
 
 

Tisztelt Hölgyem!  
Tisztelt Uram! 
 
 
Tegnap a Román Posta kézbesítette az utolsó szavazói levelet is a magyarországi 
választásokra. Április 8-ig még hátravan három nap, amelyből péntek és szombat 
szabad. Ezért segítségét kérem az alábbiakban: 
 

1. A tájékoztatásban 

 Az ortodox húsvét miatt nem működik pénteken a posta. Biztassa arra 
ismerőseit, hogy hozzák el az RMDSZ-hez levélcsomagjukat, mi 
eljuttatjuk a konzulátusra. Kérje meg őket, hogy ne adják postára 
szavazatukat, mert már nem fog Magyarországra érni a választásokig.  

 Hargita megyéből nagyon sokan jelezték, hogy nem kapták meg a 
szavazólapot. Érdeklődjenek személyesen a konzulátuson, mert lehet, 
hogy oda kapták! 
 

2. Az azonosító nyilatkozat kitöltésében és a levélcsomag összeállításában 

 Az azonosító nyilatkozat kitöltését sokan elhibázzák, ezért kárba vész a 
szavazatuk. Segítsen az idősebbeknek a lakcímkártyája alapján kitölteni 
az azonosító nyilatkozatot! 

 A születési nevet és a születési helyet pontosan a lakcímkártya szerint 
kell kitölteni (akkor is, ha a „buletinben” másképp szerepel)! 

 A születési nevet a név után akkor is be kell írni, ha ez a kettő 
megegyezik. Ez a hiba okozza a legtöbb érvénytelen szavazatot.  

 Fontos, hogy a kitöltés után írjuk alá az azonosító nyilatkozatot, illetve 
vigyázzunk, hogy minden a megfelelő borítékba kerüljön! 
 

3. A szavazatok begyűjtésében 
Ha Önhöz jutnak szavazatok, segítsen, hogy ezek eljussanak az RMDSZ-hez, a 
csíkszeredai Magyar Ügyek Házába szombat estig! 

 
Keressen engem ezen az e-mail-en vagy telefonon (0744 399 282), vagy hívja 
munkatársainkat a Magyar Ügyek Házából (0741 707 479)! Ha bármilyen kérdése van, 
jöjjön a Magyar Ügyek Házába, igyekszünk mindenben segíteni! 
 
Ezen a választáson igent mondhatunk az elmúlt évek nemzetegyesítő intézkedéseire, 
és igent mondhatunk a megkezdett út folytatására. Erdély és Székelyföld szava akár 
döntő is lehet, hiszen könnyen előfordulhat, hogy a mi közösségünk dönti el, ki alakít 
kormányt Budapesten. Az elmúlt évszázadokban számtalan esetben megvédtük a 



magyarság jövőjét. Szavazatunkkal most is tehetünk nemzetünk érdekében. A 
magyarországi választásokon megüzenjük: voltunk, vagyunk és leszünk, 
Székelyfölddel minden fővárosban számolni kell! 
 
Borboly Csaba, 
Hargita Megye Tanácsának elnöke 
 
 

Csíkszereda, 2018. április 05. 
 
 

Hasznos telefonszámok és elérhetőségek:  

Magyar Ügyek Háza:  

Telefon: 0741 707 479  

Program:  Pénteken, április 6.: 6-24 óra között 

  Szombat, április 7.: - 6- 22 óra között 

 

Konzulátus ügyfélfogadása:  

Telefon: 0366 087 000 

Program: Április 6-án és 7-én:  6-22 óra között 

  Április 8-án:   6-19 óra között 

 

 

https://www.google.ro/search?q=csikszeredai+magyar+konzulatus+telefonszam&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab&gws_rd=cr&dcr=0&ei=eenFWvyKHPHX6QTcsomwDw

