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A magyar népi kultúra, zene és tánc, 
hagyományos kézműves termékek, 
illetve a honfoglalás kori életmód kapott 
főszerepet május 20-án a XV. Vándor-
csizma Néptáncfesztiválon, amelynek 
idén is a Grewln Park adott otthont. A 
rendezvényen gulyás főző versenyen is 
összemérték tudásukat a 11 csapatban 
induló résztvevők, amelyet szakmai 
zsűri bírált el, több mint 1500 adag ételt 
osztottak ki a szervezők. Este a Republic 
együttes adott fergeteges koncertet, 
majd táncházba várták a néptánc szerel-
meseit.

fólytatás az 4. oldalon

Hosszabbított program - Törpe Klub

Az elmúlt egy-két évben az a gondolat született meg, hogy a medgyesi Báthory István Általános 
Iskolát vonzóbbá tegyük mi, fi atalok, is. 
De mit tehetnénk mi? Hiszen fi atalok és tapasztalatlanok vagyunk – állítják sokan rólunk. 
A válaszokat az elmúlt évek tevékenységében kell keresni, az elmúlt évek történéseiben,olyan esemé-
nyekben melyek közül sok  a mi kezdeményezésünkre jött létre, a mi hozzájárulásunkkal valósult 
meg. Értem ezalatt a MADISZ közreműködését a Szeben Megyei Magyar Napok, a Vándorcsizma 
Néptáncfesztivál, a nemzeti ünnepeink megszervezésében valamint  a www.medgyes.ro honlap és a 
Nagy-Küküllő kulturális és közéleti havilap működtetésében. Ezek mellett a sok más saját program/
projekt, amelyeket kezdeményeztünk és kiviteleztünk, vagy átvettünk, néhol megörököltük. 
A Törpe Klub gondolata nem új a medgyesi magyar gyerekek számára, hisz voltak már nekifutások 
ezen a téren is, kisebb nagyobb sikerrel, sok pozitív hozzáállással. 
A medgyesi magyarság megmaradásának egyik kulcsfontosságú pillére  az iskola. Az önálló magyar 
iskola megalakulása óta, immár 27 éve, a medgyesi magyar közösség az RMDSZ, a civil szervezetek, 
az iskola vezetősége által rengeteget tett a tanintézmény felújítása, fenntartása és működtetése 
érdekében.
 Mi, madiszosok, a diákok táboroztatási lehetőségeit bővítettük, ifjúsági rendezvényeket, kikapcsoló-
dási lehetőségeket biztosítottunk nekik. Ugyanakkor a honlap és a havilap átvétele után az a szerepe 
lett a medgyesi magyar fi atalságnak, hogy ezeket működtesse és tartalommal, lélekkel töltse meg. 
Ezeken keresztül számoltunk be mindenről, ami az iskola és a magyar oktatás terén zajlott.
De mit tehetünk ezen kívül? Két évvel ezelőtt megszületett a gondolat, hogy hozzunk létre egy olyan 
hosszabbított programot, ahol a magyar gyerekek hasznosan pár órát együtt lehetnek, közösen 
elvégzik a házi feladatot, felkészülnek másnapra, személyiségfejlesztő és csapatépítő játékok által 
kapcsolódhatnak ki. Természetesen mindezt egy meleg ebéd elfogyasztásával.
A városban működő délutáni tanítási (after school) programok komoly összegekbe kerültek a 
szülőknek minden hónapban. 2016 szeptemberétől országosan szigorúbban szabályozták ezeket a 
programokat, ennek következtében, törvényes lehetőségek hiányában, számos iskola kényszerült 
arra, hogy megszüntesse a délutáni tanítást.

Fólytatás a 3. oldalon

ITT A VILÁG VÉGE?! 
Nem, itt megoldjuk!

XV. Vándorcsizma 
Néptáncfesztivál
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Benedek Zakariás: mentesítettük a helyi és a megyei önkor-
mányzatokat a Közúti Biztonsági Audit által kibocsátott szak-
véleményének kifi zetése alól

„A képviselőház mai ülésén, RMDSZ-kezdeményezésre mente-
sítette az önkormányzatokat azon feladat és költségkifi zetés 
alól, amely értelmében, amennyiben egy közúti infrastruktu-
rális munkálatot szeretett volna végrehajtani, mindazok után, 
hogy megszerezte a szükséges engedélyeket, jóváhagyásokat 
és terveket, a Közúti Biztonsági Audit által kibocsátott szakvéle-
mény kifi zetésére lett volna köteles. Ez azt jelentette volna, hogy 
például az egy kilométeres útszakasz megépítésére vonatkozó 
dokumentáció összeállítását és kifi zetését követően, az önkor-
mányzat az Auditnak még 10 ezer lej kifi zetésére lett volna 
köteles” – magyarázta Benedek Zakariás, az RMDSZ Szeben 
megyei parlamenti képviselője azt követően, hogy a parlament 
alsó háza elfogadta az RMDSZ azon módosító indítványát, amely 
mentesíti az önkormányzatokat a közúti biztonsági audit irányába 
történő kifi zetések alól.
Az RMDSZ képviselője elmondta, hogy a technokrata kormány 
sürgősségi rendelettel módosította a közúti biztonsági auditról 
szóló törvényt, az előírt módosítások azonban nagy költségeket 
vontak volna maguk után, amelyek az önkormányzatok költség-
vetéséből kerültek volna kifi zetésre, ennek egy részét sikerült 
a bizottsági munkálatok alatt megakadályozni. Benedek úgy 
értékelte, hogy több szempontból is hiányos volt a kormány 
sürgősségi rendelete, hiszen mindamellett, hogy arra kötelezte 
volna az önkormányzatot, hogy kifi zessék ezen összegeket, ezt az 
intézményt a szakvélemény kibocsátását követően nem lehetett 
volna felelősségre vonni.
„A bizottsági munkálatok során elfogadták az RMDSZ által kidol-
gozott módosító-javaslatokat, amelyek jelentősen könnyítenék 
a megyei és helyi önkormányzatok költségvetésén, így az Audit 
szakvéleményezésére fordított összegeket útjavításokra hasz-
nálhatják” – fogalmazott Benedek Zakariás képviselő.

A kötelező gépjármű-biztosítás könnyítése 
mellett szavaztunk

„A képviselőház döntő házként fogadta el a kötelező gépkocsi 
biztosításokat szabályozó törvénytervezetet (RCA). Az RMDSZ 
a tervezet mellett szavazott, hiszen mindmáig egy autóbaleset 
után a kárt okozó biztosítója fedezte a károsított költségeit. 
Tapasztalatból tudjuk, hogy a pénzösszeg folyósítása sokszor 
hosszú ideig húzódott, a biztosító társaság megpróbálhatott 

kibújni a kifi zetés alól, és ilyenkor nehéz volt magánszemélyként 
kiállni az igazunkért egy mamut céggel szemben. A ma elfogadott 
törvénytervezet értelmében azonban, ha valaki autóbalesetet 
szenved, de nem ő a hibás, a saját biztosítója fedezheti a károkat, 
és majd az behajtja az összeget a kárt okozó biztosítójától. Így a 
vita vagy egyezkedés a két biztosító között zajlik, az állampolgár 
kárát kifi zetik, és nem ő van hátrányos helyzetben, ez a fontos”.

Búcsú dr. Búzás Árpádtól

Megrendülten vettük tudomásul, hogy ma hajnalban, május 
23-án, életének 77. évében dr. Búzás Árpád kutatómérnök, hely-
történész a marosvásárhelyi klinikán elhunyt. Betegségét méltó-
sággal viselte.

Dr. Búzás Árpád halálát nemcsak családja és közvetlen hozzátar-
tozói, hanem a medgyesi magyar közösség, sőt az egész Szeben 
megyei közösség is nagy veszteségként éli meg. Dr. Búzás Árpád 
1940. április 27-én született Szovátán, évtizedeken át a medgyesi 
Gázipari Kutató Intézet (Chimigaz) nagy tudású kutató mérnöke 
volt. A medgyesi magyarság mindenese volt ő, bizonyította 
ezt tettben és írásban. A hajdani medgyesi Szabadegyetem 
törzstagja, előadója volt. Az RMDSZ alapító tagjai között volt 
Medgyesen 1989 decemberében. Egyházát támogató munkáját 
1983 óta folytatta, következetesen, fáradság nélkül. Medgyesen 
kirándulócsoportok látogatása alkalmával idegenvezetőként, 
különféle küldöttségeknek beszélt Medgyesről, a szórványma-
gyarság helyzetéről, hazaszeretetről, épített örökségünkről. A 
medgyesi fi ataloknak őszinte barátja, támogatója volt.
Temetése a sepsiszentgyörgyi evangélikus temetőben lesz. Isten 
nyugtassa drága barátunkat! A Szeben megyei RMDSZ őszinte 
részvétét fejezi ki a gyászoló családnak.

Emléke legyen áldott, nyugodjon békében!

RMDSZ Hírek
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Fólytatás az első oldalról

Egy ehhez hasonló esettel szembesültünk a medgyesi magyar 
iskolában is. A húsvéti vakáció utolsó napjaiban jutott tudomá-
sunkra, hogy ez a program nem fog tovább működni a Báthoryban. 
6-7 gyerek délutáni foglalkoztatásáról volt szó. A MADISZ javas-
latára újraindítottuk a Törpe Klub projektünket a 0-IV. osztályos 
magyar diákok számára a Millennium-Házban. A program műkö-
déséért a Medgyesi MADISZ önkéntességi szerződést kötött 
három fi atallal, akik felvállalták azt, hogy május 2. és június 15. 
között elősegítik a projekt működését ebben a vészhelyzetben. 
Kialakítottunk egy szerény programot, mely alapján sikerült 
tető alá hozni: a diákok (a Pro Schola Mediensis Alapítványnak 
köszönhetően) az iskolabusszal érkeznek a Millennium-Házhoz 
13:00 órára, ahol meleg ebéd várja őket, az ebéd elfogyasztása 
után a házi feladatok megoldására kerül sor, majd a hangsúlyt a 
kikapcsolódásra, a személyiségfejlesztő és csapatépítő játékokra 
fektetjük.
A résztvevő diákok szülei ez esetben csak az étkeztetés díját 
fi zetik meg (ami 8,5 lej/ebéd), a foglalkozás tejesen ingyenes, 
fi ataljaink a magyar közösségért dolgoznak. Az eddigi visszajel-
zések szerint mindenki elégedett, hisz sikerült megoldani egy 
olyan helyzetet, amelyre hirtelen nem volt megoldás.
Szeptember 11-től viszont arra számítunk, hogy ezt kiterjesztjük 
és ingyenessé alakítjuk az étkeztetéssel együtt. Addig is önkén-
teseinkkel együtt azon munkálkodunk, hogy forrásokat szerez-
zünk a költségek lefedése érdekében és hosszútávon egy sikeres 
és hasznos projektet fejlesszünk ki.

Balázs Botond, Medgyesi MADISZ elnök

A Kovászna Megyei Tanács meghívásának eleget téve vettek 
részt az idei Szent György Napokon, a Székelyföld-Szórvány 
összefogás jegyében a megyei RMDSZ részéről Nagy Irén és férje, 
Nagy László, valamint kislányuk, Erika. Részvételük célja a tapasz-
taltcsere, Szeben megye népszerűsítése, a megyei programok 
reklámozása, illetve az érdeklődőknek a szórványlét ismertetése. 
A Nagy-házaspár a sepsiszentgyörgyi Romudvarban állította fel 
Szeben megye standját, ahol a rendezvény látogatói a Vándor-
csizma Néptáncfesztivál meghívóiból, a Nagy-Küküllő havilap 
példányszámaiból, Szeben megyét ismertető prospektusokból, 
Medgyes városát bemutató kiadványokból válogathattak.
Nagy Irén elmondta, hogy idén a standjuknál sokkal több érdeklődő 
volt, sokan a báznai és vízaknai fürdőkről kértek felvilágosítást, 
mások a Szeben megyei kulturális programokról, gasztronó-
miai különlegességekről stb., miközben a Nagy-Küküllő újságot 
és a Vándorcsizma Néptáncfesztivál meghívóit elkapkodták. A 
fogadtatás szeretetteljes volt, szállást az árkosi Felnőttképzési 
Központban kaptak, mindenben segítségükre volt Kiss Csilla 
Emese a Kovászna Megyei Tanács részéről. Köszönjük szépen a 
meghívást, a kapcsolatok további bővülése reményében!

Papp Gyula Attila, 
Dél-Erdély – Medgyes, 
Magyar Demokratikus 
Ifjúsági Szövetség 
(MADISZ)

„Szórvány az, amely 
leginkább rászorul a 
támogatásra, ha nem 
akarjuk eme közössé-
geket véglegesen elvesz-
teni az összmagyarság 
számára” – kilenc hónapos 
ösztöndíjas létem legfon-
tosabb tanulsága.

A medgyesi magyarság távlatilag veszélyeztetett etnikumként 
határozható meg: működnek a történelmi egyházak, a civil szer-
vezetek, sőt, magyar iskola is létezik. A helyi magyarság tagjai 
mégis egy olyan térvesztés elszenvedői, amelyben közösségileg 
egyre kevésbé tudják megélni etnikai hovatartozásukat. 
Ezen a veszélyeztetett állapoton kíván enyhíteni fogadószerve-
zetem, a Medgyesi MADISZ, amely ifjúsági szervezetként rendez-
vényeket szervez, újságot ad ki, honlapot működtet, népszerű 
táborokat hoz tető alá, anyagi támogatásokat kutat fel, pályá-
zatokat állít össze. Természetesen ezen tevékenységek sikere 
a városban és Szeben megyében működő más egyházi és civil 
szervezetekkel való együttműködésen alapul, amelyeknek aktív 
részese volt immár második alkalommal a 2016/17-es esztendő 
során a Petőfi  Sándor Program ösztöndíjasa is.

Rendszeres munkakörömhöz tartozott a medgyesi Millennium 
Házban – amely egy regionális kulturális központ szerepét tölti 
be – való napi adminisztratív teendők ellátása: cikkek megírása, 
kapcsolattartás a sajtóval, pályázatok készítése, rendezvények 
előkészítése, felkérő levelek, meghívók megfogalmazása, a Ház 
körüli kétkezi munkákban való segítségnyújtás, hivatalos ügyek 
intézése, érdeklődők fogadása, tájékoztatása stb.

Megszerveztük a Szeben Megyei Magyar Napokat – kéthetes 
rendezvénysorozat –, amely a megyében 1500-2000 főnek 
nyújtott kulturális kikapcsolódási lehetőséget. Részt vettem a 
szórványmagyarságot érintő különböző konferenciákon: Kolozs-
várott a Magyar Házak Találkozóján, Vajdahunyadon a magyar 
ifjúsági szervezetek szórványkonferenciáján. Decemberben 
mikulásjárást, jótékonysági akciót és pásztorjátékot szerve-
zett a MADISZ, amely által szinte minden magyar gyermekhez, 
családhoz eljutottunk.

Idén a kezdeményezésemre kolozsvári zarándoklattal emlékez-
tünk meg a Szovjetunióba elhurcolt erdélyi magyar civilekről. 
Aktív szerepet vállaltam egyházi és világi ünnepeink, megemlé-
kezéseink előkészítésében és lebonyolításában. A májusi hónap 
főrendezvénye a XV. Vándorcsizma Néptáncfesztivál, amelyen 
általában háromezren szoktak részt venni. 

 A fentebb felsorolt nagyobb programok mellett számos kisebb 
rendezvénnyel színesítettük a medgyesi magyarság kulturális 
életét, amelyben a MADISZ önkéntesei által főszervezőként vagy 
partnerként aktív szerepet vállalt. 

Papp Gyula Attila

Szeben megye is 
képviselte magát a  

Szent György Napokon

9 hónap után 
Medgyesen
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Idén is kitett magáért a Medgyesi MADISZ, amelynek önkéntesei 
Balázs Botond főszervező vezetésével előkészítették és lebonyo-
lították a XV. Vándorcsizma Néptáncfesztivált. A szervezésben 
aktív szerepet vállalt a Gyöngyvirág Néptáncsoport és a Szeben 
megyei EMKE is.

A hagyományokhoz híven idén 
is a Millennium-Háztól indult a 
népviseltbe öltözött csoportok 
felvonulása a polgármesteri 
hivatalig. A gyönyörű szép 
népviseleteket a következő 
csoportok mutatták be a felvo-
nulás alkalmából: a soproni 
Pendelyes, a székelyszenterzsé-

beti Cickom, az erdőszentgyörgyi Százfonat, a szovátai Sóvirág, 
a sóváradi Szúszékdöngetők, a balavásári Vásár,  a marosludasi 
Hajdina, a kézdiszentkereszti Tisztás, valamint Medgyesről a 
Purtata és a Gyöngyvirág Néptánccsoportot tagjai, több mint 
kétszázan, zenei kísérettel. A Corneliu Coposu téren a felvonu-
lókat Gheorghe Roman, medgyesi polgármester és Orosz Csaba 
önkormáyzati képviselők köszöntötték.

A Vándorcsizma Néptáncfesztivál 15 éves, első alkalommal 
2002-ben lett megszervezve Veres Kálmán kezdeményezésére. A 
kezdeti rendezvény az idők folyamán számos kísérő programmal 
bővült ki, színesedett: a gulyásfőző versennyel gasztronómiai 
hagyományainkat éltetik, tavalytól a honfoglaló őseink élet-
módját is megjelenítik jurta felállítással, honfoglalás kori ételkós-
tolással, harci bemutatóval, a kirakodó vásárral pedig kézműves 
népi hagyományainkat kívánják felvonultatni a szervezők. Idéntől 
lehetőséget nyújtottak a fesztiválra látogató családok számára, 
hogy gyermekeik is hasznosan töltsék idejüket a különböző foglal-
koztató sátrak árnyékában. A hagyomány akkor él, ha megélhető 
élményt nyújt – a rendezvényünk által ezt kívánták biztosítani a 
szervezők.

Az est sztármeghívottja a 
REPUBLIC együttes volt, akik 
jól ismert nótáikkal ferge-
teges bulit csaptak! A koncert 
20 órától kezdődött, 22 órától 
pedig Táncházba vártak 
mindenkit, akik bírták még 
szusszal, ahol Sinkó István és 

bandája húzta a talpalávalót.

Mindenkiben ott rejlik egy kis művész, vallja Dánél Sándor 
agyagos, aki a kicsinyeket várta, hogy kipróbálják milyen a koron-
gozás, ahol saját elképzelés szerinti ajándéktárgyakat készít-
hettek. Ugyancsak játékosan tanulhatták meg a nemezelés és 
a bútorfestés művészetét Bencze Ilona székelyudvarhelyi okta-
tótól, aki megismertette a gyermekekkel a magyar népi motí-
vumok rejtett üzenetét. A felállított jurták környékén honfog-
laló őseinkkel találkozhattak, akik harci bemutatóval és íjászattal 
szórakoztatták az érdeklődőket. 

A kirakodó vásárban 
hagyományőrző termé-
keket szerezhettek 
be a helyszínre láto-
gatók, kézműves szap-
panok, többféle méz, 
házi sajtok, szalmafo-
nással készült termékek, 
mézes kalácsok, leven-
dulából készült dísztár-
gyak, szörpök és lekvárok, agyag edények vártak a vásárolni 
vágyókra, illetve különböző könyvek színes kínálata gyermek és 
felnőtt olvasók részére.

A szervezők köszönetünket 
fejezik ki a rendezvény támo-
gatóinak/partnereinek: a 
medgyesi polgármesteri 
hivatalnak, a Szeben Megyei 
Tanácsnak, az RMDSZ-nek és 
a Communitas Alapítványnak, 
a ROMGAZ RT-nek, a Tranzgaz 
RT. szakszervezetének, a 

Konsta Splendid üzletláncnak,  a Mediturnak, az ELDI pékségnek, 
az OTP Bank Románia RT-nek, valamint a Contrast nyomdának. 

Külön köszönetet érdemelnek az önkéntesek, akik önzetlen 
munkájukkal hozzájárultak a néptáncfesztivál színvonalas 
megrendezéséhez! 

Papp Gyula Attila

XV. Vándorcsizma Néptáncfesztivál
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Kik pályázhatnak?
Pályázhatnak olyan szülők/gyámok, akiknek igazolhatóan kiváló 
képességű gyermeke a 2016/2017-es iskolai évben magyar 
nyelven tanult 6., 7., 8., 9. vagy 10. osztályban, és teljesíti az alábbi 
feltételeket:
 1. A család anyagi helyzete nem teszi lehetővé a gyermek 
továbbtanulását; az egy főre eső reális jövedelem nem haladja 
meg a havi nettó 550 RON-t.
 2. A szülő vállalja, hogy támogatás esetén legalább érettsé-
giig tőle telhetően biztosítja gyermeke továbbtanulását magyar 
nyelven.
 3. Csak olyan tanulók szülei pályázhatnak, akiknek gyermeke 
legalább 8,50-es általánost ért el 6., 7., 8., 9 és 10. osztályban.
Az ösztöndíjra 6. osztályt befejezett tanulók szülei is pályáz-
hatnak!

A pályázat leírása
A kedvezőtlen környezetben élő és anyagi gondokkal küszködő 
családok gyermekei hovatovább kiszorulnak az oktatásból, esély 
és támogatás híján tehetségek kallódnak el nagy számban. Ennek 
veszélyét, illetve a tehetséges gyermekek támogatásának fontos-
ságát egyre többen megértik, átérzik, így felhívásunkra a világ 
minden részéről és Erdélyből is sokan csatlakoztak támogatóink 
körébe.
Amennyiben a támogatók részéről a program számára felaján-
lott adomány folyamatossága lehetővé teszi, egy tanuló ösztön-
díja havonként maximum 13 500 forintnak megfelelő támogatást 
jelent. Az ösztöndíjat magánszemélyek biztosítják, akik szemé-
lyesen is fi gyelemmel követhetik a támogatott tanulók tanul-
mányi előmenetelét, illetve a családok szociális helyzetét. A cél 
az, hogy a legtehetségesebbek hátrányos helyzetük ellenére is 
eljuthassanak középiskolába, majd egyetemre. Ezért a pályázati 
úton elnyerhető támogatás a Tehetségtámogató Program 
keretében 7., 8., 9., 10. vagy 11. osztályban kezdődik, és ameny-
nyiben a támogatás feltételei adottak, érettségiig tart.
Az Egyesület törekszik folyamatosan biztosítani a havi teljes 
ösztöndíjat, de a személyhez kötött támogatási rendszer bizony-
talanságai miatt az évi ösztöndíj teljes összegéért nem tud 
garanciát vállalni. Az alapösztöndíj felét (81 000 Ft/év) azonban 
minden ösztöndíjas tanulónak igyekszik biztosítani.
A támogatásban részesülő tanulók munkáját, tanulmányi előme-
netelét és a család anyagi helyzetét az Egyesület munkatársai 
családlátogatások során ellenőrzik.

A pályázat benyújtásának módja
A pályázat kizárólag a 2017/2018-as támogatási évre szóló 
pályázati adatlapon nyújtható be, amelyhez mellékelni kell az 
adatlap végén felsorolt dokumentumokat!
A pályázati csomag (pályázati felhívás, pályázati adatlap, űrlap a 
tanuló jellemzéséhez) letölthető a www.nyilasmisi.ro honlapról, 
igényelhető e-mailen a nyilas_misi@yahoo.com címen, illetve 
személyesen az Egyesület székhelyén. 
A pályázat benyújtható postai úton, vagy az Egyesület székhe-
lyén. Az Egyesület címe:
Asociaţia de Protejare a celor Talentaţi „Nyilas Misi” 400604 

Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 116, jud. Cluj
A hiányos pályázatokat az ösztöndíj-bizottság nem veszi fi gye-
lembe!
A pályázat további részleteiről az alábbi elérhetőségeken lehet 
érdeklődni: Telefonszám: 0264-531153, 0787-671137
E-mail cím: nyilas_misi@yahoo.com
Ügyfélszolgálat: munkanapokon 10.00 és 16.00 óra között.
Határidő: A pályázatok benyújtásának határideje 2017. július 31.
(A pályázatnak 2017. július 31-ig el kell jutnia az Egyesület szék-
helyére.) 

Kampánykörútja első állomásaként Szeben megyébe látoga-
tott Oltean Csongor. A MIÉRT elnökjelöltje egykori iskolájába, a 
medgyesi Báthory István Általános Iskolába tett látogatást, majd 
egy ifjúsági fórumon a fi atalokat érintő kérdésekről és igényekről 
tárgyalt a helyiekkel.

Oltean Csongor kiemelte, az RMDSZ hatodik éve szervezte meg 
a beiskolázási kampányát, amelyben arra hívta fel a magyar és 
etnikailag vegyes családok, szórványban élő szülők fi gyelmét, 
hogy fontos magyarul tanulni. „Az #itthonfi atalon programnak 
kiemelt pontja az oktatás. Kezdeményezni fogom, hogy a MIÉRT 
dolgozzon ki egy programtervezetet a magyar diákok anyanyelvi 
oktatására vonatkozóan, és juttassa azt el az Oktatási Minisztéri-
umhoz” – fogalmazott Oltean.

Hozzátette: közösségi élményt kell nyújtani a diákok számára, 
ebben nagy feladatot vállalnak az ifjúsági szervezetek, akik az 
iskolán kívüli tevékenységek által, magyar környezetben minőségi 
alternatív időtöltést tudnak biztosítani. Ebből a munkából a 
MIÉRT a több mint 300 szervezetével is ki kell vegye a részét. „A 
versenyképes oktatás a magyarság megmaradásának alapfelté-
tele, ez hatványozottan igaz szórvány megyékben, ahol osztályok 
szűnnek meg a létszámcsökkentés miatt” – tette hozzá a fi atal 
politikus.

Kémeri Attila, a Szeben Megyei Ifjúsági Egyeztető Tanács elnöke 
a találkozón kiemelte: „A szórvány megmaradása a magyar iskola 
jövőjére épül. Vonzóvá kell tennünk a magyar iskolát, minden 
téren, minden szinten. Szeben megyében egy ideje ezen dolgo-
zunk. A diákoknak ifjúsági programokat, táborokat és önkéntes-
ségi lehetőségeket biztosítunk, ugyanakkor májustól már bein-
dítottunk egy hosszabbított programot, amelyen jelenleg 7-9 
gyerek vesz részt, szeptembertől pedig 60 diákra szóló igénylést 
kaptunk, amelyet ingyen tudunk biztosítani a Magyar Kormány 
támogatásával.”

Oltean Csongor egykori iskolájában tett látogatása során talál-
kozott tanáraival, akik nagy örömmel fogadták és támogatták 
munkájában. Szederjesi György, a medgyesi Báthory István Álta-
lános Iskola igazgatója a MIÉRT elnökjelölttel való találkozón 
kihangsúlyozta, a szórványbeli iskoláknak fontos, hogy jó kapcso-
latot ápoljanak a tömbmagyar területeken működő oktatási intéz-
ményekkel. A Báthory iskola évek óta együttműködik a kézdivá-
sárhelyi Nagy Mózes Elméleti Líceummal, mely kapcsolatot még 
tartalmasabbá szeretnék tenni. Oltean Csongor ígéretet tett arra 
vonatkozóan, hogy ezt az intézményi együttműködést még aktí-
vabbá és virágzóbbá teszik különböző programok által.

„Büszke vagyok arra, hogy egykori diákunk közéleti pályára lépett, 
és komoly elhatározással tért vissza iskolánkba. Örülök az ered-
ményeinek, meggyőződésem, hogy Otean Csongor MIÉRT elnök-
ként is megállja a helyét, csakúgy, mint az eddig vállalt feladata-
iban” – fogalmazott az iskolaigazgató.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Versenyképes oktatás
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Legyen az év bármely évszaka, Spanyolország a túristák egyik 
legkedveltebb úticélja, hogyha pedig nyáron látogatunk el 
ide, nagy a valószínűsége annak, hogy turistaáradattal fognak 
mindenhol találkozni. Bármilyen nyaralással kapcsolatos listát 
is néznénk, mindig benne van az első háromban és ennek okát 
nincs mit nagyon magyarázni. Nemcsak a szigetek örülnek nagy 
hírnévnek (a Baleár szigetek: Mallorca, Menorca és Ibiza vagy a 
Kanári szigetek: Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteven-
tura, La Palma, mindezek az utóbbi években hozzáférhetőbbé 
váltak), hanem a több mint ezer kilométeres part is, az úgyne-
vezett Spanyol Riviéra, mely legnevezetesebb képviselői a Costa 
del Sol, Costa Blanca, Costa Brava, Costa Dorada vagy a Costa de 
la Luz.

A legészakibb a Costa Brava, magyar jelentése “vad part”, mely 
Calellatól egészen a francia határig tart és 153 km hosszú. Nevét 
a sziklás, néhol kavicsos, kevésbé homokos partoktól, gyorsan 
mélyülő strandoktól kapta (éppen ezért nem igazán ajánlják a 
kisgyermekes családoknak). Hogyha utazási irodával érkeznek 
ide, sok település közül választhatnak, a már említett Calella 
mellett például szállást lehet találni a következő helységeken: 
Lloret de Mar, Tossa de Mar, Santa Susanna vagy Blanes. A repülő 
általában Barcelonáig (60 km) viszi a nyaralókat, de az sem kizárt, 
hogy a gironai reptérre érkeznek, ami szintén közel van (55 km). 
Egynapos kirándulásokat is szerveznetnek mindkét helyre, ha 
már megunták a napozást vagy fürdést, esetleg kedvük támad 
városnézésre. Az általában hét napos nyaralás sajnos nem szokott 
elég hosszú lenni ahhoz, hogy pihenjenek és emellett kultúralizá-
lodjanak is, s mivel Barcelonára még egy hét is kevés lehet, ezért 
inkább a kisebb Gironát javasolt felkeresni és felfedezni.
A kishajós túrákat azoknak tanácsolják, akik a Costa Brava hangu-

latát teljességében át szeretnék élni. Tossa del Mar és Calella 
között vezet az út, a sziklás partokat, barlangokat, szigetecskéket 
innen lehet a legjobban megcsodálni. Azért érdekesek még ezek 
a hajók, mert az aljuk átlátszó, ezáltal betekintést is kaphatnak 
a víz alatti világba. A leghosszabb út személyenként 31 euróba 
kerül, a legrövidebb csupán 9 euróba. 
Hogy tévedés ne essen, meg kell azt is említeni, hogy a Costa 
Braván két Calella nevű település is van, amelyikről a cikk szól, 
az Malgrathoz van közel, a másik északabbra fekszik, teljes neve 
pedig Calella de Palafrugell. Az egyik plusz pontja ennek a tele-
pülésnek a hosszú strandja, viszont nem fi nom homokos, az apró 
kavicsokra fel kell készülni (ha napozó ágyakat bérelnek, akkor 
ez nem okoz gondot), a hullámok sem teszik az úszást valami 
könnyűvé, a tengervíz hőmérséklete még nyár derekán sem válik 
nagyon csábítóvá. A szállódákat a parttól egy vasútvonal választ 
el, gondot nem okoz az átjárás, mivel sok helyen aluljárok vannak.
Esténként végig lehet sétálni a szinte két kilométeres, néhol 
szűkebb, máshol meg eléggé tágas bevásárlóutcán (C. Església) 
melynek mindkét oldalán különféle márkaboltok, helyi vállal-
kozók, ajándéktárgyas üzletek, bárok és vendéglők várják a 
bőkezű vásárlókat. Délben is el lehet bújni itt a nap ártalmas 
sugaraitól, amivel sokan hűsülnek, az a jeges sangria, melyet itt 
eperrel lehet fogyasztani. Azt viszont ne feledjék, hogy ha dél, 
akkor siesta ideje s szinte minden zárva. 

Pontosan ennen az utcának a végében található a település egyik 
látnivalója: a Szent Mária és Szent Miklós kereszt alakú plébánia-
templom, melyet 1747-ben keztek építeni és 42 m magas tornya 
van. A templom előtt található egy kis tér, amely nem csak az ott 
lakók egyik kedvenc helye, hanem a turistáké is, mivel jól ki lehet 
pihenni a séta esetleges fáradalmait a padokon és hűsülni lehet 
a fák árnyékában.
Hogyha a város jelképéről kérdezzük Calella lakóit, akkor 
valószínű, hogy büszkeséggel a világítótornyot fogják említeni. 
1856-ban kezdték el az építését egy 50 m dombon, fényét 33 
km távolságból is látni lehet. Semmivel sem különösebb mint 
bármelyik társa, viszont ha megmásszák a dombot, amelyen van, 
csodálatos kilátásban lesz részük: a strand nagy részét látni lehet 
innen s fenséges  sziklaképződményekben gyönyörködhetnek. 
Itt a fürdés és úszás természetesen tilos, egyrészt a nagy sziklák, 
másrészt pedig a hullámok veszélyeztetik a bátrak életét. Hogyha 
maradt még kevés energiájuk, akkor elsétálhatnak a Las Torretas-
ig, amely nem más mint két toronyrom, a világítótoronytól 15 
percre vannak. Persze, nem egy kötelező látnivaló, nem marad le 
semmiről az, aki kihagyja. Két múzeummal is büszkélkedik Calella: 
a Művészeti- és Turisztikai Múzeumba is be leeht nézni.
Mindezeket nagyjából a calellai kisvonatból is látni lehet, mely 
nemcsak a gyerekeknek jelenthet nagy élményt, hanem felnőt-
teknek is egyaránt. Ára személyenként 5 Euró.

Tóth Zoltán

Spanyol vad partok: Calella
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Kolozsvári termékvásár helyszíne volt május 12–14. között a 
Polgármesteri Hivatal előtti Corneliu Coposu tér. A Produs de Cluj 
Egyesület a medgyesi önkormányzattal partnerségben másod 
ízben szervezte meg az erdélyi termelők és kézművesek vásárát a 
Nagy-Küküllő parti városban. A rendezvény célja a helyi és erdélyi 
hagyományőrző kézművesek, termelők támogatása termékeik 
népszerűsítése révén.

A háromnapos eseményen saját, eredeti recept alapján feldol-
gozott élelmiszereket (hús- és tejtermékeket, édességeket, 
természetes üdítőket, mézet, hidegen sajtolt étolajat, házi süte-
ményeket és házi készítésű csokoládékat) kóstolhattak és vásá-
rolhattak az érdeklődők. Ezek mellett a kézműves-mesterek is 
elhozták portékáikat: erdélyi népviseleti ruhákat, szobrászmun-
kákat (fából faragottakat), kézzel készített ékszereket, bőrmun-
kákat, kovácsoltvasból és üvegből készült dísztárgyakat stb., 
de kaphatók voltak még biokozmetikumok, natúrszappanok, 
levendula alapanyagú termékek is.
A vásárra kilátogatókat folklórelőadásokkal szórakoztatták a 
kolozsvári és a helyi fellépők. A gyerekek sem unatkoztak, őket 
egy kreatív műhelyben gyümölcs- és zöldségfaragással, arcfes-
téssel múlathatják majd az idejüket, illetve egy varázsló, „Bibidi 
Babidi Bum” műsorával is kedveskedtek  számukra, sőt, egy ideig-
lenes vidámparkban is kitombolhatták magukat.

Támogatók

Kézműves termékek 
vására Medgyesen
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