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A hagyományokhoz híven idén is szervezésre kerül megyénk legnagyobb magyar rendezvényso-
rozata, október 19-28. között. Az esemény idei különlegessége az, hogy huszadik éve annak, hogy 
Szeben megye magyar lakta települései őszi időszaka eseménydús. 
Gyerekprogramok, színház, könyvbemutató, fi lmvetítés, slam poetry, humorest, néptánc 
előadások és sok más program várja az érdeklődőket a kilenc napos eseményre. 
A magyar napok fontosságát nem lehet eleget hangsúlyozni. Ezek azok a napok, amikor a megye 
magyarságának lehetősége van olyan programokon részt venni, amelyekre év közben nincs 
lehetőség. A huszadik Szeben Megyei Magyar Napok tíz településen jelentkezik különböző prog-
ramokkal: Medgyesen, Nagyszebenben, Erzsébetvároson, Küküllőalmáson, Somogyomon, Kiska-
puson, Vízaknán, Balázstelkén, Szentágotán és Alsóboján. 
Az idei kiemelkedő események közé tartozik például a Kolozsvári Magyar Opera Operettvarázs 
című előadása, amire a megnyitó rendezvényen kerül sor, október 19-én, 19:00 órától a medgyesi 
Traube teremben vagy a Magyarországról érkező sztárvendégünk, a Budapesti Metamorf Színház, 
akik a Rejtő Jenő: Tévedésből jelentik című darabot fogják előadni, a magyar napok záró estéjén, 
vasárnap, október 28-án, szintén a medgyesi Traube teremben. Különös fi gyelmet érdemel Kádár 
Annamária mesepszichólogus előadása is, illetve a Perkö Néptánccsoport előadása. 

folytatás a 7. oldalon

A hétvégén a Nő az esély! tehetséggondozó képzéssorozaton vettünk részt, a Kolozs megyei 
Tordaszentlászlón, Kiss Noémi és Buryán Tünde kollegámmal, amelyet az RMDSZ Nőszervezete 

és a Magyar Ifjúsági Értekezlet szervezett. Azért 
jelentkeztünk mert tudtuk, hogy olyan új dolgokat, 
valamint olyan tapasztalatokat sajátíthatunk el, 
amitől jó vagy esetleg jobb szervezőkké, közösségi 
emberekké válhatunk. Az előadások érdekesek és 
lényegre törőek valamint ismeretekben gazdagok 
voltak. Ez nem is lehetett volna másképp, hiszen 
a képzés szervezői közvetlenségükkel, hitelesen 
adták át azokat a tapasztalataikat, tudásukat, amiért 
mindannyian jelentkeztünk. Meggyőztek minket 
arról, hogy igen is képesek vagyunk arra,hogy 
bármilyen formában hozzájáruljunk a közösségépítő 
munkához, szebbétéve ezzel az emberek életét, és 
ami ettől is fontosabb, hogy ezáltal mi is értékesnek, 
hasznosnak érezzük majd magunkat.

folytatás az 5. oldalon

Huszadjára lesznek Szeben 
Megyei Magyar Napok!

Szép is, okos is? Nő az esély! tehetséggon-
dozó képzéssorozaton vettünk részt
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A kormány eltörölte a románnyelv-oktatást érintő 
cikkelyt: újra magyar tanítók oktatják a román nyelvet

Az RMDSZ kérésére a kormány törölte az augusztusi rendelet 
cikkelyét, amely hátrányosan érintette a magyar elemi 
osztályos diákokat. Ennek értelmében újra magyar tanítók 
oktatják a román nyelvet. 
Kelemen Hunor szövetségi elnök azt kérte Liviu Dragneától, 
a Szociáldemokrata Párt elnökétől korábban, hogy helyezzék 
hatályon kívül az augusztusi kormányrendeletnek azt a 
cikkelyét, amely káoszt okozott az elemi osztályosok romány-
nyelv-oktatásában. Az RMDSZ elnöke úgy értékeli, a kormány 
elfogadta a magyar gyermekek és szülők, a szakma, valamint 
az RMDSZ érveit, és megértette: a tanügyminiszter lépése 
szakmailag megalapozatlan és meggondolatlan volt. 
A szövetségi elnök múlt pénteken arra szólította fel a kormány-
koalíciót, hogy váltsa le a tanügyminisztert a MOGYE-ügy és a 
románnyelv-oktatása kapcsán tett lépései miatt. „Az oktatási 
tárca vezetője az egyedüli jó döntést hozta meg ma azzal, 
hogy lemondott. Vállalnia kellett a következményét meggon-
dolatlan, szakmailag megalapozatlan lépésének, amellyel 
zavart okozott több tízezer diák, pedagógus és szülő életében. 
Szakmai érvek hiányában a románnyelv-oktatást szabályozó 
kormánycikkelyre nem tekinthettünk másként, mint ámokfu-
tásra” – tette hozzá Kelemen Hunor.

Döntött az Alkotmánybíróság: semmilyen közigazgatási 
átszervezés nem érvényes, ha annak következményeként 
megváltoznak az etnikai számarányok az adott területen

Törvényes garancia a magyar közösség számára az Alkotmány-
bíróság által szerdán meghozott döntés, amely kimondja, hogy 
semmilyen közigazgatási átszervezést – legyen az községi, 
városi vagy akár megyei – nem lehet megejteni, ha annak 
eredményeként megváltoznak az adott területen élő nemze-
tiségek számarányai – mutatott rá Cseke Attila, az RMDSZ 
szenátusi frakcióvezetője azt követően, hogy az Alkotmánybí-
róság elutasította az államelnöknek azt az óvását, amelyben 
alaptörvénybe ütközőnek minősítette az RMDSZ által javasolt 
cikkelyeket.
Cseke Attila emlékeztetett arra, hogy a Románia közigazga-
tási szervezésére vonatkozó törvény módosításakor az RMDSZ 
parlamenti frakcióinak munkája által sikerült a törvényben 
továbbra is szavatolni azt, hogy a megyék közigazgatási 
meghatározása esetében az etnikai kritériumot is fi gyelembe 
kell venni a földrajzi, gazdasági, szociális, kulturális és hagyo-
mányos kapcsolatok feltételein kívül.
Ugyanakkor egy új paragrafusban szabályozásra került az, 
hogy nem lehet közigazgatási egységek határait módosí-
tani, ha ennek célja vagy eredménye a nemzeti kisebbségek 
számarányának módosítása lenne. „Nagyon fontos törvényes 
garanciát sikerült az RMDSZ-nek elérnie azáltal, hogy a kisebb-
ségi keretegyezményből, amelyet Románia is ratifi kált, 
bekerült egy előírás a közigazgatás szervezésére vonatkozó 
törvénybe. Láthattuk, hogy más országokban mi történt akkor, 
amikor közigazgatási átszervezés jogcímén a magyar közösség 
etnikai arányát és érdekérvényesítő erejét csökkentették, és 
tudjuk, hogy Romániában is voltak ezirányú törekvések. Az 
ilyen jellegű szándékok meggátolását szolgálja az RMDSZ által 
kidolgozott és elfogadott javaslat, ezáltal pedig törvényes 
fokozott védelmet biztosítunk közösségeinknek” – nyilatkozta 
Cseke Attila.

Mit ír majd elő az új KRESZ?

Jövőtől új közlekedési 
törvénykönyve lehet 
Romániának. Módo-
sításainknak köszön-
hetően a megújuló 
KRESZ remélhe-
tőleg emberközeli, 
modernebb lesz. A 
készülő jogszabály 
egyik jelentéste-

vőjeként azt szeretném elérni, hogy változzon a sofőr-
vizsgák és a jogosítványok felfüggesztésének jelenlegi menete 
is.
Tudjuk: a tanulók nagyon sokat kell várjanak az elméleti és a 
gyakorlati vizsga között, nem csoda, hogy idén nyáron a sofőr-
vizsgázók mindössze öt százaléka ment át. Azt szeretnénk, 
hogy a vizsga menete teljesen megváltozzon, a vizsgáztató 
pedig lehessen engedéllyel rendelkező civil személy is. Az 
oktató üljön a diák mellett, a vizsgáztató pedig a hátsó ülésen. 
A vizsgázó ismerje előre a vizsga útvonalát, ne a sarok előtt öt 
méterrel szóljon a rendőr, hogy térjen jobbra. Magyarországon 
például több, előre leszögezett útvonal létezik, amelyről a 
diákok tudnak, a vizsgán pedig sorshúzással kapnak egyet 
azok közül.  
Többször egyeztettem gépjárművezető-oktatókkal, kérésükre 
több elméleti és gyakorlati órát szorgalmazunk: előbbit 30-ra, 
utóbbit 45-re emelnénk, és törvénybe iktatnánk, hogy a két 
vizsga között ne telhessen el 30 napnál több idő.

Betiltanánk a felirat nélüli rendőrautók használatát!
A készülő jogszabály egyik jelentéstevőjeként a megelőzés 
az alapelvem: a törvény kidolgozóival együtt azt szeretnénk, 
hogy a rendőrség sokkal láthatóbb legyen az utakon, ösztö-
nözve ezáltal a közlekedésben részvevőket, hogy betartsák az 
előírásokat.
Ennek érdekében betiltanánk a felirat nélküli rendőrautók 
használatát. Elképzeléseink szerint a veszélyesebb vagy prob-
lémásabb útszakaszokon állandó rendőri jelenlétre lenne 
szükség, nem csak a balesetek alkalmával kellene a helyszínre 
sietniük.
A tapasztalatlan sofőrök ne vezethessenek túl erős jáműveket!
A készülő jogszabály egyik jelentéstevőjeként azon is változ-
tatni szeretnék, hogy a fi atal sofőrök a képességeikhez mérten 
túl erős járműveket vezessenek.
A motorbiciklik esetében már most is úgy van, hogy fi atal 
korban csak az A1-es és A2-es kategóriákra lehet vizsgázni, de 
ahhoz, hogy 500 köbcentis motorral közlekedjenek, amihez az 
A kategória kell, be kell töltsék a 24 évet. 
Azt kellene a járművek esetében is bevezetni, hogy a kezdő 
sofőrök néhány évig csak kisebb teljesítményű autókat vezet-
hessenek, hiszen rengeteg baleset következik be amiatt, hogy 
tapasztalatlan sofőrök a túlzott sebesség miatt elvesztik 
uralmukat a 250 lóerős autók felett. 
Egy másik alapelv a KRESZ aktualizálásáról szól, hiszen a 
törvénykönyv 2002-es kidolgozása óta számos modern 
közlekedési eszköz jelent meg az utakon, olyanok, amelyek 
akkoriban nem is léteztek, ezért a törvénykezés nem határoz 
meg semmilyen előírást az esetükben.

RMDSZ Sajtóiroda

RMDSZ Hírek
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Kémeri Attila vagyok, 2010-ben önkéntesként kezdtem el tevé-
kenykedni a Medgyesi MADISZ-nál. 2010 és 2013 között számos 
projektben, feladatban vettem részt elkezdve újságosztástól, 
plakátolásig, kérdőivezés, szórólapozás, egyszerű iroda munká-
latok elvégzéséig - ezek mindig is közel álltak hozzám. 
2013-ban az a megtiszteltetés ért hogy a Szeben megyei ifjúság 
vezetői felkértek a 8 tagú magyar ifjúsági ernyő szervezet, 
a Szeben Megyei Magyar Ifjúsági Egyeztető Tanács elnöke 
legyek. Ezáltal közelebb kerültem a Magyar Ifjúsági Értekezlet 
(MIÉRT) vezetőségi asztalához, így jelenleg is aktívan képvi-
selem megyénk ifjúsági tevékenységeit a Kárpát Medence 
legnagyobb magyar ifjúsági szervezetében. 
Az önkéntesi tevékenységemnek köszönhetően, a Szeben 
megyei szövetség vezetői részéről, kitűnő és pozitív elismerés 
érintett. 2013 augsztusában egy olyan felkérés érkezett a 
Szeben Megyei RMDSZ részéről amely az addig öszegyűjtött 
tapasztalatom kibontakozásának, fejlesztésének adott esélyt. 
Így 2013-2015 időszakban a medgyesi Millennium-Ház RMDSZ 
alkalmazotjaként dolgoztam tovább. A belső rendszer lehe-
tőséget adott arra, hogy számos képzésen, tapasztalatot és 
munkabellátást nyerjek arról, hogy a magyar közösség igényeit 
szolgáljam. Számomra ez lelkierőt és önbizalmat nyújtott arra, 
hogy jobban és intezívebben tegyek a Szeben megyei magyar 
közösségért. 2015-ben egy új lehetőség érkezett a kolozsvári 
Eurotrans irodától, és úgy döntöttem hogy igenis fontos közö-
ségünknek az, hogy magyar állampolgárként erősítsék magyar-
ságukat, ezért igyekeztem bővíteni azon emberek köreit akik 
igénylik ezt, így jelenleg is a Szeben megyei Eurotrans irodave-
zetője vagyok.
2016-ban Benedek Zakariás parlamenti képviselő, medgyesi 
irodavezetője lettem. Úgy gondolom, a pályázatírás a szerveze-
tünk egyik erős pillére, közösen a csapattal ennek aktív kibonta-
kozója lettem, így  számos rendezvény szervező stábjába beke-
rültem: például Vándor-
csizma Néptáncfesztivál, 
Úszótáborok, Szeben 
Megyei Magyar Napok. 
2017 szeptemberétől 
pedig a medgyesi Hosszab-
bított Program egyik 
megvalósítója vagyok, 
azóta is szívvel-lélekkel 
dolgozom a projekten, 
együtt a Medgyesi MADISZ 
csapatával, mint projekt-
koordinátor. 

2018. október 17-én tartotta meg a Romániai Magyar 
Demokrata Szövetség medgyesi szervezete Tisztújító Közgyű-
lését 18:00 órától a Millenium-Ház nagytermébe.
A napirenden többek között az aktuális politikai helyzetek 
vitatása, a leköszönő elnök beszámolója, illetve az új választ-
mány szavazása szerepelt.

Első körben Orosz Csaba, leköszönő Medgyesi RMDSZ elnök 
beszámolt a mandátuma alatt elért eredményekről, tevékeny-
ségeiről: „A 2016-os választások után sikerült két képviselőt 
bejuttatni a helyi önkormányzatba, így jelenleg is ketten vagyunk. 
Jó helyzetben vagyunk a tanácsban, mert a két RMDSZ képviselő 
nélkül nem lenne meg a két-harmad a szavazásokon és a határo-
zatok közel fele két-harmados többséget igényelnek ahhoz, hogy 
tovább jussanak.” Szó esett a hétvégen zajlott SZKT-ról (Szövet-
ségi Képviselők Tanácsa), a következendő EP választásokról. 
„Az egyik legégetőbb problémánk itt, Medgyesen a tanügy és az 
iskolánk. A magyar iskola és a magyar gyerekek megtartása a rend-
szerben. Ezzel kapcsolatban pedig mindent megtettünk, hogy ez 
a rendszer fennmaradjon. Támogatásokat hoztunk, támogattuk 
a Hosszabbított Program beindítását, és megvalósítottuk egy 
régi tervünket, tornatermet építünk jelenleg a medgyesi Báthory 
István Általános Iskola udvarára.”
Az aktuális politikai kérdések és az elnöki beszámoló megvi-
tatása után sor került a jelöltek ismertetésére. Balázs Botond 
jelölése volt az egyetlen, ami határidőre megérkezett, ezért ő 
volt az egyetlen elnökjelölt. Bemutatkozott, elmondta röviden 
terveit, meglátásait: „Az elmúlt 10 évben minden medgyesi 
eseményből, önkéntes koordinátorként, szervezőként, fő-szerve-
zőként vettem ki részem. Mindezek mellett pedig országos szinten 
képviselem a fi atalokat magyar és román civil szervezetekben 
egyaránt. Ezt a munkát szeretném folytatni, itthon, magunkért 
és a közösségért.”
A beszédek után a szavazásra 
került sor. A Közgyűlés egyönte-
tűen elfogadta és megszavazta az 
elnöki jelölést, így Balázs Botond 
a Medgyesi RMDSZ új elnöke!
Továbbá a választmány tagjai a 
következők lettek: Balog József 
– alelnök, további tagok: Kémeri 
Attila, Palea Kinga, Pocan Ildikó, Bordi Magda, Csifó Levente, 
Vajda Zoltán, Kopán Sándor.
Sok sikert kívánunk a frissen megválasztott csapatnak!

Buryán Tünde

Kik vagyunk és mivel 
foglalkozunk?

Új elnök a Medgyesi 
RMDSZ élén!
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Akik egy rövid kiránduláson szeretnének részt venni, látniva-
lókban gazdag helyeket felkeresni s mindezeket nem messze 
Medgyestől, azoknak az ajánlatom Kőhalom és Szászfehéregy-
háza. 92 km-re található a kőhalmi vár (általában ezt szokták 
az emberek meglátogatni, a városkában nem igazán lehet más 
érdekeset találni), Szászfehéregyháza pedig a visszafele úton 
helyezkedik el. 

A Brassó megyei Kőhalomnak (Rupea) egy olyan vára van, 
melyet bármelyik város megirigyelhet. A városon kívül, a 
Várhegy nevű hegyen helyezkedik el, melyet az útról jól lehet 
látni. Az itt végzett ásatások arra mutattak, hogy egy dák 
erődre építették a mostani várat, a legenda szerint Decebal 
ezen a helyen követett el öngyilkosságot. 1324 az az év, amikor 
hivatalosan először jelenik meg írásokban. Alig telik el száz év 
és máris nagy károkat okozó török támadások érik. Mindezek 
oda vezetettek, hogy a kőhalmiak még magasabb falakkal és 
tornyokkal bővítették a már meglévő várat. A 17. században 
folytatódtak a szerencsétlenségek, ezúttal a tűz, pestis és 
további török támadások érték. A végső csapást 1790 hozta, 
amikor egy vihar tető nélkül hagyta a várat és ezáltal elha-
gyatottá vált. Túl sok ideig meredt feledésben, sok idő kellett 
elteljen ahhoz, hogy a hatóságok rájöjjenek, hogy mennyire 
fontos egy ilyen méretű várat felújítani, karbantartani utána 
meg népszerűsíteni (ennél a fejezetnél sajnos eléggé le 
van maradva). A 2010-es évek elején sikeres felújítás vette 
kezdetét, ami nem csak a várnak tett jót, hanem a turizmust is 
fellendítette (évente 10.000 turista látogat el ide, a potenciál 
ennél viszont sokkal nagyobb).

A várba egy impozáns kaputornyon lehet bejutni, innen pedig 
jól látni lehet a másodlagos védőfalakat és a tornyaikat. Amig 
felérnek a legmagasabb pontra, ahonnan nemcsak a várat lehet 
jól látni, hanem az egész tájat (a várost is beleértve), megnéz-
hetik a Cserkész Tornyot, a Kápolnát (a Középső Várban), a 
Puskapor Tornyot, a Tron Szobát, a Szalonna Tornyot és külön-
böző házakat.

A várig aszfaltozott út van, parkolóhely bőven akad (2 parkoló 
is van, két szinten). Vizet és eledelt ajánlott magukkal vinni, a 
közelben nem lehet ilyesmit vásárolni, csupán két emléktár-
gyas boltot találunk a bejáratnál. A belépő felnőtteknek 10 lej, 
gyerekeknek 5 lej.

Az E60-on visszafordulva, Szászbudánál (Bunesti) le kell térni 
és innen tíz km menni Szászfehéregyházáig (Viscri, szintén 

Brassó megyében). Erről az útról csupán annyit lehet elmon-
dani, hogy a legrosszabb, amin valaha közlekedtem. Abban 
biztosak lehetünk, hogy Károly herceg nagy szerepet játszott 
a falu népszerűsítésében, mert a falu úgy néz ki mint bárme-
lyik más szász falu a környéken, a védőfallal körülvett templom 
sem tünik a valaha látott legszebbnek vagy leg. Lehet éppen 
elzártsága, szegénysége és a modern élet hiánya vonzza a 
brit nemest, mely azt állítja a helyről, hogy úgy érzi mindig 
itt magát, mindha legalább száz évet utazott volna vissza az 
időben. 

Nem nehéz megtalálni a 15. században épített vártemplomot, 
mely 1999  óta az UNESCO Világörökséghez tartózik, csupán 
a leparkolt autók sokaságát kell keresni. Egy macskaköves 
úton kell pár lépést tenni, amig elérnek a váracskához. Az út 
mindkét oldalán találni emléktárgyakat, de emelett kötött 
zoknikat, sapkákat vagy házi befőtteseket. A falu elnevezését 
a fehérre festett vártól kapta, négy tornyában pedig a falu 
tanítója, papja vagy polgármestere laktak sorra. Az evangélikus 
templomnak központi elhelyezése van, belül pedig az eredeti 
kellékeket találjuk: padokat, festményeket, oltárt, szobrokat. 
Ami kicsit meglepő, az bizonyos tárgyak igen rossz állapota, 
néha azt az érzést keltik az emberben, hogy most-most esik 
valami a fejünkbe. A templom tornyába fel lehet menni egy 
nagyon szoros és sötét lépcsőn és amint azt várni lehet, a 
kilátás megér mindent (többek között a bokrokkal és fákkal 
benőtt temetőt, mely fentről másként fest). Miután a templom 

zegét-zugát felkutatták, egy 
mini-múzeumot is meglá-
togathatnak (csupán egy 
nagyobb teremről van szó), 
ahová bútorok, szerszámok, 
többféle ruházati cikk van 
kiállítva. Mindezek egy nosz-
talgiát válthatnak ki és bete-
kintést nyújtanak a szászok 
mindennapjaiba, melyet 
valószinű, nagyszüleinktől 
hallottunk, könyvekben 
olvastunk.

Tóth Zoltán

Egy nap, két látnivaló: Kőhalom és 
Szászfehéregyháza
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folytatás az első oldalról

Az előadások keretén belül szó volt a kommunikációról, a 
nyilvános megjelenésről és nem utolsó sorban betekintést 
nyertünk a rendezvényszervezés színfalai mögé is. Legutóbbit 
lehetőségünk volt gyakorlatban is kipróbálni, csapatokra 
osztva. A képzés második napján ugyanis az volt a feladatunk, 
hogy dolgozzunk ki egy olyan projektet, ami megoldást ad egy 
helyi problémára és megvalósítható, felhasználva azokat az 
ismereteket, amiket elméletben már elsajátítottunk. Nagy volt 
a tét, hiszen a szervezők azzal motiválták a részvevőket, hogy 
a legerősebb, legkreatívabb projekt fi nanszírozásban részesül.

Mi megpróbáltuk és 
sikerült! A mi projektünk 
volt az egyik nyertes 
projekt. Büszkék voltunk 
magunkra és abban 
bízunk, hogy a megvaló-
sítása sikeres, és ami a 
legfontosabb eredmé-
nyes lesz. A projektről 
további információkkal hamarosan jelentkezünk! 

Soldorfean Zsuzsa

Egyetlen tollvonással váltotta le a Gazdasági és Társadalmi 
Tanácsot a kormány – a Magyar Ifjúsági Értekezlet szerint egy 
ilyen húzás láttán még Ceaușescu is elégedetten csettintene, 
ezért aláírást gyűjtünk, tiltakozásul.

A Gazdasági és Társadalmi Tanácsnak (Consiliul Economic și 
Social) fontos szerepe van a román demokráciában: ameny-
nyiben ez a grémium rábólint a parlament javaslataira, csak 
abban az esetben lehet egyáltalán döntést hozni az adott 
törvényjavaslatokról vagy kormányrendeletekről.

A testületet azonban leváltotta a kormány, mert nem tűrte 
tovább, hogy a grémium szakmai javaslatai gyakran szembe-
mentek az akaratával.

A MIÉRT számára azért fontos ez, mert a Románia Ifjúsági 
Tanácsának (Consiliul Tineretului din România) friss tagjaként 
hatással lehet a Gazdasági és Társadalmi Tanács működésére, 
amelynek a román ifjúsági szervezet elnöke is tagja.

Balázs Botond, a MIÉRT képviseletében a Románia Ifjúsági 
Tanács alelnöke elmondta, egy ilyen lépés láttán még Ceuașescu 
is elégedetten csettintene. „Tiltakozunk a testület leváltása 
ellen, ez nem méltó egy demokratikus országhoz, éppen ezért 
aláírásgyűjtést indítottunk, hogy minél több civil és ifjúsági 

szervezet jelezze: egyetlen kormány sem engedheti meg ezt 
magának” – fogalmazott.
A tagok leváltása 
egy politikai támadás 
Lia Olguța Vasilescu 
miniszter és Viorica 
Dăncilă miniszterelnök 
részéről a civil szer-
vezetekkel szemben 
– fogalmazott Mihai 
Dragoș, a CTR elnöke. 
“Ennek a támadásnak 
az ifjúsági mozgalom is áldozata, megsértik a lehetőségünket, 
hogy a hangunkat hallassuk” Az elnök hozzátette: amennyiben 
a demokráciát tisztelő miniszterelnök akar lenni, Dăncilának le 
kell mondania az ilyen támadásokról.

MIÉRT Sajtóiroda

Kétszázmillió forintos 
keretösszeggel a 
határon túl működő, 
családokat segítő civil, 
egyházi szervezetek és 
vállalkozók támogatá-
sára hirdet pályázatot 
a magyar Miniszterel-
nökség nemzetpoli-
tikai államtitkársága 
- közölte Potápi Árpád 
János államtitkár kedden budapesti sajtótájékoztatón. Ismer-
tette: a 2019. április 30-ig megvalósuló programokra pályáza-
tonként legfeljebb kétmillió forint támogatás igényelhető. A 
pályázathoz nem szükséges önrész.

Potápi Árpád János elmondta: támogatott programok 
lehetnek például a téli szünetben megvalósuló gyermektá-
borok, iskolai felkészítő programok, Márton napi, adventi vagy 
farsangi rendezvények. A pályázatok benyújtásának határideje 
október 31. Az államtitkár kitért arra is: pályázatot a 2017. 
január 1-je előtt bejegyzett, a szomszédos országok valamelyi-
kében adószámmal rendelkező civil szervezetek, egyházi jogi 
személyek és vállalkozók nyújthatnak be. Hozzátette: a pályá-
zatok elbírálása után legkésőbb december közepére szeretnék 
eljuttatni az elnyert támogatást a pályázókhoz. A részletes 
pályázati kiírás megtalálható a www.bgazrt.hu, a www.nemze-
tiregiszter.hu, valamint a www.kulhonicsaladokeve.kormany.
hu oldalon. Potápi Árpád János felidézte: a Magyar Állandó 
Értekezlet 2017 novemberében döntött arról, hogy 2018 a 
külhoni magyar családok éve lesz, csatlakozva a családok éve 
programsorozathoz, amelyet az Emberi Erőforrások Miniszté-
riuma hirdetett meg. Megvalósítására egymilliárd forint áll a 
nemzetpolitikai államtitkárság rendelkezésére. 

A tematikus év során számos rendezvény (például Kárpát-
medencei körutak, táborok, családi programok) mellett az 
államtitkárság tavasszal hirdetett pályázatot 500 millió forint 
keretösszeggel a külhoni magyar családbarát vállalkozások 
támogatására. E pályázat keretét később 600 millió forintra 
emelték, és a beérkező 760 pályázatból 118 vállalkozást támo-
gattak - mondta az államtitkár.

VÉSZHARANGOT KONGATUNK: 
TILTAKOZÁSRA HÍV A MIÉRT

Pályázatot hirdet határon túli 
családszervezetek támogatá-

sára a magyar kormány
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Újból Kihelyezett Konzuli Napot szervez a Kolozsvári Magyar 
Konzulátus Medgyesen. Ezúttal az állampolgársági dossziék 
befogadásán  kívül a választásokra valló regisztrációban is segít-
séget fognak nyújtani a konzulátus alkalmazottai, valamint, 
ha elegendő útlevél kérelmező lesz, akkor ezeket is, itt helybe 
kérelmezhetik azok, akik az esküt letették és magyar állampol-
gárokká váltak.
Ugyanakkor azok, akik letették már az esküt és időközben megér-
keztek az irataik a Kolozsvári Főkonzulátusra (útlevél, születési 
igazolvány vagy házassági igazolvány) és ezeket még nem vették 
át, most megtehetik ezt Medgyesen is.
Pár fontos információ a Kihelyezett Konzuli Napokkal kapcso-
latban:
- A Kihelyezett konzuli napot novemberben szervezzük meg 
Medgyesen a Millennium-Házban (I.C. Bratianu utca, 32. szám)
- Azok akik most szeretnék betenni az állampolgársági kérel-
műket, megkérjük mielőbb jelentkezzenek irodánkon azért, 
hogy legyen idő az iratok beszerzésére, fordítására és a kérel-
mezési dossziék összeállítására.
- Akiknek megérkeztek az irataik a Kolozsvári Főkonzulátusra és 
fel szeretnék őket Medgyesen venni, annyit kell tudniuk, hogy 
ezeket csak személyesen lehet átvenni (1 fokú rokonság, vagy 
házaspár esetében egy kézzel irt meghatalmazással is átvehetők 
az iratok).
- Aki most szeretné regisztráltatni magát a Magyarországi válasz-
tásokra, a konzulátus munkatársai segíthetnek a regisztrációs ív 
kitöltésében valamint elküldésében.
- Azok akik már magyar állampolgárok és útlevelet is szeretnének 
igényelni, amennyiben elegendő útlevél igénylő összegyűl, 
Medgyesen is megtehetik ezt, annyit kell viszont tudni, hogy az 
útlevél igénylésére az útlevél árát euróban kell kifi zetni, és fel 
kell tudni mutatniuk a honosítási okiratot, vagy lakcímkártyá-
jukat (megkérjük értesítsék irodánk munkatársait időben szán-
dékukról).
- A Kihelyezett Konzuli Nap programja, várható-an 10:00-16:00 
–ig fog tartani ez alkalommal is, viszont bővebb információkat a 
0269 832 657 telefonszámon kaphatnak.

A Nemzeti Művelődési Intézet által szervezett „Mentorképzés 
amatőr művészeti csoportok vezetésére” című képzésen ezennel 
kollegánk, Lukács Irén Gyöngyi, az RMDSZ irodavezetője és 
egyben a Gyöngyvirág Néptánccsoport alapítótagja vett részt az 
elmúlt hónapban. 
A képzés célja a közművelődési szervezetekben, közösségi szín-

terekben dolgozó szakemberek és az amatőr művészeti mozga-
lomban közvetlenül résztvevő csoportvezetők képessé tétele 
saját és szomszédos települések közművelődési szervezeteiben 
mentori szerepkör ellátására az amatőr művészeti csoportok 
körében. Célja továbbá, hogy a résztvevők megismerjék az 
amatőr művészeti csoportok működését, a mentorálási folyamat 
során használható támogató eszközöket, technikákat, a mento-
rálási folyamatok végigkövetésének módszereit, illetve fejlesz-
szék a feladat ellátáshoz szükséges gyakorlati készségeiket. Míg 
az első alkalom elsősorban a gyakorlati-, az elmúlt hétvégi össze-
jövetel az elméleti oktatásról szólt.

„Nagyon örülök ennek a hirtelen jött lehetőségnek. Végre 
sikerült kapcsolat kialakítanom más tánccsoportok vezetőivel és 
sok értékes információval jöttem haza, amit a jövőben szeretnék 
munkám során hasznosítani.” mesélte Gyöngyi.

Töttösi Gergő

Kihelyezett Konzuli Nap 
Medgyesen

Mentorképzés Szamosújváron

Fontos, jubileumi év ez  a 
Gyöngyvirág Néptánccso-
port számára. Idén ünneplik 
tizedik évfordulójukat. 
2008-ban a Lukács házaspár 
alapította a néptánccso-
portot, azzal a szándékkal, 
hogy megerősítse a helyi 

magyar közösséget és hasznos elfoglaltságot nyújtson 
tagjai számára.  Először környékbeli gyerekekkel szeretették 
meg a néptáncot. Hetente próbáltak és tanítottak népi játé-
kokat a Millennium-Házban. Szinte azonnal megtalálták célkö-
zönségüket és ugyanabban az évben számos felkérésnek 
tettek eleget.  Felléptek például a medgyesi Termésnapon, 
gyermeknapokon, valamint az évente megrendezett Vándor-
csizma Néptáncfesztiválon.

A néptánc és a magyar népi kultúra idővel nem csak a kisebbek 
számára vált meghatározóvá, hiszen 2011-től már szülők is 
kezdtek hozzájuk csatlakozni, így létrejött a felnőtt csoport 
is. A kezdetben  4-5 párral indult kezdeményezés mára egy 70 
tagot számláló közösséggé alakult. 

Az elmúlt évek során számos fellépésük volt falunapokon, 
fesztiválokon és egy ízben táncukat Sopronban is bemutatták.

Jubileumi zászlóavatásukra közel száz fő előtt szombaton a 
medgyesi Római Katolikus Plébániában került sor. Elsőként 
Babota Tibor plébános úr köszöntötte a jelenlévőket, majd 
ezt követően Catan Tünde zenetanárnő konferálta fel Vajda 
Szilviát, Catalan Takács-Kis Robertet és Catalan Stéfániát, akik 
magyar népdalokkal színesitették az ünnepet. Előadásuk után 
Orosz Csaba, a Szeben Megyei RMDSZ elnök tartotta meg 
ünnepi beszédét, melyet követően Szőke Zoltán foglalta össze 
közösen eltöltött 10 évüket. 

A beszédek után megtörtént a 
Plébános Úr által megszentetlt 
ünnepi zászlóavatás, este pedig 
a Szászcsávási Zenekar bizto-
sította a talpalávalót a tánc-
házban amely éjfélig tartott a 
Millennium Házban. 

Töttösi Gergő 

10 éves a medgyesi Gyöngyvirág Néptánccsoport!
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Ha ősz és magyar napok, akkor természetesen nem marad-
hatnak el a szüreti kosaras bálok sem, amiből kettő lesz, Kükül-
lőalmáson, a kulturotthonban és Medgyesen, az Automecanica 
vendéglőben, ahol a Pikowatt fogja a hangulatot biztosítani. A 
fi ataloknak tematikus esteket szervezünk, ilyen lesz például a 
Stand-up comedy és a Slam poetry est. Gyerekprogramokkal 
is gazdagodik ajánlatunk, legyen szó koncertről vagy akár 
kézműves tevékenységekről, minden található lesz. 
Viszont ez csak pár program a tizenhatból, szóval böngész-
szék részletes programunkat itt, a medgyes.ro-n vagy akár az 
esemény Facebook oldalán.
Minden programpont ingyenes, várunk minden kedves érdek-
lődőt! Jó böngészést kívánunk, találkozunk nemsokára! 

- HIRDETÉS - 
LÉGY MINDIG TÁJÉKOZOTT A NAGY-KÜKÜLLŐ HAVILAPPAL

A Nagy-Küküllő közéleti és kulturális havilap 2011 óta havonta 
kerül kiadásra kedves olvasóink számára a Medgyesi MADISZ 
gondozásában. Segítségével belátást nyerhetnek a Szeben 
megyei magyar közösség kulturális életébe, értesülhetnek a 
legfrissebb rendezvényekről, szabadidős tevékenységekről, 
politikáról, ifjúsági életről, vallási hírekről és egyéb érdekessé-
gekről. Az újság ingyenes, önkénteseink által kerül kiszállításra 
tisztelt feliratkozóinkhoz.

Amennyiben Önhöz még nem érkezik a megye egyetlen magyar 
nyelvű havilapja, kérjük jelezze a következő elérhetőségeink 
egyikén:
telefonszám: 0269 832 657
e-mail: madisz@medgyes.ro

Támogatók - Partnerek

* Ezúton, szíves engedelmét és beleegyezését kérjük, hogy az 
Európai Adatvédelmi Szabályok értelmében, az Ön személyes 
adatait tároljuk adatbázisunkban, a Nagy-Küküllő c. havilap 

házhoz szállítása érdekében.

Amennyiben nem egyezik bele az adatai tárolásában, kérjük 
jelezze ezt irodánkon (Medgyes, I.C. Bratianu u., 32. sz.). Az 

adatok törlése a Nagy-Küküllő c. havilapiról való leiratkozást 
vonja maga után.
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