amelyen Kovács Attila megyei RMDSZelnök, Horváth Anna önkormányzatokért felelős főtitkárhelyettes, valamint Széll Lőrinc államtitkár, az Országos Sport és Ifjúsági Hatóság
alelnöke szólalt fel a szórakoztató előadás előtt.
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Válaszadói óvások eljuttatása az illetékes bizottságokhoz
• A Brassó megyei magyarság által a népszámlálás ideje alatt jelzett
rendellenességekről, visszaélésekről szóló panaszok nyilvántartásával, a nyomtatványok kitöltésével, iktatásával és az ezekkel kapcsolatos információk továbbításával az RMDSZ megyei szervezete részéről
Marthy Mátyás ügyvezető elnök, Tóásó Áron szervezési ügyvezető alelnök, valamint Burján Gabriella, a megyei szervezet munkatársa foglalkozott.
• Az első panasz a népszámlálás előtti napon, október 19-én érkezett be
egy idős brassói magyartól, akinek adatait a törvényes határidő előtt
rögzítette a kérdezőbiztos, a nemzetiségre, anyanyelvre és vallásra
vonatkozó adatokat pedig nem volt hajlandó kitölteni. Az ezzel kapcsolatosan megfogalmazott óvást azonnal benyújtották az RMDSZ illetékesei a városi, illetve megyei népszámlálási bizottságnál. Ugyanezt
tették annak a fiatal brassói magyar nőnek az esetében, aki ugyancsak
a P űrlap 23., 24. és 25. kérdésének elhallgatását jelezte a Szövetség
Brassó megyei szervezeténél. Egy Brassóban élő magyar fiatalember
adatait eltorzítva rögzítette a kérdezőbiztos, a nemzetiség és anyanyelv esetében pedig automatikusan a románt írta be.
• Több panasz is érkezett a népszámlálás lejárta utáni napokon (még
november 2-án is) arra vonatkozóan, hogy magyar embereket semmilyen formában nem kerestek föl a kérdezőbiztosok, nem regisztrálták
az adataikat. Ezekben az esetekben is segítettek a megyei szervezet
illetékesei a panaszok megfogalmazásában és benyújtásában.
• Ezt megelőzően az országos és helyi sajtóban már október 31-én bejelentették: Brassó megyében 100%-ban megtörtént a népszámlálási
adatfelvétel.
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Az RMDSZ Csíki Területi Szervezete alaposan kivette a részét a népszámlálással kapcsolatos munkából, legyen szó akár az előkészítő tájékoztató/tudatosító időszakról, akár a népszámlálás folyamán történő tájékoztatásról.
Borboly Csaba területi elnök mind a sajtóban, mind a különböző fórumokon népszerűsítette a magyar identitás vállalásának fontosságát, ugyanakkor
megfogalmazta, hogy a népszámlálás eredményei az elkövetkező években
fontos szerepet fognak játszani az ország, de leginkább a térség életében.
Számlálóbiztosok toborzása
• Az előkészítő munka a számlálóbiztosok megszólításával kezdődött. A
térségben több mint 550 magyar kérdezőbiztost sikerült toborozni: falvakon kizárólag magyar nemzetiségűek voltak, de a megyeközpontban
is a megbízottak közel 90%-a magyar volt. E téren egyedül Balánbánya
városban volt gond, ahol a kérdezőbiztosok többnyire román nemzetiségűek voltak.
Bákó megyei települések:
• A szervezet nagy hangsúlyt fektetett két Bákó megyei településre:
Gyimesbükkre és Kóstelekre. Ide Becze István ügyvezető elnök és Bors
Béla ügyvezető alelnök két alkalommal látogatott el, ők a helyi véleményformálókkal (RMDSZ-elnök, papok, tanárok), valamint a kérdezőbiztosokkal egyeztettek.
• Első alkalommal a véleményformálókat tájékoztatták a népszámlálás,
illetve a magyar identitásvállalás fontosságáról. Erről a megbeszélésről Helyszíni felkészítő népszámlálásra címmel jelent meg írás a Hargita Népe napilapban, 2011. október 17-én.
• Második alkalommal a magyar kérdezőbiztosok számára tartottak tájékoztató felkészítőt: ennek során tudatosították bennük is a magyar
identitásvállalás fontosságát, ugyanakkor arra kérték őket, hogy különösen figyeljenek oda a vegyes házasságban élőkre.
• A két településre a Szövetség Csík területi szervezete külön szórólapot
készíttetett, ebből 2500-at osztottunk ki a helyiek segítségével.
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Tájékoztatók:
• Napi rendszerességgel tájékoztattuk a Csík térségi települések polgármestereit, RMDSZ-elnökeit, hivatalait a népszámlálás aktuális problémáiról, tennivalóiról, helyzetéről. Emellett előzetes ütemezés alapján
találkozókat szerveztünk mind a régió településein, mind a megyeközpontban.
• A megyeközpontban, a polgármesterek számára szervezett találkozón,
a felmerülő problémák és a tennivalók megbeszélése mellett, kiosztottuk a számlálóbiztosoknak készített segédanyagokat is. Így minden
biztos kézhez is kapta az előzetesen elektronikus formában elküldött
anyagokat.
Plakátolás és szórólapozás:
• A szervezet munkatársai a népszámlálást megelőzően, illetve a népszámlálás alatt három alkalommal plakátoltak a Csíki-medence településein.
• A fennebb említett 2500 speciális szórólapon kívül 27 000 országos
szórólapot osztottunk szét helyiek, valamint csíkszeredai önkéntesek
segítségével.
Helyi lapok:
• Október 10. után minden településen igyekeztünk helyi lapokat megjelentetni, amelyekben részletes leírást nyújtottunk a népszámlálás
fontos tudnivalóiról. Az általunk küldött íráson kívül több településen
a helyi jegyző, plébános írt tájékoztatót, felhívást.
• A helyi lapokon kívül megjelent a Csíki Kisújság újabb száma, 20 000 példányban. Ezt a népszámlálás első hetében, október 17-től szórtuk szét –
főként vidéken és Csíkszereda külvárosában (Zsögöd, Taploca, Somlyó).
TV/Rádió:
• Azokon a településeken, ahol helyi kábel tv működik, naponta többször bejátszották az RMDSZ által készített rövidfilmeket.
• A csíkszeredai Fun FM rádióban naponta többször hallhatóak voltak az
RMDSZ népszámlálási spotjai. Emellett október 19-én a csíkszeredai
Fun FM rádió meghívottja volt Becze István ügyvezető elnök, aki a fontos tudnivalók ismertetése után válaszolt a betelefonálók kérdéseire.
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Telefonszolgálat:
• Szeptember 13-án első alkalommal jelent meg a Hargita Népében az a
hirdetés, amely tartalmazta a három Hargita megyei területi szervezet
központjában – Csíkszereda, Gyergyószentmiklós, Székelyudvarhely –
működő népszámlálási irodák elérhetőségét, valamint az itt dolgozó
kapcsolatszemélyek nevét. Az első megjelenéstől kezdődően a lakosság folyamatosan érdeklődött a népszámlálásról, tisztázatlan kérdéseire kért választ. Az elérhetőségeket tartalmazó hirdetés október végéig
hetente 2-3 alkalommal jelent meg a sajtóban.
• Leginkább az érdekelte az embereket, hogy mi a teendő abban az esetben, ha a biztos nem talál senkit otthon.
• A népszámlálás ideje alatt nagyon sokan – főként csíkszeredai lakosok
– arról érdeklődtek, hogy mikorra várhatják otthonukban a számlálóbiztost. Ezért folyamatos kapcsolattartás volt a szervezet munkatársai
és a biztosok között.
• Október 27-én Kérdésekre válaszolnak című írás jelent meg a Hargita
Népében: „Inkább kérdeznek, mint panaszkodnak az ingyenesen hívható telefonszámon, amelyet a népszámláláson felmerülő kérdések
megválaszolására, gondok orvoslására hozott létre az RMDSZ Főtitkársága” – áll többek között a cikkben.
• Az RMDSZ Főtitkárságáról működtetett zöld szám ügyeleteseivel is tartottuk a kapcsolatot, hétvégén is, ugyanis nagyon sok érdeklődő oda
telefonált.
Internet:
• Az RMDSZ Csíki területi szervezetének honlapján (www.csikirmdsz.ro)
naponta megjelentettük az országos híreket, felhívásokat.
• A szervezet Facebook oldalán is napi rendszerességgel osztottuk meg
ezeket, itt is népszerűsítettük a plakátokat, szórólapokat, videókat.
Voltak érdeklődők, akik itt tették fel kérdéseiket, nekik üzenetben válaszoltunk.
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FEHÉR MEGYE
Az RMDSZ Fehér megyei szervezete a 2011. évi népszámlálást megelőzően
jelentős tudatosító és tájékoztató munkát végzett.
Kérdezőbiztosok toborzása
• Annak érdekében, hogy minél több kérdezőbiztost vonjunk be, már
szeptember első felében kapcsolatszemélyeket próbáltunk keresni
minden olyan településen, ahol magyar emberek élnek. Ez jelentős
mértékben sikerült. Ott, ahol polgármesterünk és alpolgármesterünk
van, könnyebb dolgunk volt. Nehéz volt a feladatunk azokon a településeken, ahol egy-egy, vagy egyáltalán nincs tanácsosunk a helyi önkormányzatban, mint például Balázsfalván. 53 számlálóbiztost sikerült
toborozni, a következők szerint: Torockó 9, Magyarlapád 4, Felvinc 3,
Búzásbocsárd 2, Székelykocsárd 3, Marosújvár 2, Marosnagylak 1,
Nagyenyed 14, Tompaháza 1, Miriszló 3, Balázsfalva 2, Küküllővár 4.
• Az e-mail címmel rendelkező számlálóbiztosoknak továbbküldtünk
minden anyagot, amit a Főtitkárságról kaptunk.
• A Fehér megyei Statisztikai Intézet kiképzést tartott a megyei számláló
biztosoknak, de az azt követő időszakban sokan fordultak hozzánk tanácsokért, felvilágosításért.
Tájékoztató és tudatosító kampány
• Szórványkaravánunk a megye több településére eljutott. Személyesen
hívtuk fel Küküllővár, Bethlenszentmiklós, Tűr, Balázsfalva, Bénye,
Péterfalva, Magyarlapád, Felvinc és Medvés magyar lakosságának figyelmét a népszámlálás fontosságára.
• Ezeken a településeken alapos tájékoztató munkát végeztünk: válaszoltunk a lakosság kérdéseire, technikai tanácsokat nyújtottunk, szórólapokat osztottunk. Istentiszteleteken vettünk részt Küküllőváron,
Nagyenyeden, Péterfalván, Medvésen, Bényén. Felvettük a kapcsolatot a lelkészekkel is: arra kértük őket, hogy beszéljenek híveiknek
a népszámlálás jelentségéről, különösképpen a vegyes házasságban
élőket biztassák, hogy vállalják magyarságukat.
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• Igen nagy segítséget jelentett a Főtitkárságtól kapott népszámlálási
segédanyag: a pontos, rendkívül hasznos információkat tartalmazó kiadványt eljuttattuk mindazoknak, akik ezt igényelték.
Gondok, rendellenességek a népszámlálás során
• Gondot jelentettek a személyi szám rögzítésével kapcsolatos problémák, ezt a biztosaink is neheztelték: plusz munkával és jelentős időveszteséggel járt, a nagy volumenű munkára kevés idő volt.
• Irodánkban több panaszt iktattunk. Gyulafehérvárról azt jelezték,
hogy a számlálóbiztos radírozható golyóstollat használt. Nagylakról
arra hívták fel a figyelmünket, hogy a számlálóbiztos nem akarta az
adott címen már 8 éve életvitelszerűen ott élő családot nyilvántartásba
venni, ugyanis a személyijük nem oda szólt. Tudomásunkra jutott az
is, hogy nem jutott el minden kérdezőbiztoshoz a kódokat tartalmazó
füzetecske (Forró község), telefonhívásunkat követően mindenki megkapta azt.
• Koppánd faluban ceruzával töltötték ki az űrlapokat, jelzésünkre a polgármester intézkedett.
• Valamennyi kérdésben sikerült közbenjárnunk, a jelzett gondokat orvosolni tudtuk.
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GYERGYÓ TERÜLET
2011. szeptember közepén kezdődött el a népszámlálással kapcsolatos
munkálatok előkészítése. Az elnökség több alkalommal munkaülést tartott,
tájékoztatta a település polgármestereit a népszámlálás fontosságáról, ismertette az ezzel kapcsolatos teendőket.
Előkészítési munkálatok
• A 2011. szeptember 23-i Gyergyó Területi Képviselők Tanácsa kiemelten
foglalkozott a népszámlással, ennek előkészítésével.
Kampány
• 2011. október 7-én a Területi Képviselők Tanácsa újból napirendre tűzte
a népszámlálással kapcsolatos teendők megbeszélését. A települések
képviselői itt átvették a Főtitkárság által biztosított szórólapokat, plakátokat, majd gondoskodtak ezek kiszórásáról. A Főtitkárságról küldött, népszámlálásra vonatkozó információkat a belső levelezési listán
folyamatosan továbbítottuk településeink vezetőinek, a népszámlálásban érintetteknek.
• A területi iroda munkatársai, együttműködve a főtitkársággal, megszervezték és előkészítették az október 14–15-én sorra kerülő népszámlálási karavánt Gyergyó területen. A népszámlálási karaván 10
településen szórólapozott, ugyanakkor lakossági fórumokat szerveztünk Galócáson és Tölgyesen: a beszélgetéseken részt vett a területi
elnök is.
• Nagy sikernek örvendett az OPEN STAGE előadás-sorozata, a humortársulat előadásait jól fogadták Maroshévízen, Gyergyószentmiklóson
és Borszéken egyaránt.
• Kiemelten foglalkoztunk a népszámlálás népszerűsítésével Gyergyószentmiklóson, ahol a városi szervezet képviselői találkoztak a sajtó,
illetve az egyházak képviselőivel is.
• Az RMDSZ Gyergyó területi elnöksége minden településen felvette a
kapcsolatot az egyházak képviselőivel, akik rendkívül pozitív hozzáállást tanúsítottak a népszámlálás népszerűsítése iránt.

www.rmdsz.ro

CSÍK TERÜLET

• A térség helyi lapjaiban több alkalommal jelentek meg népszámlálásról
szóló anyagok, interjúk, ugyanakkor a Szövetség városi elnöke, a helyi
kereskedelmi rádióadó gyakori vendégeként, számos fontos információt osztott meg a cenzussal kapcsolatban.
Népszámlálás
• A népszámlálás ideje alatt is folyamatos információáramoltatás zajlott:
a beérkező lakossági észrevételeket továbbítottuk a települések képviselőinek. Leggyakoribb lakossági jelzés a számlálóbiztosok késlekedésére vonatkozott. Nem érkeztek visszaélésekről, panaszokról tett
óvások.
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HÁROMSZÉK TERÜLET
A 2011. évi népszámlálásra való felkészülés már augusztus végén megkezdődött, az ezt követő időszakban, a cenzus lezárásáig, az alábbi feladatokat
láttuk el:
• Augusztustól kezdődően találkozókat szerveztünk Háromszék településein az RMDSZ-elnökökkel, polgármesterekkel, lelkészekkel. Arra
biztattuk a magyar pedagógusokat, fiatalokat, hogy jelentkezzenek
számlálóbiztosnak, vállaljanak részt ebben a munkában.
• Az ezt követő időszakban a szervezet különböző testületeiben osztottuk le a munkát, illetve kidolgoztuk a kampány alapvető stratégiáját, a
kommunikációt.
• Minden információt eljuttattunk a kérdezőbiztosokhoz, válaszoltunk
kérdéseikre, minden lehetséges úton segítettük őket munkájukban.
• A Főtitkárságról érkezett anyagokat továbbítottuk az illetékes személyekhez.
• A népszámlálás kezdete előtt rétegtalálkozókat szerveztünk: polgármesterekkel találkoztunk öt alkalommal, de egyeztettünk az egyházak, valamint az ifjúsági szervezetek képviselőivel is. A lelkészekkel,
papokkal való találkozó eredményeként minden templom bejáratára
felkerült az RMDSZ által készített plakát, itt tájékoztató szórólapokat
is kaptak az érdeklődők. Szentmiséken, istentiszteleteken hirdették a
népszámlálás fontosságát.
• A népszámlálás alatt minden nap reggeltől estig szolgálatot tartottunk
a szervezet székhelyén: itt személyesen vagy telefonon léphettek kapcsolatba az érdeklődők, panasztevők munkatársainkkal. Megközelítőleg 30 komolyabb megkeresés érkezett, ezeket mind megoldottuk, azt
követően, hogy a helyi és megyei népszámlálási bizottságoknál írásos
panaszt tettünk.
• A népszámlálás alatt és az ezt megelőző időszakban az RMDSZ háromszéki szervezetének tisztviselői heti rendszerességgel tartottak sajtótájékoztatót.
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Orbaiszék:
• Az RMDSZ orbaiszéki szervezete Kovászna városban és a szék falvaiban népszerűsítő akciókat szervezett, plakátolt és szóróanyagokat
terjesztett, amelyek a népszámlálás, a magyarság vállalásának fontosságára hívták fel a figyelmet.
• Kihasználtuk az internet nyújtotta lehetőségeket: közösségi hálókon
népszerűsítettük a népszámlálást és a „Minden magyar számít” akciót.
• Beszélgetéseket folytattunk e témában a vidék lakosaival, helyi közéleti személyiségekkel, értelmiségiekkel.
• A népszámlálás ideje alatt felhívtuk a lakosság figyelmét a régióban
vagy más vidékeken felmerülő visszaélésekre, problémákra annak érdekében, hogy ezek Orbaiszéken ne történjenek meg.
Sepsiszék:
• 200 plakátot és 500 szórólapot osztottunk ki minden településen.
• Külön plakátoltunk olyan településeken, ahol a magyarok kisebbségben élnek: Előpatakon, Árapatakon, Erősdön, Hídvégen.
• Fodor István széki elnök külön találkozott a sepsiszéki polgármesterekkel és előjárókkal. A találkozókon megvitatták azokat a fontosabb
kérdéseket, problémákat, amelyekre hangsúlyosan kellett figyelni a
cenzus során.
• Október 13-án érkezett Sepsiszékre az RMDSZ országos népszámlálási karavánja, mely bejárta Előpatakot, Hídvégét és Kököst. A karaván
önkéntesei mindhárom településen szórólapokat osztottak, emellett
találkozóra is sor került a helyi magyarokkal.
• A szék polgármesterei két alkalommal – Bodokon és Bükszádon – találkoztak október első heteiben a népszámlálás megfelelő előkészítése
érdekében. Ugyanakkor minden polgármester személyes találkozók
során egyeztetett a népszámlálás helyi koordinátoraival, az egyházi
vezetőkkel.
• Mindenki megkapta a RMDSZ népszámlálási útmutatóját is.
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Erdővidék:
• Arányosan elosztottuk a régió minden településén azt a 3-4 ezer szórólapot és 300 plakátot, amelyet a Háromszék területi szervezet Erdővidékre küldött. Gondoskodtunk a tájékoztató anyagok kiosztásáról, a
plakátok kiragasztásáról.
• A területi elnök technikai megbeszélést hívott össze a népszámlálással
kapcsolatban, ezen részt vettek a széki szervezet vezetői, az erdővidéki polgármesterek, illetve a baróti helyi szervezet vezetői.
• A népszámlálást megelőzően a baróti RMDSZ szervezet az Erdővidék
hetilapban egy felhívás segítségével népszerűsítette a népszámlálással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, a honlapot és a népszámlálás ideje alatt ingyenesen hívható telefonszámot. (http://www.evidek.
ro/?p=olvas&cikk=3254&nr=738)
Kézdiszék:
• A kézdivásárhelyi RMDSZ iroda 2011. október 11-én 2500 szórólapot és
340 plakátot kapott.
• A 12 községbe – Maksa, Dálnok, Csernáton, Szentkatolna, Gelence,
Ozsdola, Bereck, Almás, Esztelnek, Kézdiszentkereszt, Kézdiszentlélek
és Torja – 195 plakát és 1300 szórólap jutott, Kézdivásárhely, valamint
a hozzá tartozó falvak: Nyújtód, Oroszfalu, Sárfalva, Szászfalu 145 plakátot és 1200 szórólapot kapott.
• Október 12–13-án minden községbe eljuttattuk a plakátokat és a szórólapokat.
• Kézdivásárhely MPP-s polgármestere már az „Erdélyi Konzultációt”
népszerűsítő plakátjainkat is eltávolíttatta az e célra kijelölt helyekről,
ezért 2011. október 11-én kérésben fordultunk hozzá, hogy engedélyezze a plakátolást. Kérésünkre a mai napig nem kaptunk választ, így a hivatalos, reklámoknak és plakátoknak fenntartott helyekre nem tudtuk
elhelyezni a népszámlálás fontosságát hirdető anyagokat.
• Október 12-én kezdtük meg Kézdivásárhelyen a tájékoztató anyagok
szétszórását, ekkor a tömbháznegyedben, az egykori ipari zónában
népszerűsítettük a cenzust.
• Október 13-án a Kézdivásárhelyhez tartozó falvakban folytattuk tevékenységünk (Nyújtód, Oroszfalu, Sárfalva és Szászfalu).
• Október 14-én Kézdivásárhely főterét, az udvartereket jártuk be.
• Október 17-én ismét a tömbházak környékén folytattuk a tájékoztató
anyagok szétszórását.
www.rmdsz.ro
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• Október 18-án a Kézdivásárhelyhez tartozó falvakat kerestük fel újból:
ellenőriztük a plakátok épségét, ahol letépték vagy megrongálódtak,
pótoltuk. Ugyanakkor ismét végigjártuk Kézdivásárhelyt is.
• Október 19-én újabb 1500 szórólapot kaptunk, amit a történelmi egyházak képviselőihez juttattunk el. A Boldog Özséb Római Katolikus Parókia 500, a kantai Római Katolikus Parókia 500 és a Református Egyház 500 szórólapot kapott. A népszámlálás technikai lebonyolítására
vonatkozó útmutatóból hasonlóképpen vittünk a történelmi egyházakhoz, de a biztosokhoz is eljuttattunk néhány példányt.
• A Székely Hírmondó és a Profi Rádió napi rendszerességgel tájékoztatták a lakosságot azokról a problémákról, amelyekkel szembesülhettek
a népszámlálás lebonyolítása során, ugyanakkor emlékeztettek mindenkit, hogy bárki bármilyen rendellenességet tapasztal, panaszával
forduljon a helyi RMDSZ-hez.
• Október 20-tól naponta jöttek érdeklődök az RMDSZ kézdivásárhelyi
irodájába: az első napokban kevesebben, majd jóval többen, 10–15
ember naponta. Leginkább attól tartottak, hogy kimaradnak a népszámlálásból, ugyanis nem voltak otthon, amikor ott járt a számlálóbiztos.
• Minden esetben sikerült segíteni az embereknek: időpontot egyeztettünk a számlálóbiztossal, vagy a Polgármesteri Hivatalban kerestük
meg a népszámlálás megszervezésével megbízott személyt, aki a helyszínen gondoskodott az adatok felvételéről.
• Telefonon is kértek tanácsot, segítséget, ezeket is sikeresen megoldottuk.
• Rendellenességről, nagyobb kihágásokról nem érkezett panasz a kézdi
vásárhelyi irodába.
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HUNYAD MEGYE
Hunyad megyében a népszámlálás előkészítése egybeesett az Erdélyi konzultációval, ugyanis mindazok, akik az Erdélyi konzultáció űrlapjaival keresték fel a Hunyad megyei magyar családokat, felhívták a figyelmet az idei
év legfontosabb eseményére, a népszámlásra is. Így legalább 3100 magyar
ember értesült időben a cenzus idejéről, ennek jelentőségéről.
Előkészítési munkálatok
• E fontos eseményről szó volt a Hunyad megyei RMDSZ szervezet minden gyűlésén, a civil szervezetek rendezvényein. Ki kell emelnünk a
megyében szolgáló lelkészek pozitív hozzáállását, akik minden alkalommal figyelmeztették a híveiket a népszámlálás fontosságára.
• A tulajdonképpeni népszámlálási kampány szeptember 16-án, a dévai
Magyar Házban összehívott Megyei Küldöttek Tanácsán kezdődött. Itt
62 népszámlálási mappát osztottunk ki a Szövetség helyi elnökeinek,
az egyházi elöljáróknak, a civil szervezetek képviselőinek. Minden
mappa tartalmazta a Fontos tudnivalók a népszámlálásról című kiadványt, Winkler Gyula, a Hunyad megyei RMDSZ-elnök, EP-képviselő
felhívását, a népszámlálási felelősök elérhetőségét, valamint a személyekre vonatkozó P űrlap magyar és román változatát, melynek ismertetésekor külön felhívtuk a figyelmet az etnikumra, anyanyelvre és
vallási hovatartozásra vonatkozó kérdésekre.
• Az elkövetkező két hét alatt még kiosztottunk 50 teljes mappát, valamint 200 román nyelvű P űrlapot tájékoztatás céljából.
• Már augusztus elején megkezdődött a népszámlálási biztosok előzetes toborzása. Itt arra figyeltünk, hogy minél nagyobb számban vonjuk
be a polgármesteri hivataloknál dolgozó magyar embereket (bármilyen kevesen is vannak Hunyad megyében): a sok pozitív válasz mellett
sajnos elutasításban is volt részünk (Brád 1, Vulkán 2, Petrozsény 4,
Szászváros 1, Pusztakalán 1).
• A következő három célcsoportunk a magyar pedagógusok, az egyetemisták és a nyugdíjasok voltak. A beiratkozás megkönnyítése érdekében elektronikusan és nyomtatott formában is elküldtük a beiratkozási
kérvényt, de figyelmeztettünk mindenkit, hogy az olyan polgármesteri
hivataloknál, ahol kézzel írott kérvényt kérnek, feltétlenül írják be a
www.rmdsz.ro
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magyar nyelv ismeretét. (A visszajelzésekből és személyes tapasztalatokból arra következtettünk, hogy ennek majdnem elhanyagolható
súlya volt a kérvények elbírálásában.) Számunkra az is hátrányos volt,
hogy munkanélküliek nem jelentkezhettek, ugyanis főleg a Zsil völgyében, de Déván és Vajdahunyadon is sok a főiskolai végzettséggel rendelkező fiatal munkanélküli.
• Szeptember elejétől a népszámlálás utolsó előtti napjáig tizennégy
Népszámlálási Információt, ezekhez tartozó hat nyomtatványt, valamint három felhívást küldtünk szét körlevélben a megyében.
• Minden vasárnap hirdetést juttattunk el a különböző felekezetekhez,
annak érdekében, hogy tájékoztassák a híveket a népszámlálással
kapcsolatos tudnivalókról.
• A népszámlálás kezdete előtti vasárnap Hunyad megye több templomában az érseki és püspöki körlevelek mellett felolvasták Dézsi Attila
főispán felhívását is.
Kampány
• Nagy érdeklődést váltott ki a Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) és az
Országos Sport és Ifjúsági Hatóság által szervezett szórványkaraván.
Ennek fontos mozzanata volt a dévai kultúrműsor, amelynek keretén
belül fellépett a helyi Csernakeresztúri Hagyományőrző Egylet tánccsoportja is. A dévai színház bejáratánál a Téglás Gábor Iskolacsoport
diákjai osztották a „Minden magyar számít” szórólapokat, az előadás
során Horváth Anna főtitkárhelyettes és Széll Lőrinc, az Országos
Sport és Ifjúsági Hatóság alelnöke intézett felhívást az egybegyűltekhez. Beszédükben arra biztattak mindenkit, hogy vállalják bátran magyarságukat, anyanyelvüket és vallási hovatartozásukat.
• A szórványkaraván akcióin kívül a székely-szórvány testvérmegyei
kapcsolatnak köszönhetően vendégül láthattuk a budapesti Trambulin színjátszó társulatot, amelynek humoros előadásai lehetőséget teremtettek arra is, hogy népszerűsítsük népszámlálási felhívásainkat,
az ezzel kapcsolatos információkat. Hasonló előadásokra került sor
Déván a Téglás Gábor Oktatási Központban, illetve a Szent Ferenc Alapítványnál, Vajdahunyadon, Rákosdon, Sztrigyszentgyörgyön (ahova
Pusztakalánból is érkeztek nézők), illetve Hátszegen.
• Október hónapra esett Hunyad megyében öt helyi szervezet tisztújító közgyűlése. Mindegyik ülés napirendjén szerepelt a népszámlálásról való tájékoztatás, az ezzel kapcsolatos problémák megbeszélése.
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Mindegyik helyszínen a vegyes házasságok kérdése bizonyult a legérzékenyebb problémának, felmerült ugyanakkor a csalások lehetősége
is, de egyetértés volt abban, hogy a magyar lakosság irányába történő
hatékony információáramlás ezek esélyét jelentős mértékben csökkenthetik.
Pozitívumként könyvelhetjük el, hogy Aninószán kívül minden olyan
településen, ahol RMDSZ szervezet működik, sikerült népszámlálási
biztosokat bejuttatni. Élen járt Vajdahunyad 38, Petrozsény 25, Déva
17, Lupény és Petrilla 8-8 számlálóbiztossal.
A plakátolás két részben zajlott le, a szórólapokat azonban a népszámlálást megelőző időszakban, majd annak teljes időtartama alatt terjesztettük. A vajdahunyadi szervezet pluszba nyomtatott 2000 szórólapot, amit a fiatalok és a diákok osztottak vagy a postaládákba tettek,
emellett kinyomtattunk 400, hasznos információt tartalmazó cédulát a
számlálóbiztosok részére.
A Hunyad Megyei Hírmondó szeptemberi számának első oldalán hirdetést, a belső oldalakon pedig részletes népszámlálási felvilágosítást
jelentettünk meg. Az októberi szám címlapja teljes egészében a népszámlálásnak volt szentelve: itt megjelent Winkler Gyula EP-képviselő,
Hunyad megyei RMDSZ-elnök és Böjte Csaba ferences szerzetes, a
Szent Ferenc Alapítvány elnökének felhívása, a népszámlálási hirdetés
és a Szórványkaravánról szóló cikk foglalta el a 2500 magyar családhoz eljutó havilap első oldalát.
A vajdahunyadi Color rádió magyar nyelvű adásában is arra szólítottuk
fel a hallgatókat, hogy vállalják identitásukat, és beszéljenek ismerőseiknek, családtagjaiknak a népszámlálás fontosságáról.
Üzenetünkkel jelen voltunk civil szervezetek rendezvényein, szüreti bálokon.

Népszámlálás
• A népszámlálás során az egyedüli súlyosabb eset Vajdahunyadon volt,
ahol a kérdezőbiztos nem akarta kitölteni a P űrlapot azon családtagok
számára, akik nem tartózkodtak otthon. A biztos azt állította, a polgármesteri hivatalnál dolgozik, ahol a rendelkezésére áll minden adat. A lakossági bejelentést követően Dezméri István, a Hunyad Megyei RMDSZ
ügyvezető elnöke tájékoztatta az esetről Dézsi Attila főispánt, aki felkérte a Megyei Statisztikai Intézet igazgatóját, vizsgálja ki az ügyet. A
vizsgálat következtében a kérdezőbiztost azonnal menesztették.
www.rmdsz.ro
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• A Hunyad megyében élő magyar emberek véleménye szerint – ideértve
a kérdezőbiztosokat is – a népszámlálás megszervezését és lebonyolítását végző központi hatóságok munkájában számos hiányosság volt
észlelhető, a tudósítás, a kiképzés az utolsó métereken történt, és nem
volt megfelelő szintű, az információk egymásnak ellentmondóak voltak. Viszont mindenki, így a román nemzetiségű lakosok is, elismerik:
az RMDSZ legalább háromszor nagyobb figyelmet szentelt a népszámlálásnak, mint bárki más, és az Erdélyi Konzultációval együtt ez egy
kiváló alkalom volt a magyar családok megszólítására.
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KOLOZS MEGYE
Kolozs megyében összesen 73 településre jutottak el az RMDSZ népszámlálási kampányanyagai: 16 ezer szórólap, mintegy 1000 plakát és 380 népszámlálási melléklet, a karaván pedig 46 települést érintett.
Kérdezőbiztosok toborzása
• A magyar kérdezőbiztosok toborzása augusztus és szeptember folyamán zajlott, 336 vidéki és 210 kolozsvári biztos adatainak begyűjtése
és összesítése, a pályázati dokumentációs anyagok összeállítása révén. Valamennyi potenciális kérdezőbiztosnak elektronikus tájékoztató anyagokat továbbítottunk.
• Elkészítettük a vidéki települések népszámlálási bizottságainak magyar tagjaira vonatkozó nyilvántartást.
Települési szintű tájékoztatás
• Szeptember 30-án indult Kolozs megyéből az RMDSZ országos kampánykaravánja, mely a Tordatúr, Ajtony, Györgyfalva, Magyarlóna
és Kisbács útvonalon haladt, majd október 1-jén Tordaszentmihály,
Aranyosgyéres, Aranyosegerbegy, Magyarfráta, Magyarkeszü és Melegföldvár magyar lakosságának hívta fel a figyelmét a népszámlálásra.
• Október 7-én ülésezett az MKT: itt elhangzott Dimény Emese ügyvezető elnök, Horváth Anna főtitkárhelyettes és László Attila alpolgármester tájékoztatója a népszámlálásról.
• Október 10–15. között leosztottuk és kiszállítottuk a népszámlálási
szóróanyagokat a megye településeire: 5 régió 72 helységére és a 13
kolozsvári kerületbe. Az elosztás az RMDSZ-elnökökkel való egyeztetés alapján történt.
• Október 16-án, az egyházi méltóságokkal folytatott előzetes egyeztetések alapján, szórólapozás zajlott az alábbi helyszíneken:
– Kakasos Református Templom
– Kolozsmonostori Református Templom
– Kálvária Templom
– Mária Szíve Templom
– Az Unitárius Egyháznak külön 300 szórólapot adtunk át.
www.rmdsz.ro
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• Október 17–19. között két útvonalon zajlott a háromnapos Kolozs megyei népszámlálási karaván. Ennek során 46 települést érintettünk,
elsősorban szórványtelepüléseket, ahol a legnagyobb a tétje annak,
hogy az emberek vegyenek részt a népszámláláson, és vállalják identitásukat. A 46 település – a 2002. évi népszámlálási adatok szerint
– több mint 15 000 magyar nemzetiségű személyt jelent, akikhez gyakorlatilag eljutott az RMDSZ karaván üzenete. Üzenetünket hangosbemondó, szórólapok segítségével, valamint személyes beszélgetések
során továbbítottuk.
• Október 17.:
I. útvonal: Kajántó, Bodonkút, Magyarmacskás, Magyarfodorháza,
Ördögkeresztúr, Kide, Kolozsborsa, Csomafája
II. útvonal: Bodrog, Kolozspata, Válaszút, Bonchida, Esztény, Magyar
szarvaskend, Alsó-Tök, Felső-Tök
• Október 18.:
I. útvonal: Magyarfráta, Magyarszovát, Pusztakamarás, Katona, Gyeke,
Palatka, Vajdakamarás
II. útvonal: Tordatúr, Harasztos, Aranyosbogát, Sinfalva, Mészkő, Ajtony, Györgyfalva
• Október 19.:
I. útvonal: Szentmargitta, Bálványosváralja, Szásznyíres, Ördöngös
füzes, Szépkenyerűszentmárton, Cege, Buza
II. útvonal: Magyarkapus, Magyarkiskapus, Gyerővásárhely, Magyargyerőmonostor, Magyarvalkó, Jegenye, Egeres, Egeres-Gyártelep,
Türe
• Október 20-án Máté András megyei elnök és Dimény Emese ügyvezető
elnök sajtótájékoztatót tartott a népszámlálás hivatalos kezdete alkalmával. Ennek témái a következők voltak:
– a Kolozs megyei népszámlálási karaván tapasztalatainak összegzése;
– újabb felhívás a magyarság részvételének fontosságáról;
– technikai tájékoztatás a népszámlálási ívek megfelelő kitöltésére vonatkozóan.
Médiajelenlét
• Október 24., Erdély TV: Mire figyeljünk? – Dimény Emese ügyvezető
elnök összegzése a népszámlálási kérdőívek kitöltésére vonatkozó legfontosabb tudnivalókról (http://www.erdely.tv/hirek/mirefigyeljunk?page=6)
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• Október 21., Szabadság: Már a népszámlálás első napján rendellenességek jelentkeztek (http://www.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/
szabadsag/template/article%2CPMainArticleScreen.vm/id/3076)
• Október 27., Kolozsvári TV: 16 óra – Orbán Katalin meghívottja Dimény
Emese ügyvezető elnök. Tájékoztató a népszámlálás alakulásáról.
• A népszámlálást megelőzően, illetve annak egész ideje alatt a www.
kolozsmegye.ro weboldalon nyújtottunk tájékoztatást a cenzus folyamatáról, tudnivalókról, ugyanakkor közösségi oldalaikon népszerűsítettük az eseményt.
Októberi események, rendezvények vidéken Máté András elnök és/vagy
Dimény Emese ügyvezető elnök részvételével: a megyei vezetők valamennyi
eseményen a népszámlálás fontosságát hangsúlyozták.
1. Október 2., Esztény – templomfelújítási ünnepség
2. Október 8., Detrehemtelep – szüreti bál
3. Október 12., Torda – lakossági fórum
4.Október 15., Aranyosgyéres – Magyar Napok
5. Október 21–23., Körösfő – Találkozó testvértelepülésekkel
Civil és egyházi partnerek bevonása
• Máté András megyei elnök személyesen találkozott valamennyi történelmi magyar egyház helyi méltóságával, őket arra kérte, hangsúlyozzák a népszámlálás fontosságát.
• Szeptember 15-én sor került a Kolozsvári Értelmiségi Konzultatív Tanács ülésére a kolozsvári magyar egyházi méltóságok, az akadémiai és
civil szférában tevékenykedő szakemberek részvételével. A tanácskozás kiemelt napirendi pontja természetesen a népszámlálás volt.
• Október 20-án újabb előadás hangzott el a Sógor Csaba EP-képviselő
és a Járosi Andor Keresztyén Kulturális Műhely által szervezett Európai beszélgető estek keretén belül. A Dél-Tiroli autonómia gazdasági
szempontból című előadás és beszélgetés záróakkordjaként Dimény
Emese ügyvezető elnök rövid népszámlálási tájékoztatót tartott,
ugyanitt a jelenlévők tájékoztató szórólapokat kaptak.
• Szóróanyagokat adtunk át a KMDSZ és KIFOR ifjúsági szervezeteknek.

www.rmdsz.ro
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A népszámlálási folyamat ellenőrzése
• Az RMDSZ Kolozs megyei munkatársai a népszámlálás teljes időtartama alatt – hétvégén is – 9 és 18 óra között ügyeletet biztosítottak. Az
ügyelet során a panaszokat, észrevételeket, rendellenességeket regisztráltuk, illetve lehetőség szerint ezeket orvosoltuk.
• A megyei RMDSZ 19 írásos panaszt – 17 kolozsvári és 2 vidéki bejelentés alapján – nyújtott be a városi vagy esetenként a megyei népszámlálási bizottsághoz.
• Az ügyelet ideje alatt közel 250 telefonos bejelentést regisztráltunk.
Több mint 100 esetben sikerült a bejelentéseket úgy orvosolni, hogy a
lakosoknak megadtuk a lakcímükért felelős számlálóbiztos nevét, telefonszámát, akivel ily módon személyesen fel tudták venni a kapcsolatot.
• Október 31. után ellenőriztük és orvosoltuk az addig megoldatlan eseteket.
• November 2-án kiadott közleményében a Kolozs megyei RMDSZ köszönetet mondott a Kolozs megyei magyaroknak. Erről többek között a
Paprika Rádió is beszámolt: „A népszámlálás hivatalos lezárulta kapcsán az RMDSZ Kolozs megyei szervezete köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik magyar identitásuk felvállalása és kinyilvánítása révén
felelősségtudattal kezelték ezt a megmérettetést, amely közösségünk
sorsát a következő tíz esztendőre meghatározza. Az RMDSZ Kolozs
megyei szervezete arra is felhívta a figyelmet, hogy akiket objektív
okokból vagy bármilyen mulasztás okán mégsem vettek nyilvántartásba, jelezzék ezt minél előbb az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének.”
(Paprika Rádió, http://www.paprikaradio.ro/hirek.php?hir=33624)
A Kolozs megyei RMDSZ-nek a népszámlálási folyamatban részt vevő munkatársai és ellátott feladatköreik:
Munkatársak

Ellátott feladatok

Duy Erika

megfigyelő a Kolozs megyei Népszámlálási Bizottságnál,
dokumentációk összeállítása a toborzás során, szórólapozás
templomoknál, panaszok, telefonos ügyelet, megyei karaván

Nagy Ildikó

szórólapozás templomoknál, karaván, telefonos ügyelet,
panaszok

Nagy-Méhész
Tünde

dokumentációk összeállítása a toborzás során, karaván, www.
kolozsmegye.ro aktualizálása, telefonos ügyelet
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Munkatársak

Ellátott feladatok

Barta Margit

állandó telefonos ügyelet és tájékoztatás, dokumentációs
anyagok összeállítása, panaszok

Konnert Ágnes

teljes szóróanyag leosztása, megyei karaván és az útvonaltervek elkészítése, telefonos ügyelet

Konnert Kázmér

szóróanyagok kiosztása az egész megyében, karavánsofőr,
telefonos ügyelet

Bíró Attila

szóróanyagok kiosztása az egész megyében, karavánsofőr,
telefonos ügyelet, panaszok

www.rmdsz.ro
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KRASSÓ-SZÖRÉNY MEGYE
A 2011. évi népszámlálás alatt, illetve az ezt megelőző időszakban szervezetünk az alábbi feladatokat látta el:
• A cenzust megelőzően a tudatosító munka és a tájékoztatás volt szervezetünk fő célja. Ebben a munkában együttműködtünk az egyházakkal: plakátokat helyeztünk el a templomok bejáratainál, szórólapokat
osztottunk a templomba járóknak.
• A népszámlálás időszakára estek a Resicabányai Magyar Napok. A rendezvénysorozat kitűnő lehetőséget teremtett arra, hogy tájékoztassuk
az embereket mindarról, amire nagyon oda kellett figyelni az adatfelvételkor.
• Tudósításra, tájékoztatásra használtunk minden olyan alkalmat, amikor magyarok gyűltek össze.
• Felhívtuk a megye magyar lakosságának figyelmét, hogy minden rendellenességet jelezzenek, de semmilyen panasz nem érkezett.
• A megyében élő magyarok birtokában voltak a népszámlálással kapcsolatos információknak, tisztában voltak azzal, hogy mire kell odafigyelniük.
• Nem jelentett gondot a külföldön tartózkodó családtagok beírása sem.
Összességében elmondhatjuk, hogy Krassó-Szörény megyében a népszámlálás zökkenőmentesen zajlott.

71

NÉPSZÁMLÁLÁSI BESZÁMOLÓ

MAROS MEGYE
A népszámlálás előkészítése
• Maros megyében az RMDSZ vezető testülete, még a tavaszi hónapokban – március és június között – egy önkormányzati konzultációs kampány keretében kezdte el a népszámlálásra vonatkozó figyelemfelkeltő
és tájékoztató kampányt. Az említett időszakban Dr. Kelemen Atilla
megyei elnök, Szabó Árpád ügyvezető Elnök, Lokodi Edit Emőke, a
megyei Önkormányzati Tanács elnöke, valamint Brassai Zsombor ügyvezető alelnök, mintegy 52 önkormányzatban tartott egyeztető megbeszélést a helyi (községi, városi) önkormányzati testületek és RMDSZ
szervezetek tagjaival.
• A konzultáció elsődlegesen a jövő évi helyhatósági és parlamenti
választások előkészítését tűzte ki célul, de napirendjén szerepelt az
őszi népszámlálás kérdése is. A tanácskozásokon egyrészt ismertették a népszámlálásra vonatkozó (akkor már ismert) szabályozásokat,
előírásokat, illetve hangsúlyozták a számlálóbiztosok toborzásának
fontosságát, felkérve a polgármestereket és helyi RMDSZ-elnököket,
hogy ezúttal, a tapasztalattal rendelkező biztosok mellett, vonjanak be
megfelelő készséggel rendelkező fiatalokat is.
• Továbbá minden egyes megbeszélés alkalmával kitértek a népszámlálás etnikai vonatkozású kérdéseire is, illetve ezek nemzetiségpolitikai
jelentőségének hangsúlyozására, jelezve, hogy az ügyet stratégiai kérdésként kell kezelni, hiszen a cenzus eredményei a következő tíz évben
meghatározzák a nemzetiségi politizálás kereteit és lehetőségeit.
• A konzultáció során megfogalmazódott következtetéseket és tapasztalatokat körlevélben összegezték, melyet a nyár elején eljuttattak
minden egyes helyi szervezet elnökéhez. Továbbá a megye vezető politikusai, a cenzust megelőző időszakban tartott sajtótájékoztatókon,
rendszeresen felhívták a lakosság figyelmét az ügyre. Az idejében
elkezdett figyelemfelkeltő kampány a számlálás során bizonyította
jelentőségét, hiszen a lakosság köréből érkező több száz visszajelzés
mutatta, hogy a kérdést sikerült kellő hangsúllyal a közvélemény figyelmének középpontjába fókuszálni.
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Számlálóbiztosok toborzása
• A megyei szervezet népszámlálási kampánystábja augusztusban kezdte el a számlálóbiztosok toborzását. Marosvásárhelyen a helyi RMDSZ
szervezet körzetenként állított össze jelöltállományt, illetve a helyi
sajtóban is felhívást intézett a lakosság irányába. Az akció sikerét bizonyítja, hogy a marosvásárhelyi biztosok állományának mintegy fele
magyar nemzetiségű volt.
• A megyei kampánystáb az RMDSZ Főtitkársága által összeállított útmutatókat idejében eljuttatta minden egyes kérdezőbiztoshoz, illetve
a körzeti/kerületi vezetők révén folyamatos kapcsolatot tartott fenn a
cenzorokkal. Az előkészületek során több konzultációra is sor került,
melyben szerepet vállalt Bárczi Győző alprefektus, és a Megyei Statisztikai hivatalban alkalmazott Szántó Lóránt. A felkészítőknek köszönhetően időben sikerült tisztázni több fontos procedurális kérdést, így a
magyar számlálóbiztosok az esetek nagy többségében pontos munkát
végeztek. A megyei szervezet kampánystábja elsősorban az etnikai vonatkozásra, valamint a távol levő családtagok adatainak bevezetésére
fordított nagy figyelmet.
Népszámlálás a sajtóban
• A megyei szervezet kampánystábjának médiajelenléte folyamatos volt
– az Erdély TV, m1, Duna TV, Népújság, Vásárhelyi Hírlap, Krónika, Marosvásárhelyi rádió híradásaiban állandó médiakampányt folytatott.
Továbbá több száz településen tájékoztató plakátokat függesztett ki,
illetve több ezer szórólap szervezett kiosztásával mozgósította a magyarságot. Marosvásárhelyen a Polgármesteri Hivatal megakadályozta
a plakátok kifüggesztését a hivatalos hirdetőtáblákra, amit átiratban
és a sajtónyilvánosság előtt is megóvott a megyei szervezet vezetőtestülete.
Kampánykaraván
• A Főtitkársággal közösen kampánykaravánt szerveztünk Segesvár, Dicsőszentmárton, Marosludas és Radnót vonzáskörzetében. Ebben többek között részt vettek helyi politikusok és véleményformálók – mint
például Ferenczi Levente, marosludasi alpolgármester, Simon István,
kerelőszentpáli polgármester, Gál Ernő, segesvári helyi tanácsos és
Szabó Albert, dicsőszentmártoni helyi tanácsos.
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Népszámlálás
• A megyei kampánystáb a népszámlálás egész ideje alatt állandó ügyfélszolgálatot tartott. Brassai Zsombor kampányfőnök, illetve a megyei
székház titkársága napi 16 órában fogadta a bejelentéseket. A lakosság napi 20–30 bejelentéssel fordult közvetlenül a kampányfőnökhöz
és a megyei titkársághoz. A megyei szervezet napi rendszerességgel
leellenőrizte a bejelentéseket, majd csoportosította a szabálytalanságokat, pontos adatokkal támasztotta azokat alá, és átiratban fordult
az önkormányzati hivatalhoz, majd válaszukat követően leellenőrizték a hivatal intézkedéseit. A szabálytalanságok korrekciójában nagy
segítséget jelentett Bárczi Győző alprefektus operatív beavatkozása,
aminek révén közvetlenül sikerült több szabálytalanságot időben korrigálni.
• Maros megyében egyedül a CEMO – Civil Elkötelezettség Mozgalom,
emberjogi szervezet – válaszolt a megyei szervezet megkeresésére, és
vállalt állandó megfigyelői ügyeletet a marosvásárhelyi önkormányzatban működő népszámlálási bizottság mellett.
• A népszámlálás befejezését követően Dr. Kelemen Atilla sajtótájékoztató keretében összegezte az esemény következtetéseit.
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NAGYBÁNYA TERÜLET
Számlálóbiztosok toborzása
• A népszámlálási folyamat első mozzanatában a biztosok toborzására
összpontosítottunk. Elsősorban olyan személyek segítségét kértük, akik
már eddig is hatékonyan közreműködtek különböző közösségi feladatok
ellátásában, például részt vettek választási kampányok lebonyolításában, vagy biztosokként tevékenykedtek szavazókörzetekben stb.
• A nagybányai RMDSZ iroda minden munkatársa részt vett az önkormányzat által szervezett képzésen, így ismerték a népszámlálási folyamat részleteit, az adatlapok tartalmát, a helyes kitöltés technikáit.
Ennek eredményeként pontos tájékoztatást tudtak nyújtani mindazoknak, akik az irodához fordultak kérdéseikkel, kéréseikkel. Sokan meg
is tették ezt, személyesen vagy telefonon.
• Nagybányán 30 magyar személy jelentkezett számlálóbiztosnak, ebből
24-en maradtak, Felsőbányán 16, Szinérváralján 13, Kapnikbányán 4,
Erzsébetbányán 2, Sülelmeden 3, Koltón pedig minden számlálóbiztos
magyar volt (kivéve a roma közösségnél). A népszámlálási folyamatban aktív szerepet vállaltak alpolgármestereink Nagybányán, Felsőbányán és Szinérváralján.
Népszerűsítő anyagok szórása
• A főtitkárság által hozzánk eljuttatott anyagok igen hasznosak voltak,
ezeket kapcsolatteremtőink révén terjesztettük, valamint eljuttattuk a
területen levő helyi szervezeteinkhez.
Tájékoztatás, tudatosítás
• A népszámlálás, ezen belül identitásvállalásunk fontosságáról, majd a
helyes válaszadás kulcskérdéseiről gyakorlatilag az első naptól kezdődően folyamatosan tájékoztatott a helyi hírportálunk a www.nagybanya.
ro (képek, videók), hetilapunk a Bányavidéki Új Szó (hirdetés, plakát),
valamint a helyi TV magyar adása (videoklipek) heti egy alkalommal.
• Az egyházaink is jelentős szerepet vállaltak a népszerűsítésben: a
népszámlálás fontosságáról szóló körleveleket olvastak fel, beszédek
hangzottak el ezzel kapcsolatban minden templomban.
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• Október 20-án érkezett területünkre az országos karaván, amely
a következő településeket érintette: Láposbánya, Misztótfalu,
Magyarberkesz, Hosszúfalu, Hagymáslápos, Katalin, Koltó és Nagybánya. Valamennyi településen hangosbemondóval hívtuk fel a helybeliek figyelmét a cenzus fontosságára, ugyanakkor szórólapokat
osztottunk, több településen arra is lehetőség volt, hogy személyesen
elbeszélgessünk az emberekkel a népszámlálásról. A napi program
magába foglalt két humorestet is Felsőbányán és Szinérváralján. A délutáni rendezvényekhez csatlakozott Kovács Péter főtitkár is.
• A népszámlálás időtartama alatt folyamatosan tartottuk a kapcsolatot
számlálóbiztosainkkal, valamint a területen lévő alpolgármestereinkkel.
• A népszámlálás alatt nem voltak különösebb gondok, de néhányan
jelezték észrevételeiket: több helyen előfordult, hogy a nemzetiséget
csak a kód beírásával rögzítették, vagy a népszámlálóbiztos kétértelműen fogalmazta meg az anyanyelvre vonatkozó kérdést (pl. melyik
a leggyakrabban használt nyelv a családban), de volt, ahol kísérletet
tettek arra, hogy a nemzetiséget ceruzával írják be. Az esetek többsége helyben megoldódott, a válaszadók nem engedtek a megtévesztési
kísérleteknek, de jelezték irodánkban is a rendellenességeket.
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SZATMÁR MEGYE
Szatmár megyében az RMDSZ július végén kezdte meg az októberi népszámlálásra való felkészülést.
Számlálóbiztosok toborzása
• Elsőként a számlálóbiztosok toborzását kezdtük el, hiszen elsőrendű
fontossággal bírt, hogy minden olyan településen, ahol magyar nemzetiségűek laknak, lehetőség szerint magyarul beszélő népszámlálók
tegyék fel a kérdéseket. A kezdeti érdeklődés ellenére a végére jelentősen csökkent a magyar biztosok száma, de ennek ellenére megyei szinten a több mint 1700 kérdezőbiztos közül több mint 400 magyar volt.
Szatmárnémetiben 530 kérdezőbiztosának körülbelül 22 százaléka
volt magyar nemzetiségű, de ennél többen beszélték a magyar nyelvet.
• A helyi médiaorgánumokban közzétett felhívásokkal általános toborzást végeztünk, de szükségesnek tartottuk, hogy más csatornák révén
is eljuttassuk üzenetünket azokhoz, akik esetleg részt szeretnének
venni a népszámlálás lebonyolításában.
• A sajtóközlemények megjelentetésével párhuzamosan felkértük a helyi
szervezeteink vezetőit, polgármestereket és alpolgármestereket, hogy
a helyi viszonyokat ismerve, segítsenek olyan személyeket felkutatni,
akik felelős hozzáállásukkal elősegítik üzenetünk továbbítását.
• A következő lépésben már az országos forgatókönyv szerint zajlottak
az események a biztosok képzésével kapcsolatban, így ez idő alatt
nagyobb időt fordíthattunk arra, hogy a lakosság figyelmét a minket
leginkább érintő kérdésekre irányítsuk. Ahhoz azonban, hogy mindenkihez eljuthasson az üzenet, segítségre volt szükségünk.
Tájékoztatás a népszámlálásról
• A történelmi egyházak vezetőivel egyezséget kötöttünk annak érdekében, hogy mindenhová egységes és pontos tájékoztatás juthasson el.
Ennek értelmében a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye minden
templomában felolvasták azt a tájékoztató levelet, amely tartalmazta
az RMDSZ által összeállított tíz legfontosabb tudnivalót a népszámlálásról, de a Szatmári és a Nagykárolyi Református Egyházmegye lelkészei is az istentiszteleteken felhívták a lakosság figyelmét magyarsá77
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gunk vállalásának fontosságára. Ugyanilyen gördülékenyen sikerült a
kapcsolatfelvétel a görög katolikus egyházzal, annak lelkészeivel.
• A Megyei Küldöttgyűlésen plakátokkal és szórólapokkal láttuk el a
polgármestereket, a helyi RMDSZ-elnököket, így a plakátok azokra
a helyekre kerültek ki, amelyek az adott település legforgalmasabb
pontjainak számítanak, a szórólapokat pedig ily módon sokkal hatékonyabban tudtuk eljuttatni a településekre.
Népszámlálási központ, gondok megoldása
• Az RMDSZ Szatmár megyei székházában a népszámlálás teljes előkészítő, lebonyolító és utómunkálati szakaszában egyetlen ember kezében összpontosultak az információk, így a bejövő panaszokra azonnal
és hatékonyan tudtunk válaszolni, ha kellett, megoldást találni.
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SZEBEN MEGYE
Számlálóbiztosok toborzása
• Irodánk munkatársai a megye 11 magyar lakta településén 33 magyar
számlálóbiztost toboroztak: közülük 25-en kaptak megbízatást.
Tájékoztatás
• 2300 Szeben megyei magyar családnak küldtünk névre szóló levelet
postán. Ebben felhívtuk figyelmüket a népszámlálásra, és hangsúlyoztuk magyarságunk vállalásának fontosságát.
• Honlapunkon, a www.medgyes.ro oldalon és a kistérségi újságban, a
Nagy Küküllőben már három hónappal a népszámlálás előtt elkezdtük
a népszámlálással kapcsolatos tájékoztatást. Az újság megyeszinten
1200 lakásba jut el havi rendszerességgel.
• Plakátokat függesztettünk ki, szórólapokat osztottunk a megye magyar nyelvű intézményeinél (iskolák, templomok, óvodák, magyar
házak). Meg kell említenünk, hogy a lelkészek minden magyarlakta
településen megértették a népszámlálás fontosságát, és az istentiszteletek végén felhívták erre híveik figyelmét.
• A kampány sikerét az is elősegítette, hogy a népszámlálás majdnem
egy időben zajlott a XIII. Szeben Megyei Magyar Napokkal. Kelemen
Hunor szövetségi elnök Medgyesen, Kovács Péter, az RMDSZ főtitkára
Szebenben, Széll Lőrinc, az Országos Sport és Ifjúsági Hatóság alelnöke szintén Medgyesen, a rendezvénysorozat különböző eseményein
hangsúlyozta a népszámlálás fontosságát. A nagyszabású esemény
ideje alatt is folytatódott a szórólapozás: további 1200 levelet és több
száz szórólapot osztottunk szét, ugyanakkor a rendezvény helyszínein
láthatóak voltak a népszámlálás plakátjai is.
Panaszok, bejelentések megoldása
• A népszámlálás alatt egy feljelentést kaptunk Medgyesről, amit iktattunk, és jeleztünk a Főtitkárságon. Ezt követően telefonon felvettük
a kapcsolatot az illető utca néhány magyar lakosával, és felhívtuk fegyelmüket, hogy a körzetükben járó kérdezőbiztos ceruzával írta be
a nemzetiségét és vallást. Ugyanakkor megpróbáltunk minden utcáról
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egy-egy magyar személlyel kapcsolatba lépni, annak érdekében, hogy
ne forduljanak elő hasonló esetek máshol is. Az esetet jelentettük a
polgármesteri hivatalnál, aminek eredményeként a problémát kezelték: minden adatot golyóstollal rögzítettek a P nyomtatványon.
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SZILÁGY MEGYE
A Szilágy megyei szervezet még a nyár folyamán megkezdte népszámlálási
kampányát, de ez szeptemberben indult be erőteljesen.
Előkészítés
• Szeptember elején a megyei szervezet székházában sor került egy
széles körű népszámlálási kampánytalálkozóra, ahol részt vettek
polgármestereink, alpolgármestereink, RMDSZ-elnökök, igazgatók,
RMDSZ-tisztségviselők, az egyházak és a civil szervezetek képviselői.
A találkozó nagyon hasznosnak bizonyult: itt sikerült megbeszélni a
népszerűsítési kampány stratégiáját. Októberben a találkozót ugyanebben a formában megismételtük, ekkor áttekintettük azokat a technikai részleteket is, amelyekkel a népszámláláskor találkoznak az emberek és a kérdezőbiztosok.
• Szeptember-október folyamán a megyei szervezet tisztségviselői részt
vettek a helyi szervezetek Helyi Képviselők Tanácsa (HKT) ülésein, ahol
felhívták a figyelmet a népszámlálás fontosságára, ugyanakkor a helyi
szervezetek képviselőivel is megbeszélték a népszámlálási folyamat
során felmerülő fontos kérdéseket, problémákat.
• Seres Dénes elnök, parlamenti képviselő, valamint az RMDSZ tisztségviselői az ősz kezdetével sorra kerülő falunapok és közösségi ünnepségek alkalmával is felhívták az emberek figyelmét az összeírás
fontosságára: a népszámlálás népszerűsítése szempontjából ezek a
közösségi napok is nagyon sikeresnek bizonyultak, hiszen több ezer
emberhez tudtuk eljuttatni üzenetünket.
• Minden más jellegű esemény alkalmával, kulturális, hagyományőrző,
ifjúsági, oktatási, társadalomszervezési vagy akár szórakoztató rendezvényeken (szüreti bál) az RMDSZ megyei szervezetének képviselői,
tisztségviselői beszéltek a cenzusról.
Számlálóbiztosok toborzása
• A megyei szervezet aktívan részt vett a kérdezőbiztosok toborozásában: a Szilágy megyei pedagógusokhoz és minden érdeklődőhöz eljuttattuk a számlálóbiztosok számára fontos információkat, tudnivalókat
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tartalmazó anyagokat, ugyanakkor napi és heti rendszerességgel tartottuk velük a kapcsolatot.
Népszámlálás
• Október elején érkezett megyénkbe a Főtitkárság által elindított népszámlálási karaván, amely az Almásvölgye magyarlakta falvait járta
be. Zilahon nagy sikerű humorestet tartott a Szomszédnéni Produkciós
Iroda, ezen közel 500 ember vett részt.
• Napi rendszerességgel telefonon, elektronikus levelezés útján vagy
személyesen tartottuk a kapcsolatot helyi szervezeteinkkel, mindazokkal, akik részt vettek a népszámlálási kampányban, nekik továbbítottunk minden olyan hasznos információt, tudnivalót, amellyel elősegíthettük a népszámlálási folyamat sikerességét.
• A Főtitkárságtól kapott népszerűsítési anyagokat helyi szervezeteinken keresztül eljuttattuk magyar közösségeinkhez. Ráadásként még
nyomtattunk, fénymásoltunk, annak érdekében, hogy megfelelő men�nyiségű népszerűsítő anyag kerüljön mindenhova, és ezáltal is növeljük a kampány hatékonyságát.
• Egyházainkkal egyeztetve, templomainkban és imaházainkban minden vasárnap felhívták a figyelmet a népszámlálásra, tehát ezúton is
tudatosodott a magyar közösség tagjaiban az identitás, anyanyelv és
vallás szabad vállalásának fontossága.
• A médiában is megjelenítettük kampányunkat. A Szilágyság közéleti
és közművelődési hetilapban rendszerességgel közöltük tájékoztató
anyagainkat, ugyanakkor interjúk vagy más sajtóanyagok közlésével is
elősegítettük azt, hogy Szilágyság egyetlen magyar lapjának hasábjain minden közérdekű információ megjelenjen.
• A Szilágy megyei szervezet honlapján is kiemelt helyet kapott a népszámlálási folyamat. Ez is sikeres csatornának bizonyult, hiszen honlapunk látogatottsága több mint egy év alatt elérte a közel 100 ezret, ez
utóbbi két hónapban több mint 25 ezer látogatója volt honlapunknak.
Visszaélések, problémák
• A népszámlálási folyamat során nem adódtak nagy gondok. A megyei
szervezetnél jelzett kisebb panaszokat sikerült orvosolni: e kategóriában főleg a távol lévő családtagok nemzetiségének bejegyzésére
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vonatkozó „figyelmetlenség” volt jellemző, de sikerült minden egyes
esetben ezt korrigálni.
• Többször is igénybe vettük Végh Sándor prefektus, egyben a megyei
népszámlálási bizottság vezetőjének segítségét, az ő közbenjárásával
is sikerült a hozzánk érkezett bejelentésekre pozitív választ adni.
A Szilágy megyei szervezet lehetőségeihez mérten mindent elkövetett, hogy
sikeres népszámlálási kampányt folytasson: reméljük, hogy a szilágysági
magyarok az elkövetkezőkben is megbíznak a Romániai Magyar Demokrata
Szövetségben, úgy, ahogy teszik ezt immár több mint 20 éve.
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TEMES MEGYE
A Temes megyei RMDSZ, a 2011. szeptember 8., kolozsvári megbeszélést
követően sajtóértekezlettel indította népszámlálási kampányát a Temes megyei magyarság megfelelő tájékoztatása érdekében.
• Elindítottuk a magyar népszámlálási bizottsági tagok toborozását.
• Külön megbeszélést tartottunk az RMDSZ Temes megyei polgármestereivel, alpogármestereivel.
• Az RMDSZ Főtitkárságától megkaptuk a népszámlálással kapcsolatos
anyagokat: az Országos Statisztikai Intézet 100 db plakátját, 100 db
Minden magyar számít plakátot és 2000 db szórólapot. Ezeket Temesvár és a megye többi települése között osztottuk el. A megye települései az ott élő magyarság számával arányosan részesültek népszerűsítő
anyagokban, ezeket a polgármesterek, alpolgármesterek, tanácsosok
vagy a helyi RMDSZ-elnökök vették át, akik a településük szintjén továbbították a népszámlálás fontosságát.
• Temesváron a kampány több síkon zajlott: a helyi magyar médiában
(írott sajtó, rádió), a magyar színházban, iskolában, egyházak keretén
belül.
• A Heti Új Szóban több alkalommal jelent meg a cenzussal kapcsolatos
cikk, felhívás, interjú:
1. 2011. október 7: Népszámlálás 2011. Hogyan zajlik a népszámlálás?
2. Felhívás a külföldön élő, magyar nemzetiségű, román állampolgá
rok számára
3. 2011. október 14: 10 fontos tudnivaló a népszámlálásról
4. 2011 október 21: Október 20-án megkezdődött és 31-ig tart a népszámlálás. Mit kell tudnunk? Halász Ferenc, az RMDSZ Temes megyei
szervezetének elnöke összefoglalja a legfontosabb tudnivalókat
5. 2011 október 28: Népszámlálási helyzetkép Marossy Zoltán
alprefektus tapasztalatai alapján
• Október 23-án a temesvári római katolikus egyházzal közösen folytattuk kampányunkat: a szentmisék alkalmával az önkéntesek szórólapokat osztottak, a papok a magyar nyelvű szentmisék végén megosztották a népszámlálással kapcsolatos gondolataikat.
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• Képzést szerveztünk a magyar kérdezőbiztosok számára a Magyar
Házban: itt leginkább a magyarságot érintő kérdések, észrevételek
tisztázásának, megbeszélésének biztosítottunk teret. Nekik eljuttattuk a Főtitkárság által készített magyar nyelvű segédanyagot is.
• Ezeken túl segítséget nyújtottunk a Főtitkárság által működtetett zöld
számra érkezett, Temes megyei vonatkozású kérdések megoldásában,
ugyanakkor hozzájárultunk a Temes megyei iroda által működtetett telefonvonalon jelzett bejelentések és panaszok megoldásához. Azokról
a gondokról, amelyeket nem tudtunk helyben megoldani, írásos panaszt tettünk: ezek kedvező elbírálásában segítségünkre volt Marossy
Zoltán, Temes megyei alprefektus is.

85

NÉPSZÁMLÁLÁSI BESZÁMOLÓ

TÖRTÉNELMI MÁRAMAROS TERÜLET
A Történelmi Máramaros tipikus szórványvidék, a magyar lakosság számaránya csekély. Ennek tudatában próbáltunk minél hatékonyabb népszámlálási kampányt végezni.
• A Történelmi Máramaros területi szervezet irodájának két munkatársa
végezte el azt a népszámlálással kapcsolatos tudatosító és tájékoztató
munkát, amelyet a szervezet ügyvezető elnöke kampánykoordinátorként meghatározott.
• A kérdezőbiztosok toborzása a lehetőségek szerint megtörtént, körülbelül számarányunkkal arányosan tudtunk biztosokat bejuttatni a
körzetekbe. A magyar számlálóbiztosok száma településenként a következőképpen alakult:
– Máramarossziget: 15
– Felsővisó: 5
– Aknasugatag: 8
– Pálosremete (Kistőcső-Kövesláz): 1
– Hosszúmező: 3
– Felsőróna (Rónaszék): 1
• A népszámlálást megelőzően és az alatt plakátokkal és szórólapokkal
segítettük a megfelelő információk eljuttatását a lakosság, az egyházak, iskolák és egyéb társadalmi szervezetek felé. Tettük ezt annak érdekében, hogy mindenki tisztában legyen a cenzus fontosságával.
• A Főtitkárságtól kapott szórólapokat és plakátokat eljuttattuk a területen működő szervezetekhez.
• Máramarossziget zömében magyarok lakta negyedeiben a szóróanyagokat a postaládákba helyeztük, a plakátokat lehetőségeink szerint
közterületeken függesztettük ki.
• Folyamatosan válaszokat adtunk a lakosság népszámlálással kapcsolatos kérdéseire. Mindenkit arra kértünk, hogy bátran vállalja identitását, anyanyelvét, vallását.
• Értesítettük a lakosságot, hogy amennyiben gondok merülnek fel a
népszámlálás ideje alatt, vagy a kérdezőbiztosok nem jelentkeztek a
lakóhelyükön, telefonon vagy személyesen értesítsék a helyi RMDSZ
munkatársait.
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• Különösebb gondok nem merültek fel, a népszámlálás rendben folyt
le, az eredmények időben megvoltak az embereink által lefedett körzetekben.
Előzetes számítások szerint a lakosság száma jelentősen csökkent, Máramarossziget lakossága kb. 88% az utolsó népszámláláshoz viszonyítva.
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UDVARHELYSZÉK TERÜLET
Előkészületek
• A népszámlálással kapcsolatos munkálatok 2011 nyarán kezdődtek a
népszámlálók toborzásával, illetve a 2002. évi népszámlálás eredményeinek megvizsgálásával.
• A városok és községek polgármestereit folyamatosan tájékoztattuk a
népszámlálásról, valamint az ezt előkészítő teendőkről. A Főtitkárságról kapott információkat állandó jelleggel továbbítottuk településeink
vezetőinek.
• Az udvarhelyszéki településeken a magyarok aránya a 2002-es adatok
szerint 96,90%. 2011-ben hasonló arányban voltak magyar nemzetiségűek a népszámlálási bizottságok tagjai és a számlálóbiztosok.
• A Főtitkárság által biztosított szórólapokat és plakátokat a települések
képviselői átvették, és helyi szinten népszerűsítették azokat.
• Az egyházakkal való kapcsolatfelvétel helyi szinten történt.
• A médiával való kapcsolattartást a Főtitkárság koordinálta.
Népszámlálás
• A széki iroda munkatársai aktívan részt vettek a népszámlálás munkálataiban. A 2011. október 20-án tartott választmányi ülésen megpróbáltuk összefoglalni a felmerült nehézségeket, valamint megtalálni a
megfelelő módozatokat ezek kiküszöbölésére. Kiemelten kezeltük az
egyetemisták nyilvántartásba vételét, a székely, illetve roma célcsoportok helyzetét, ami az udvarhelyszéki magyarság számarányát előnyösen befolyásolhatja.
• Minden településre jutott magyar nyelvű szórólap, űrlap és népszámlálási segédanyag: ezek segítették a számlálóbiztosok munkáját, és
pozitívan befolyásolták a lakosságnak a cenzushoz való viszonyulását.
• A népszámlálás ideje alatt folyamatosan kommunikáltunk a települések
képviselőivel. Állandó jelleggel tájékoztattunk szervezetünk weboldalán is. Ugyanakkor a lakosság telefonon jelezte, ha a számlálóbiztos
még nem kereste fel, ezekre a jelzésekre megoldást kerestünk. Hasonló
kérdésekben folyamatos kapcsolattartás volt a Főtitkárság által működtetett ingyenes telefonszolgálattal és a helyi önkormányzatokkal is.
• Nem érkeztek hozzánk visszaélésekről, panaszokról tett óvások.
www.rmdsz.ro
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Kiadja az RMDSZ Főtitkársága
400489 Kolozsvár (Cluj-Napoca), str. Republicii 60.
Tel./fax: 0264 590 758
Felelős kiadó: Kovács Péter
A kiadó munkatársa: Grabán Zsolt Attila
Nyomdai előkészítés: Idea Plus
Nyomdai munkálatok: IDEA és GLORIA, Kolozsvár
www.rmdsz.ro

