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A lap megjelenését támogatja a:

A Szeben megyei magyarság többször bebizonyította, hogy életképes, tenni akaró és nem marad tétlen, 
amikor sorsáról van szó. A magyar tisztségviselők megyénkben megállták helyüket, kivétel nélkül. Olyan 
emberek kérik most támogatásunkat, bizalmunkat, akik eddig bizonyítottak, akikben eddig bíztunk, és nem 
hagytak cserben. Önzetlen odaadással dolgoztak közösségünk érdekében. Függetlenül attól, hogy a Báthory 
István Általános Iskola újraépítéséről, történelmi egyházaink támogatásáról, közösségünk tagjainak meg-
védéséről, kulturális intézményeink felkarolásáról, kétnyelvű helységnévtábla kihelyezéséről, a Millennium-
Ház fenntartásáról volt szó, ahol minden korosztály képviselve van, és mindenki megtalálhatja szabadidős 
tevékenységét kortól függetlenül. 

Bárki segítségért, tanácsért fordult bármely magyar tisztségviselőhöz, megértésre, tanácsra, megoldásra 
talált.

Mindez csak úgy valósulhatott meg, hogy országos szinten erősek voltunk. Országos szinten volt 
szavunk és beleszólásunk olyan dolgokba, amelyek a magyar közösséget érintették. Össze kell fognunk, és 
bátorítanunk kell azokat, akik közösségünkért tettek valamit és tenni fognak. Segítsünk saját magunkon azáltal, 
hogy szavazatunkkal további önzetlen munkára biztatjuk és bátorítjuk közösségünk képviselőit. 

Az emberek általában közöm-
bösek akkor, amikor politikáról van 
szó. Sokan azt mondják magukról, 
hogy ők nem politizálnak. Viszont ha 
mindenki magába néz, rájön, hogy ez 
nem igaz. Abban a pillanatban, amikor 
felháborodottak vagyunk, mert nincs 
leaszfaltozva az út, szemét van a vá-
rosban, nem tiszta a csapvíz, a kórhá-
zak nincsenek korszerűsítve, a fiata-
lok kimennek külföldre dolgozni, 
mind olyan témák, amelyeknek poli-
tikai köttetésük van. Ezek mind a poli-
tikával összefüggnek vagy valami-
lyen módon kapcsolatban vannak.

Mit jelent az, amikor vezetésre 
alkalmatlan emberek döntenek az em-
lített témákban? Ezek a problémák, 
nemzetiségtől függetlenül mindenkit 
érintenek. Mit jelent például az, hogy 
nem megfelelő személyek döntenek 
arról, hogy Medgyesen legyen-e, 
vagy sem magyar nyelvű oktatás? Mit 
jelent, ha nem megfelelő személyek 
döntenek arról, hogy a helységnév-
táblák ne legyenek kétnyelvűek? Mit 
jelent, ha az állami támogatást meg-
vonják a magyar történelmi egyhá-
zainktól? 

Kűlönkiadás



utolsó kilencven évben.

Ez a Tőkés-cirkusz, amelynek sajnos van-
nak hívei, egy nemzeti öngyilkosság. 

Ha az RMDSZ nem jut be a román tör-
vényhozás házaiba, nem tudunk védekezni, és ak-
kor énekelhetjük: „Ki tudja, merre visz a végzet” 
és keveset segít, ha még Budapesten is énekelik. 
Senki sem segít rajtunk, ha panaszkodunk. Eddig 
sem segítettek, pedig voltak jogos panaszaink. 
Európában keveseket érdekelnek a mi bajaink. 
Meg se értik. A jelenlegi magyar kormánynak 
nincs nemzetközi tekintélye. Tőkésnek sincs az 
EU-parlamentben. Ott is ellenkezik mindenkivel. 
Mit nyer ezzel? Nem tudja, hogy aki a mi ügyein-
ket képviseli, az nem ellenszenvet kell, hogy ki-
váltson? Árt nekünk ott is, és négy év elteltével 
semmi konkrét eredményt nem ért el.

 Az EMNP jelöltjeinek az állítását, az 
egyetemi pótfelvételihez hasonlítom. Többek-
nek, kik szeretnének fontoskodni, és nem sike-
rült a felvételi az RMDSZ jelöltjei listáira, át-
mentek az EMNP-be, ott volt pótfelvételi és bő-
ven van hely a jelöltségre. Ha meg is buknak, tud-
nak fontoskodni, még többen megtapsolják, jól 
szórakoznak és más fizeti.

Sokszor az a benyomásom, hogy többen nem in-
gyen bolondok. Sokakat jól megfizetnek ezért.

Legtöbben azzal érvelnek, hogy keveset 

tett az RMDSZ, a magyar kisebbség érdekében. 
Az osztályharcos vélemények is uralkodnak, ami 
emberi gyengeség, de hagyomány is a kommu-
nista korból.  Én azt látom, hogy az RMDSZ azt 
tett, amit tehetett, nagyon nehéz körülmények 
közt. A törvényhozás házaiban nem volt könnyű 
elviselni az aljas magyarellenes kirohanásokat, 
az ellenségeskedéseket. Nem volt könnyű a sok 
rossz lehetőség közül kiválasztani azt, ami a ke-
vésbé rossz és felelni ezért.  Több magyar azért 
vádolja az RMDSZ-t, hogy részt vett a kormány-
zásban, több román azzal, hogy zsarolt. Politizált.

  
El kell ismerni, hogy többek közt a tanü-

gyi törvény eredmény. Keményen megküzdöttek. 
Tőkés azzal volt elfoglalva abban az időben, hogy 
új pártot alapított Udvarhelyen. 

Azt hiszem, hogy a legtöbb, amit kivívott 
az RMDSZ, az a tekintély a román törvényho-
zásban, a nyugati világban és még a román társa-
dalomban is. Akik képviselték az RMDSZ-t, 
helyi szinten is, és főleg a szórványban, a kor-
mányzásban, az állami intézmények vezetésében 
méltón képviselték a magyarságot, elismerést és 
tekintélyt vívtak ki maguknak és a magyarság-
nak.
Ez is eredmény. Többek közt.

Csak úgy nyerhetünk, ha okosan 
politizálunk!

hirdetik.

Keményen kiállnak és követelőznek?  Ha 
szóhoz is jutnak, a többség kineveti és lehurrogja. 
A folyósokon is csak csúfolni fogják, már akik 
még szóba állnak velük.

 Eddig mindig elveszítettük az ahhoz ha-
sonló harcokat, amilyeneket ők hirdetnek. Be kell 
ismernünk, hogy van egy nemzeti naivságunk. 
Sokan azt hisszük, hogy elég a győzelemhez, ha 
az a meggyőződésünk, hogy nekünk van igazunk. 
Erre mindig ráfizettünk. 

Szép álmok, amiket javasolnak, például a 
Székelyföld autonómiájának a gondolata is, de 
ezeket nem hangos, populista kiabálásokkal, nem 
ellentéteket szító nyilatkozatokkal lehet kiharcol-
ni, nem olyan követelésekkel, amiket ma nem ért 
meg a többség, és nem is naiv magyarkodásokkal. 
Tudomásul kell venni a körülményeket, amelyek-
ben élünk, mint kisebbség, és mint mások, a több-
ség közt. Céljaink eléréséért, megértést és rokon-
szenvet kell kivívni és ezzel a segítséget. Ezért 
kellene küzdeni itthon és a nagyvilágban.

Aki szerepet vállal a politikában, annak 
tudni kell politizálni, okosan, ésszel, ravaszság-
gal és nem beteges szenvedéllyel. Tanulni kellene 
a történelemből. A múlt század bukott diktátorai 
is messiásnak hitték magukat. Hasznos lenne, ha 
elgondolkodnánk, hogy miért veszítettünk el 
minden diplomáciai csatát az önvédelemért az 

Többször találkoztam az EMNP válasz-
tási hirdetésével: „6:3, minden magyar nyer”. 
Tehát ha december 9-én az EMNP megnyer hat 
képviselői és három szenátusi mandátumot, ezzel 
bejut a román törvényhozás berkeibe, minden 
magyar nyer, és nemcsak a romániai magyarok.

Sokat gondolkodtam, de mégse tudtam 
megfejteni, hogy mit nyer minden magyar, ha a 
Fennvaló és Orbán megsegítik EMNP-ot, és 
meglesz az a 6:3. Több fórumon megkérdeztem, 
remélve, hogy akadnak okosok akik meg tudják 
magyarázni. Eddig nem magyarázta meg senki 
értelmesen, ezért azt hiszem, mások se tudják, 
nem értik, de hirdetik.

 Feltételezve, hogy ad absurdum, meglesz 
a 6:3, és az RMDSZ is bejut a román törvény-
hozás házaiba és próbálom megfejteni, mi lesz 
azután.

Szerveznek ott is RMDSZ ellenes tün-
tetéseket, hasonlót, amilyent Tőkés rendezett az 
EU parlamentben? Rajtunk röhögött Európa.

 Hirdetik mindazt, amit a programjukban 
megfogalmaztak, köztük a föderalizmus gondo-
latát, és követelik az autonómiát?  Nem érnek el 
mást, csak bohóckodnak Vadim híveivel? A kö-
zönség nem őket fogja megtapsolni. Kiprovo-
kálják a nacionalista hisztériát? Sokan alig vár-
ják, hogy üthessenek, és legyen, amivel igazol-
ják. Ezzel nem nyer minden magyar, ahogy ők 
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tatta. 2011 óta szövetségi elnökként azon dol-
gozik, hogy a romániai magyar közösség jog-
körei bővüljenek, életfeltételei jobbuljanak, és 
a román társadalom az európai értékrend 
szerint elfogadja és tiszteletben tartsa ennek a 
másfél milliós, őshonos kisebbségnek a jogait. 

 Kelemen úr, Ön mit tett azért elnökké vá-
lasztása óta, hogy az RMDSZ megerősítse vá-
lasztói bizalmát?

– Az RMDSZ-nek egyetlen örök szövetségese 
van: a Romániában élő magyarok közössége. Az 
RMDSZ nem a politikusoké, hanem minden ro-
mániai magyar emberé. Meg kellett erősítenünk 
azok hitét, akik dolgoztak, tettek a magyar kö-
zösségért. Bízom abban, hogy vissza tudtuk adni 
azok bizalmát, akik eltávolodtak a közélettől. 
Minden magyar ember érdeke az, hogy az 
RMDSZ erős, következetes és szavahihető le-
gyen. Azt tapasztalom, hogy akkor van valós pár-
beszéd, ha meghallgatjuk az emberek gondjait, 
véleményeit, és ha mi őszintén elmagyarázzuk 
döntéseinket. A változás nemcsak az új elnökön 
és csapatán múlik. Mindannyiunk feladata és fe-
lelőssége ez: együtt kell megváltoztatnunk a Szö-
vetséget. Ha ember közelibb RMDSZ-t akarunk, 
akkor a politikusainknak meg kell tanulniuk, 
hogy folyamatosan tartsák a kapcsolatot a válasz-
tókkal, és ott legyenek választóik között. Tavaly 
március végén Erdélyi Konzultáció névvel szé-

programja a „Szövetség a magyarokért” címet 
viselte, amelynek célkitűzéseit azóta is nyo-
mon követhetően teljesíti. Kelemen Hunor az 
elmúlt 16 évben a Szövetség sorait erősítette, 
kulturális államtitkárként kezdte, parlamenti 
képviselőként, majd ügyvezető elnökként foly-

Interjú Kelemen Hunorral, az 
RMDSZ elnökével 

 Kelemen Hunor 2011. február 26-tól 
kezdődően az RMDSZ elnöke, politikai 
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Új fejezet – szövetségben a romániai 
magyar közösséggel

azt, hogy fegyelmezettebbek voltunk. Éreztük: a 
baj akkora, hogy mindenféle populizmus, fegyel-
mezetlenség, felelőtlenség nagyon gyorsan meg-
bosszulja magát. Az emberek ezt ma már kezdik 
elfogadni, értékelni, mert látják, mi van körülöt-
tünk. Látják, hogy nem azért voltak megszorítá-
sok, mert kínozni akarja a kormány az adófizető 
polgárokat. A kormányzati eredmények közé so-
rolnám azt is, ami a kulturális minisztérium tevé-
kenységéhez kapcsolódik. Olyan programokat 
tudtunk tovább vinni és kiemelten támogatni a 
tárcánál, mint a magyar érdekeltségű műemlékek 
helyreállítása, a magyar folyóiratok támogatása. 
A kulturális-szellemi örökség megőrzése terén is 
olyan lépést tettünk, amelyre eddig nem volt a 
példa: ez a csíksomlyói búcsú felterjesztése az 
UNESCO világörökségi listájára, ami azt jelenti, 
hogy a számunkra annyira értékes búcsú nemzet-
közi elismerést kap. Így csak azt tudom mondani: 
az elmúlt két és fél év az RMDSZ szempontjából 
jó időszak volt. 

 Melyek az RMDSZ célkitűzései az elkö-
vetkező időszakban? 

 Természetesen készülünk az őszi, parla-
menti választásokra, ez jelenti a legnagyobb ki-
hívást számunkra ebben a pillanatban. Számos 
olyan fontos téma kerül napirendre a jövő évben, 
amelyekben az RMDSZ hallatni akarja a hangját, 
határozott elképelései vannak. Ilyen például a 
volt kommunista hatalom idejében elkobzott ma-
gán- és egyházi ingatlanok visszaszolgáltatása a 
volt tulajdonosoknak. Ebben a kérdésben Romá-

leskörű programot indítottunk, amelynek során a 
helyi szervezetek és önkéntesek segítségével 
megkérdeztük közösségünk tagjait: melyek a ro-
mániai magyarság prioritásai, milyen feladatok-
kal bízzák meg az érdekképviseleti szervezetün-
ket. Ennek alapján állítottuk össze programunkat 
az önkormányzati választásokra, ezt használjuk 
az őszi, parlamenti választásokkor is, mert ez a 
magyar közösség akarata. 

 Az RMDSZ a Demokrata – Liberális 
Párttal közösen több mint két éven keresztül kö-
zösen kormányzott az országban, Ön a kultu-
rális tárcát vezette. A Szövetség szempontjából 
mit tart eredménynek?

 Az oktatási törvény 2011-ben lépett élet-
be, a jogszabály alkalmazása sok esetben szá-
munkra kihívás volt és kihívás marad. Azt tapasz-
taltam, minden baja, nyűge ellenére az oktatási 
törvény alkalmazása fontos lépés volt, amit érté-
kelnek az emberek. Egyetlen kiemelkedő példát 
említenék: az új törvénynek köszönhetően meg-
jelent az oktatási tervben, választható tantárgy-
ként a székelység történelme. Ez nemzeti múl-
tunk, kultúránk és identitásunk szempontjából 
nagyon fontos! A kormányzás szempontjából az 
is fontos volt, hogy a költségvetést – lemondások, 
megszorítások árán – egyensúlyban tudtuk tarta-
ni, Románia elkerülte azt a csapdát, amelybe sok 
európai uniós ország belekerült. Ezeknek az or-
szágoknak most kell meghozniuk azokat a dön-
téseket, amelyeket mi 2010–2011-ben meghoz-
tunk. Ez nem azt jelenti, hogy okosabbak, hanem 

niának 2013 elején választ kell adnia a strasbour-
gi Emberjogi Bíróságnak, egy világos és végleges 
jogszabállyal rendezni kell a függőben maradt 
ügyeket. A romániai magyar közösség szem-
pontjából létszükséglet, hogy az RMDSZ ott le-
gyen és képviselje határozott álláspontját a ter-
mészetbeni visszaszolgáltatásról akkor, amikor 
ez napirendre kerül. A másik fontos téma a román 
alkotmány módosítása, ebben a kérdésben az 
egyes cikkelytől az utolsóig vannak módosító ja-
vaslataink, például nagyon fontos a regionális 
nyelv elfogadtatása, hiszen az de-facto már 
létezik a Székelyföldön. Ismét napirendre kerül 
az ország területi-adminisztratív újjászervezése, 
ekkor is képviselnünk kell a magyar közösség 
érdekeit. Emlékezzünk vissza, 2011-ben már volt 
egy felosztási kísérlete az országnak, amely a 
Székelyföldet szétszabdalta volna. Az RMDSZ 
akkor minden politikai erejét latba vetve megaka-
dályozta ezt, de nem lett volna akkora súlya a sza-
vunknak, ha a román politikusok nem érzik a mel-
lettünk álló erdélyi magyarság erejét. Nekünk az 
az álláspontunk, hogy az ország újjászervezésé-
nél a történelmi régiókra kell alapozni, azokra a 
közös kulturális, nyelvi és nemzetiségi gyökerek-
re, amelyek meghatározzák az egyes régiók 
identitását. Kihívásokkal teli időszak előtt állunk, 
ám a Szövetség felkészülten és bátran tekint a 
jövőbe.  

Kelemen Hunor
a romániai magyar 

demokrata szövetség elnöke



 Ugyanakkor azt is tudom, hogy ez nem 
elegendő. Munkánkat tovább szeretnénk vinni, és 
a líceumban szakot szeretnénk váltani már jövő-
től, egy sokkal kézzelfoghatóbb, nagyobb esélyt 
nyújtó szakra. Tornatermet fogunk építeni az is-
kolának, a következő lépés pedig egy szórvány-
kollégium létrehozása Medgyesen.
 Sok munka vár még ránk, és erre kérünk 
most megbízást önöktől. Kérem, december 9-én 
szavazzanak az RMDSZ jelöltjeire! December 9-
én minden szavazat számítani fog és minden 
szavazatnak súlya lesz, ezért kérem Önöket, hogy 
szavazzanak a közös jövőnkre! 

Válasszák az RMDSZ-t,
válasszák a biztos jövőt!

ügyét. Az RMDSZ-nek egyetlen szövetségese 
van: az erdélyi magyarság.

A közönyt kell elsősorban leküzdenünk, 
meg kell értenie minden magyar embernek, hogy 
december 9-én nem dőlhetünk hátra. Minden, a 
Szövetségre leadott szavazat magyar mandátu-
mot jelenthet itt a szórványban is. Ezért van szük-
ség minden magyar szavazatra. 

Ezért kérem, december 9-én 
szavazzon a tulipánra!

Tizenkét éve önkormányzati képviselő 
vagyok Medgyesen, négy éve az RMDSZ Szeben 
megyei szervezetének elnöke. Nap mint nap 
ugyanazokkal a nehézségekkel nézek szembe, 
mint bárki, és tudom, hogy magyarként többet 
kell tennünk, keményebben kell dolgoznunk, 
mint más honfitársunk. Az RMDSZ választási 
jelszava, a „Mindig a magyarokért” itt, Szeben 
megyében hatványozottan érvényes. Meggyőző-
désem, hogy a magyar emberek gondjait csak ma-
gyar emberek oldják meg.

Célom mindig is az volt, hogy a lehe-
tőségek szerint megőrizzük e közösség értékeit és 
erősebbé tegyük a Szeben megyei magyarságot. 
Sosem feledkeztünk meg templomainkról, egy-
házaink támogatásáról, iskoláinkról, de ugyan-
akkor építgettük, működtettük a Magyar háza-
inkat, ahol mindenki, korosztályra való tekintet 
nélkül, otthon érezhette magát, ugyanakkor új-
ságot működtettünk, rendezvényeket szervez-
tünk, tanácsokkal láttunk el és segíteni próbál-
tunk mindazokon, akik hozzánk fordultak. Min-
dig megpróbáltunk többet és jobbat nyújtani.

Huszonhárom év alatt hosszú utat tettünk 
meg, és nem szabad megengednünk senkinek, 
hogy a közös utunkról letérítsen. Voltak sikere-
ink, eredményeink, és voltak kudarcaink is, mint 
minden embernek, aki dolgozik. Egyetlen dolgot 
nem lehet elvitatni tőlünk: 23 év alatt előrébb 
vittük a medgyesi, Szeben megyei magyarság 
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Harc a közösségért

Balázs Béla Attila
Szeben megyei RMDSZ elnök

Gyerekeinkért, jövőnkért!

Orosz Csaba
Medgyesi RMDSZ elnök

 Orosz Csaba vagyok, a medgyesi 
RMDSZ elnöke és a 2012-es parlamenti válasz-
tásokon képviselőjelölt a 3-as számú (Medgyes, 
Balázstelke, Küküllő-almás, Somogyom) válasz-
tási körzetben. Kétgyerekes szülőként, felesé-
gemmel együtt én is ugyanazokkal a gondokkal 
küszködőm, mint mindegyik szülő és nagyszülő. 
Tudom, mit jelent az, amikor egy szülő vagy 
nagyszülő mindent próbál megtenni azért, hogy 
gyereke, unokája a legjobb képzést, a legjobb ne-
velést kapja meg annak érdekében, hogy egy ér-
telmes, sikeres, emberré váljon. Gyerekeinknek 
szükségük van minőségi tanítási rendszerre, 
hasznos szabadidőtöltésre és segítségre ahhoz, 
hogy biztos jövőjük legyen.
 A mi felelősségünk (szülőké, tanároké, ci-
vil szervezeteké és nem utolsó sorban az 
RMDSZ-é), hogy ezt biztosítsuk számukra. Kö-
zelről ismerem a helyzetet és a gondokat is, ezért 
tevékenységem fő céljaként tűztem ki azt, hogy 
minél többet és minél jobbat nyújthassunk gye-
rekeinknek.
 Büszke vagyok arra, hogy együttes mun-
kánk, a medgyesi magyarság összefogásának 
eredményeképpen gyerekeink egy modern, fel-
szerelt iskolában tanulhatnak, a legjobb körülmé-
nyek között, arra, hogy fiataljainknak lehetőséget 
biztosítottunk számos táborban, képzésen, feszti-
válon és kiránduláson való részvételre.

Balázs Béla Attila
SZENÁTORJELÖLT

2012. december 9-én SZAVAZZON az RMDSZ jelöltjeire!

Orosz Csaba
KÉPVISELŐJELÖLT

2012. december 9-én SZAVAZZON az RMDSZ jelöltjeire!
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három elhanyagolhatatlan dolog, amely szüksé-
ges ahhoz, hogy sikerre törjünk. Ezért fel szeret-
nék kérni minden magyar embert, hogy szavaz-
zon bizalmat december 9-én az RMDSZ jelölt-
jeinek! Fogjunk össze azért, hogy folytathassuk 
munkánkat ezután is e közösségért.
 15 perc idejükből, és az RMDSZ-re tett 
pecsét minden egyes magyartól megbízást és 
bizalmat ad további 4 évre, amelyet büszkén és 
felelősen fogunk folytatni közösségünk javára!
 Nekünk betonba öntött bizonyítékunk 
van arról, amit eddig tettünk; mi tetőt építettünk a 
Szeben megyei magyarok fölé! 
Mi már bizonyítottunk! 

December 9-én szavazzon a bizalomra, 
a biztonságra és a jövőre, nem pedig 

az üres ígéretekre!

felfigyelni ránk ezáltal. Ez egyértelműen maga 
után vonja azt is, hogy ezáltal a turizmus is fel-
lendülne ezekben a helységekben, munkahelye-
ket biztosítván az embereknek így, és persze az 
adott településeknek több pénz kerülne a kasszá-
jába, amit majd az adott települések fejlesztésére 
lehetne fordítani.
 Ez az, amiért küzdeni szeretnék, ez az, 
amiért megbízást kérek a magyar szavazópolgá-
roktól!
 Építsük együtt és felelősen jövőnket! 
Fogjunk össze és mutassuk meg, hogy többre is 
képesek vagyunk!

December 9-én szavazzanak az 
RMDSZ-re, szavazzanak a felelős 

jövőre! 

 Bordi Magdolnának hívnak, és tervező-
ként dolgozom. Hosszú évek óta már az RMDSZ 
Szeben megyei szervezetén belül tevékenyke-
dem. Ezelőtt két hónappal a Szeben megyei 
RMDSZ választmánya megbízást adott arra, 
hogy képviseljem szervezetünket és ezáltal kö-
zösségünket a 2012. december 9. parlamenti vá-
lasztásokon.
 Elfogadtam a megbízást, mert úgy vélem, 
hogy újat hozhatok, valamivel ki tudom egészíte-
ni mindazt, amit eddig szervezetünk megvalósí-
tott. Tervezőként tudom, hogy minden jól vég-
hezvitt megvalósítás mögött egy komoly, jól ki-
gondolt terv áll.
 Nekünk, Szeben megyei magyaroknak is 
vissza kell térnünk az alapokhoz, ki kell emel-
nünk értékeinket, múltunkat, hagyatékunkat. Ro-
mánia kultúrális hagyatékának egy jelentős része 
Szeben megyében rejlik. Ezt ki kell használnunk, 
és az uniós alapok erre esélyt is nyújtanak.
 Az erzsébetvárosi örmény templom, a 
medgyesi ferences zárda és templom, a Bolyai 
kastély, a vízaknai refomátus templom, a kiska-
pusi magyar evangélikus templom azok az örök-
ségek (hogy csak egy párat említsek) amelyeket 
meg kell őrizni, azért, hogy a következő generá-
ciók is láthassák és ne csak könyvekből olvassák, 
vagy történelemórán hallják azt, amire annyira 
büszkék lehetünk mi, Szeben megyei magyarok.
 Ha mindezeket sikerül megvalósítanunk 
nem csak egy kincset hagyunk hátra gyerekeink-
nek és majd unokáinknak, hanem egy világ fog 

Építsünk jövőt a múlt romjaira

Betonba öntött bizonyíték
 15 éve képviselem az RMDSZ-t Szeben 
megyében, és 4 éve vagyok az ECO-SAL hulla-
dékgazdálkodási cég igazgatója. Ez idő alatt 
megtanultam azt, hogy csak akkor lehet talpon 
maradni , ha az ember nap mint nap épít, nap mint 
nap egy kicsit hozzáad ahhoz, amiért dolgozik, 
amiért küzd.
 2000-ben felépítettük a Millennium-Há-
zat, 2010-ben újjáépítettük iskolánkat és ma a 
város és környék legmodernebb iskolája. Idéntől 
elkezdtük a somogyomi és küküllőalmási közös-
ségi ház megvalósítását, és ez még mindig nem 
minden, csak egy kicsit merítek abból, amit meg-
valósítottunk, kiharcoltunk és betonba öntöttünk.
 A küzdelemnek folytatódni kell, és foly-
tatódni fog, mert meggyőződésünk, hogy a Sze-
ben megyei magyarok többet érdemelnek. Szá-
munkra minden egyes magyar ember fontos a 
megyéből, függetlenül attól, hogy a megye mely 
részében él. Én mindig is a kézzel fogható és 
szemmel látható, maradandó dolgoknak voltam a 
híve, és ebből a Szeben megyei RMDSZ bőven 
kivette részét, de amint említettem a küzdelem 
nem ért véget, és december 9-én megbízást ké-
rünk közösségünktől, hogy folytathassuk mun-
kánkat. 
 Mindannyiunk felelőssége, hogy egy erős 
és összetartó közösséget alakítsunk ki, és erre az 
összefogás, a bizalom és a szüntelen munka az a 

Bordi Magdolna
SZENÁTORJELÖLT

2012. december 9-én SZAVAZZON az RMDSZ jelöltjeire!

Balog József
2012. december 9-én SZAVAZZON az RMDSZ jelöltjeire!

Bordi Magdolna

Balog József

KÉPVISELŐJELÖLT
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Ez az elmúlt négy éví munkánk:

Ezt folytatnunk kell!
December 9-én erre kérünk megbízást közösségünktől!
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MEDGYES

Szebeni út, 174 A szám

Tel. 0269 838 241

Fax 0269 806 242

e-mail: 

office@bmttransconstruct.ro

Támogatóink:

Elekes - Masszázs szalon

Frissítő és relaxáló masszázs, Reflexó 
masszázs (talp masz.), Cellulit-alakformáló 

masszázs, Terápia masszázs

Elérhetőség: Mihai Viteazul utca, 44. szám
(a katolikus templom udvarán)

Tel: 0727.399 936 / 0771.790 160

Levy Car sofőriskola

5 évet ünnepelünk

Iratkozz fel november 12. - december 12. 

között és automatikusan részt vehetsz 

tombolánkon!  A fő nyeremény:

egy ingyenes iskoláztatás!!!

Médiapartnerek:

A nyerteseket december 6-án sorsoljuk ki a 
sofőriskola székhelyén (Lucian Blaga utca, 2. 
szám - a Mediensis előtti parkoló sarkán).

- Levy car, a benned rejlő sofőrért! -
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