
Nagy-Küküllő
„ Nyelvében él a nemzet.” - Gróf Széchenyi István

XIV. ÉVFOLYAM
11. SZÁM
2020. NOVEMBER
MEGJELENIK
HAVONTA

KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAP – INGYENES, MERT MEGFIZETHETETLEN

A lap megjelenését 
támogatja:

C.I.Bratianu út 32 szám
Millennium-Ház

551003 Medgyes
Szeben megye

Tel/fax:0269 832 657
www.medgyes.ro

2. oldal

RMDSZ hírek

3. oldal
Magyar Napok Szeben 

megyében

4. oldal 
Játsszuk azt, hogy 

Medgyesen vagyunk!

5. oldal 

Iktatta az RMDSZ a 
jelölési dosszikat

6. oldal 
Parlamenti válasz-

tások

7. oldal 

A tanintézmények és 
piacok bezárásáról

8. oldal  

Parlamenti válasz-
tások

 Idén XXII. alkalommal került 
megszervezésre megyénk 
legnagyobb rendezvénysoro-
zata, az immár hagyománnyá 
vált Szeben Megyei Magyar 
Napok.

 A körülményeknek megfele-
lően sikerült megszervezni az 
eseménysorozatot úgy, hogy 
az egészségügyi előírásokat, a 
résztvevők biztonságát szem 
elött tartottuk. Éppen ezért 
rendezvényeink kültéri színhe-
lyeken voltak megszervezve.

 
Színes rendezvényeket biztosítottunk, melyek közül megemlítjük a népzene és régizene koncer-
teket, színházi előadás, szavalatok, asztaliteniszbajnokság, gulyásfőző verseny, képkiállítás.

Medgyesen október 16-án került sor a XXII. Szeben Megyei Magyar Napok megnyitójára melynek 
keretében Csíki Hajnal színművésznő varázsolt el csodás, ugyanakkor vicces előadásával. Ezt 
követően a Gyöngyvirág Néptánccsoport kápráztatta el a résztvevőket. 

folytatás a 3. oldalon

A XXII. alkalommal megrendezendő Szeben Megyei Magyar Napok keretén belül került sor Erzsé-
betvároson arra a fénykép kiállításra, ami az „Oltszakadáti hagyományok” címet viseli. A fény-
képkiállítás anyagát 2011-ben készítette a Camera Club Siculorum fotóművészeti alkotócsoport. 
Pillanatokat ragadtak meg. Élethelyzeteket konzerváltak azzal a céllal, hogy mi, későbbi utódok 
megmutathassuk majd az utánunk jövő generációknak, hogy “milyen volt régen”. A fotóművészek 
alkotásait Kovács László Attila szerkesztette. Sebestyén Béla, Kovács László Attila, Antal Levente, 
Vargyasi Tamás, Toró Attila, Balázs Ödön, Vinczefi László, Nagy Lajos, Moldován Mihály, Moldován 
Zsolt, Bede Gábor voltak azok, akik megörökítették a csendéleteket, portrékat, tájakat, amik a 
képeken keresztül is mesélnek. Beszélnek hozzánk ezek a képek, élettörténeteket, örömöket, 
fájdalmakat, a múltról, de úgy teszik ezt, hogy közben előre mutatnak, irányt mutatnak ebben a 
rohanó, sodró jelenben, ahol a céltalanság és a céltévesztettség az uralkodó. Visszaterelnek az 
útra, megállásra, megtorpanásra ösztönöznek, lelassítják, és megállítják az időt. Ebben a lelas-
sulásban, vagy megállásban van a helye az önvizsgálatnak, lélekbe tekintésnek és az értékek 
újra értékelésének, újra felfedezésének. A kiállítást október 16-án az erzsébetvárosi református 
templom udvarán tekinthették meg az érdeklődők. Rövid felvezetőt, ismertetőt mondott a 
helybéli lelkész-esperes Miklósi Csaba.

Horváth Csaba

XXII. Szeben Megyei Magyar 
Napok - összefoglaló

„Oltszakadáti hagyományok” 
fotókiállítás Erzsébetvároson
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RMDSZ Hírek
Óriási cirkusz van a zöldövezetek körül. 

De megmenteni vagy lebetonozni akarják 
a parkokat?

 Módosították a zöldövezetekre vonatkozó törvényt, 
aminek kapcsán többen is kongatják a vészharangot. Mi pedig 
igyekszünk kideríteni, hogy mi a helyzet.
 A jogszabály-módosítás egyik leghangosabb bírálója 
Adrian Dohotaru kolozsvári független parlamenti képviselő, 
aki ráadásul egyike volt a törvényi változtatás kezdeménye-
zőinek. Amint közleményében állítja, az utolsó 100 méteren 
csempésztek be a szövegbe egyes képviselők az olyan monda-
tokat, amelyek végzetes hatással lehetnek a városi zöldöveze-
tekre. Úgy vélte, lényegében megteremtették a lehetőséget 
arra, hogy a zöldövezeteket beépíthessék. Dohotaru szerint 
továbbá kikerültek a védelem alól az apróbb, zöld foltocskák, 
továbbá az úgynevezett „zsebparkok” is, és ami a legrosszabb: 
az ún. „történelmi parkok” is. Utóbbi miatt szerinte veszélybe 
került pl. a bukaresti Herăstrău Park, illetve a kolozsvári 
Sétatér is. A képviselő ezért arra kéri Klaus Johannis államel-
nököt, hogy ne hirdesse ki a törvényt, hanem küldje vissza 
a parlamentbe felülvizsgálatra. Felháborodásának adott 
hangot a tájépítők országos egyesülete is, a Declick közösség 
pedig petíciót indított, melyben arra kérik Johannist, hogy ne 
hirdesse ki „a parkok lebetonozását megengedő” törvényt. 

 A módosítás egyébként úgy ment át a képviselőházon, 
mint kés a vajon: 230 támogató szavazattal fogadták el 24 
tartózkodás mellett, nulla ellenszavazattal. Mivel az RMDSZ 
is a módosítás mellett tette la a voksát, kikértük Benedek 
Zakariás, a szövetség képviselőházi frakcióvezetőjének véle-
ményét. 

 A politikus leszögezte: a 2007/24-es számú, ún. zöldö-
vezetek törvényén változtattak, de egyáltalán nem abból a 
célból, hogy beépíthetővé vagy lebetonozhatóvá tegyék a 
parkokat. Hanem az volt a cél, hogy elejét vegyék a káosznak 
a terjeszkedő településeken, ahol sok esetben annyira fejet-
lenül folyik az építkezés, hogy végül nem marad hely utcának, 
közútnak, de néha még gáz- vagy csatornahálózatnak sem. 

„Vannak olyan új lakótelepek, ahol 3 méterre vannak egymástól 
a házak. Lényegében nincs utca, és még a tűzoltókocsi sem tud 
behajtani, nemhogy kétsávos útnak lenne elég hely” – vázolta a 
helyzetet a frakcióvezető, aki szerint a törvénymódosítás arra 
kötelezi majd a tulajdonosokat, hogy a telkeikből 10%-nyit 
hagyjanak meg zöldövezetnek. 
 Ez teremthetne lehetőséget a jövőben arra, hogy legyen 
elég hely a közműhálózatoknak, utaknak, parkoknak, játszóte-
reknek. Benedek rámutatott: Kolozsváron is fennállnak ezek 
a tervezési, szervezési problémák, ezért van az, hogy az új 
lakótelepekről reggel bejutni a központba egy órai autózásba 
kerül. Kértük, hogy reagáljon a bírálók által megfogalmazott 
kritikákra, miszerint a „történelmi parkok” elvesztik védett 
státuszukat. „Ez nem állja meg a helyét. Ezekre a parkokra 
vonatkoznak más jogszabályok, amelyek továbbra is szava-
tolják a védelmüket. De könnyebb kritizálni meg felháborodni. 
Tessék tanulmányozni a törvényt, elolvasni a motivációját, mert 
abból kiderül, hogy mi volt a cél” – ajánlotta a képviselő. Azt 
is megkérdeztük az egyébként építész végzettségű frakci-
óvezetőtől, hogy miért a zöldövezetek törvénye keretében 
igyekszenek rendezni ezt a problémát? Miért nem a városren-
dezési jogszabályokat alakítgatják, ha ezek nem jók? Benedek 
Zakariás leszögezte: urbanisztikai szabályok vannak és ráadásul 
ezek jók is. Csak nem tartják be őket, az a baj. Sok beruházó 
vásárol fel hatalmas területeket, melyeket kiparcelláz és elad, 
mondjuk 500 négyzetméteres építési telkekként. Aki pedig 
ezt megveszi, igyekszik minden négyzetmétert kihasználni, 
sokszor teljes egészében beépítik a telkeket. Aztán meg jön a 
veszekedés a hátsó szomszéddal, mert annyi hely sem maradt, 
hogy bejusson a házához. És mivel a hatóságok nem foglal-
koznak azzal, hogy megszervezzék ezeket a lakótelepeket, 
ideértve az önkormányzatokat is, fejetlenség uralkodik. 
 „Aki építeni akar, az kivesz a polgármesteri hivataltól 
egy városfejlesztési engedélyt (certificat de urbanism), ezt kell 
jóváhagyatnia a tűzoltókkal, a vízbevezetéssel és kanailzálással 
foglalkozó céggel, a gázszolgáltatóval stb. Ezek azonban nem 
engedélyek, hanem csak elvi jóváhagyások, amiket könnyen 
megkap valaki, főleg ha van némi ismeretsége is. Tulajdonképpen 
senki nem foglalkozik azzal, hogy az építendő ingatlan, illetve 
a környékének a közművesítése miként oldódik meg. Emiatt 
alakulhatott ki egyes városokban az az állapot, hogy a parkoló-
hely négyzetméterének ára megegyezik a lakásokéval” – magya-
rázta. Érdeklődésünkre kifejtette: külföldön ez úgy megy, 
hogy először az önkormányzat közművesít, azaz utat épít és 
bevezeti a vizet, áramot, esetleg a gázt egy újonnan épülendő 
lakótelepre, és csak azután ad ki építési engedélyeket. Hozzá-
tette: a törvényben nálunk is ez az eljárás szerepel, csak nem 
tartják be a jogszabályban foglaltakat. Ezen a helyzeten igyek-
szenek javítani tehát azzal, hogy a zöldövezetek törvénye 
révén arra kényszerítik az új lakótelepeken építkezőket, hogy a 
területük egytizedét hagyják meg az esetleges közművesítési 
munkálatok, vagy játszóterek, zöldövezetek számára. 

 „Garantálom, hogy emiatt a törvénymódosítás miatt nem 
lesznek lebetonozva, se beépítve a városi parkok. Nem ez volt 
a célunk. Főképp, hogy tudomásom szerint egyetlen romániai 
megyei jogú város sem teljesíti az EU-s előírásokat a zöldöve-
zetekre nézve. Azaz mindenhol kevesebb az egy főre eső zöldö-
vezet négyzetmétere az elvárttól, ezen a problémán is igyekez-
tünk segíteni a szóban forgó módosítással” – szögezte le a frak-
cióvezető. 

- a Transindex.ro portálról
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folytatás az első oldalról

Október 16-án Erzsébet-
városon, a református 
templom udvarán oltsza-
kadáti képkiállításon 
vehettek részt az érdek-
lődők. A képkiállítás címe 
„Oltszakadáti hagyomá-
nyok”. 

Küküllőalmáson agulyás-
főző versenyre öt csapat nevezett be, acsapatok megmutatták 
gasztronómia tudásukat és tapasztalatukat. 

Szerdán, október 21-én az 
asztalitenisz vetélkedőn a 
résztvevők nem csak össze-
mérték ügyességüket, hanem 
ezáltal egy önfeledt kikap-
csolódásban volt részük.   

Az 1956-os forradalomhősei 
előtt tisztelegtünkoktóber 
23-án Medgyesena Refor-
mátus templom udvarán felál-
lított kopjafánál.  Nemzetünk 
fennmaradásáért tett szol-
gálatukat, erőfeszítéseiket 
és életük feláldozását sosem 
feledjük.

Szombaton régizene 
koncerten vettek részt az 
érdeklődők, a Millennium-Ház udvarán. A kellemes hangjáté-
kért a Kájoni Consort együttesnek lehetünk hálásak.

Október 25-én Kiskapuson 
Vajda Szilvia nyűgözte el a 
közönséget kellemes hangjával. 
Ezt követően két szavalát is 
elhangzott: László Bernadett 
a Nemzeti dalt adta elő és 
Fazekas Attila Reményik Sándor 
Erdély magyarjaihozcímű verset 
szavalta el.

 A zárórendezvény fellépői a kézdivásárhelyi Udvartér 
Teátrum színészei voltak melyek egy kortárs vígjátékot adtak 
elő. Az előadás címe Yasmina-RezaMűvészetcímű darabja volt. 

 Köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik a 
járvány ellenére jelen voltak a XXII. Szeben Megyei Magyar 
Napokon.

 Szervezők/Partnerek: az EMKE Szeben megyei szerve-
zete, a Gyöngyvirág Néptánccsoport és a Medgyesi MADISZ.

 Végezetül köszönetet mondunk támogatóinknak: a 
Bethlen Gábor Alapnak, Szeben Megye Tanácsának, a Commu-
nitas Alapítványnak és az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának.

Kiss Noémi
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„Ma azt játszom, hogy 
Medgyesen vagyok. 
Kilépek a felújított, zöldre 
festett szász ház vaskos 
kapuján. Városszerte 
harangoznak a templo-
mokban. Balra, a lakásom 
után, akár egy képes-
lapon, folytatódnak a 
színes házsorok. Behúzom 
magamon a kabátot. 
Jobbra veszem az utam és 
egyedül kisétálok a Piaţa 
Ferdinandra. A Honterus 

utcából, az egyik régimódi, táblás ablakból kiszűrődik a zongo-
raszó. Elmegyek a német líceum, sárga, kopottságában is 
méltóságot sugárzó épülete előtt. Elhaladok a kastélyokra 
emlékeztető, alagútszerű erődbejárat előtt, benézek a macs-
kakövekre. Szeretem őket. Egyenetlenek, de rögösségükben 
is sima felületűek. Azokra gondolok, akik valamikor, régen 
először lerakták őket. Honnan hozták ide ezeket a köveket? 
Milyen nyelven beszéltek az építőmunkások egymás közt? És 
az építőmester? Bort ittak vagy vizet? Egyáltalán: mire és kire 
gondoltak, miközben ezeket a köveket rakták?

 Kastélyszerű. Elrévedek azon, hogy kastélynak nevezem, 
pedig a fejemben a kastély szétválaszthatatlan Colin Firth 
ominózus hínárba ugrós jelentétől. Hónapokkal később jut 
eszembe, hogy ébresztő, a belső várat eleve Kastellnek nevezik. 
Újra hálás vagyok, hogy feledhető kamaszkorom egyik leghasz-
nosabb procedúráján észrevétlenül estem át: megtanultam 
németül. Fel sem tűnik, ha valamit nem magyarul olvasok el. 
Odabenn aztán összekapaszkodnak a fogalmak és kikacagnak. 
De nem bánom. Ez inkább szerencse, hogy öt, közepes vagy 
csekély mértékben, de valamiképp birtokolt nyelven kufár-
kodom a szavakkal. Ha nem így lenne, bizonyára nem mozognék 
itt ilyen komfortosan.

 Haladok a főtér felé. Szeretem ennek a városnak 
minden porcikáját. A homlokzatokat, a cserepeket, az apró, 
hullámos tetőablakocskákat, amelyeknek nem tudom a becsü-
letes nevét, de amelyekről mindig az jut eszembe: a hólepte 
Medgyesről mesekönyvet kellene írnom. Mert ezek a kis abla-
kocskák mögött apró manók laknak. Ha valaki eddig nem tudta 
volna, akkor jobb, ha tudja. Leginkább a telet szeretik, mert a 
havas tornyokban bújócskáznak. Komiszak, ám jó szándékúak. 
Kedvenc szórakozásuk, hogy apró kavicsokkal dobálják a járó-
kelőket, hogy azok ne csak a cipőjük orrát vagy az orruk hegyét 
bámulják, hanem felfelé nézzenek. Természetesen egyéb 
varázslatokat is művelnek, de azokról sajnos nem beszélhetek.

 Felnézek a líceum előtti járdaszélről. Nem mulasztom 
el a tornyokat. Onnan nézve három sorakozik egymás mögé. 
Két kisebb, zömök, amelyeket magamban csak gúlatornyoknak 
nevezek. Majd a gótikus kecses, négy aprócska fiatoronnyal 
a sarkán, az a legnagyobb. Rendre megállapítom, hogy még 
mindig nem tudom megjegyezni, melyik is pontosan az Ostturm 
vagy a Glockenturm. Nagyvonalúan megengedem magamnak 
ezt a tudatlanságot, mert a reggelenkénti gyönyörködésben 
nagyobb örömömet lelem, semhogy ezen szorongjak.

 A Szent-Margit templom zöld zománcos cserepei 
napfényben úsznak. A kecses torony az övé. Most is az jut 
eszembe, amivel ha vendégeim jönnek, poénkodom: ferde a 
templom tornya és az albérletem irányába dől. Nagyjából kèt 
méteres eltérés van a talpazat és a csúcs között. De nyugi, 
màr négyszáz éve dől. Nekem vicces. De igazából ez nem vicc. 
Inkább rejtett büszkeség. Dagad a mellkasom, ha kimondom, 
igen, igen, Medgyesen lakom. Ahol van egy ilyen izgalmas 
torony. Én pedig az egyik legmenőbb helyen, bájdövéj, gyakor-
latilag a dőlésszögében lakom.

 Büszke vagyok. Nem is tudom, büszkeség -e ez. Egyfajta 
elfogódottság. Mint a szerelemben. Közös történetem van egy 
várossal. Titkos nyelvet beszélünk. Lett ott egy titkos életem.

 Pedig nem is tudtam, hogy létezik, amíg az értesítő 
email elolvasása napján a fiúk ki nem wikipédiázták a vonaton. 
Miközben robogtunk, ők a vacak fényviszonyok alatt össze-
dugták a fejüket és a telefonból sorról-sorra olvasták fel a 
szócikket. Néha hitetlenkedve felnéztek belőle és a hangjukból 
kicsengett valami különös. Olyasmi, amit én a mellkasomban 
éreztem. Ez már tényleg igaz, hogy elmegyek. Nem csak blöff. 
Már neve is van.

 Egy hónappal később kivettem a Katona József könyv-
tárból a Szászföld című könyvet. Nevessetek ki, de amikor 
megláttam a tornyokat, könnybe lábadt a szemem. Segesvár, 
Berethalom, Nagyszeben. Erődtemplomok, ismeretlen 
falvakban, ismeretlen névvel. Minden mégis ismerős volt, 
mintha – most nevessetek nyugodtan – végre hazamennék. 
Ültem a teraszunkon, Mózessel és ezt mondtam magamban: 
nem hiszem el, hogy ennyire szép helyre kerülök. Medgyesre.”

( A fotón a Kastell, a belső vár látható, az egyik osonó cicával a 
reggeli napfényben.)

Ferencz Klaudia

Köszönjük Ferencz Klaudiának, egykori ösztöndíjasunknak, 
városunkat méltó írását. (Szerk.)

Játsszuk azt, hogy Medgyesen vagyunk!
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 Orosz Csaba, a Szeben Megyei RMDSZ elnöke október 
22-én iktatta a parlamenti és szenátusi listát a december 
6-án esedékes parlamenti választásokra Szeben megyében. A 
megyei választmány döntése alapján a képviselői listán a követ-
kezők szerepelnek a megadott sorrendbe: Bándi Levente-Jó-
zsef, Muzsnai Melinda, Balog József-Attila, Bordi Magdolna, 
Béres János, Nagy Ferenc, Kopán Sándor és Foszner-Korodi 
Ildikó. 

 A szenátusi listát Orosz Csaba vezeti, őt követi Badi 
Blanka, Pocan Ildikó, Szederjesi György és Katona Ferenc. 

 Benedek Zakariás parlamenti képviselőnk ez alkalommal 
a Kovászna megyei listán indul.

 Olyan programmal fogunk a választóink elé állni, amely 
képviseli közösségünk alapvető célkitűzéseit. Meggyőződé-
sünk, hogy Önök is sok jó ötlettel, javaslattal gazdagíthatják 
azt, amit közösen körvonalaztunk az október 6-án megszerve-
zett közgyűlésen.

 Javaslataikat továbbra is várjuk emailben a szeben_
megye@rmdsz.ro címre, telefonon a 0771 525 506 számon, 
kommentben az RMDSZ Facebook oldalán, valamint az RMDSZ 
megyei irodájában.

 Ígéretünknek megfelelően szervezetünk gyakrabban 
fog közgyűlést szervezni, mert akkor lehetünk igazán sikeresek 
munkánkban, ha a közösségünk minél több tagja csatlakozik 
közösségünk építéséhez.

Együtt megyünk tovább – jóban, rosszban.

Háromszék egyik befutónak számító képviselői helyére idén 
Benedek Zakariás parlamenti képviselőt, nagyszebeni szór-
ványpolitikust jelölte a szövetség. Tamás Sándor, az RMDSZ 
Háromszéki Területi Szervezetének elnöke és Benedek 
Zakariás a székelyföldi és a szórványközösségek összefogása 
érdekében fogalmazott meg felhívást csütörtökön, a közösen 
tartott online sajtótájékoztatón.

„A járványhelyzet miatt korlátozottak a lehetőségeink találkozni 
a választópolgárokkal, éppen ezért most még inkább szükség 
van arra, hogy embertől emberig haladjunk, adjuk tovább az 
üzenetet, hogy el kell menni szavazni, mert velünk vagy nélkülünk, 
de megtartják december 6-án a parlamenti választást. És mi nem 

engedhetjük meg, hogy ne legyünk ott, ahol az erdélyi magyar 
közösségről hoznak döntéseket. Fontos, hogy legyen parlamenti 
képviseletünk, fontos, hogy minél többen menjünk el választani” 
– emelte ki Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsnak elnöke. 
„Minden egyes szavazatra szükség van, a Székelyföldön és a szór-
ványban egyaránt. Arra kérek minden székely magyar embert, 
hogy a szavazás napján hívjon fel 5 szórványban élő rokonát, 
barátját, buzdítsa szavazásra” – fogalmazta meg felhívását a 
háromszéki elnök.

„A szórványközösségek számára fontos tudni, hogy mellettünk 
áll Székelyföld, mint belső anyaország. Ugyanakkor nekünk, 
szórványban élőknek is tudatosítani kell, hogy szavazatainkkal 
erősödik az erdélyi magyar képviselet, visszaosztáskor újabb 
mandátumot hozhat az RMDSZ-nek. Fogjunk össze székely bará-
tainkkal és mi, akik a szórványban élünk a választás napján 
hívjunk fel öt székelyföldi rokont és barátot, kérjük meg, menjen 
el szavazni” – egészítette ki a felhívást Benedek Zakariás, az 
RMDSZ nagyszebeni elnöke, aki idén háromszéki jelöltként 
indul képviselői mandátumért.

Ezzel a kezdeményezéssel még inkább láthatóvá válik, hogy 
milyen sok szálon kötődnek egymáshoz a székelyföldi és a szór-
ványban élő magyarok; mindenkinek van rokona, barátja szerte 
Erdélyben, ahogy az is egyértelmű, közös érdek, hogy erős 
magyar képviselet legyen a bukaresti parlamentben, hangsú-
lyozta Tamás Sándor és Benedek Zakariás.

www.rmdsz.ro

Mozgósításban is összefog 
Székelyföld a szórvánnyal

Sikeresen iktattuk a Szeben 
Megyei képviselőjelölt dossziékat
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Magyarázatot kért Benedek Zakariás, az RMDSZ frakcióveze-
tője, ma délután, a képviselőházba a szociáldemokrata párt 
által, a kormányórájára behívott miniszterelnöktől arra vonat-
kozóan, hogy milyen racionális érvek mellett döntött úgy az 
általa vezetett kormány, hogy bezárja az óvodákat, elemi és 
általános iskolákat és a zárt térben működő piacokat.

Benedek Zakariás, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője a 
parlament alsóházának testületi ülésén, felszólalásában nehez-
ményezte a kormány azon döntését, hogy bezárja a zárt térben 
működő élelmiszerpiacokat, hiszen ezáltal csődbe viszi a kister-
melőket, míg a szupermarketek továbbra is nyitva maradhatnak 
zárt térben is.

Továbbá beszédében kitért a tanintézmények bezárására is: 
„Nyugat-Európában egyetlen országban sem zárták be teljesen 
az iskolákat.  Romániában viszont arra kötelezik az oktatókat, 
hogy minden szinten online tartsák meg óráikat, amely a kisebb 
korosztályok esetében nem működik, amennyiben legalább egy 
szülő nem követi kellő figyelemmel gyerekét. Ez a rendelkezés 
senkinek sem kedvez: sem a gyermeknek, sem a szülőnek, sem 
az oktatónak. Arra kérjük a kormányt, hogy értékelje újra ezen 
meghozott döntését és találjon egy olyan megoldást, amely 
a nyugat-európai legjobb gyakorlatok mentén tekintettel van 
minden érintettre”.

Az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője rámutatott arra is, 
hogy a kormány elhanyagolta a szociális szolgáltatásokat 
nyújtó szervezeteket és támogatásukat teljesen az önkormány-
zatokra bízta olyan körülmények között, hogy nem nyújt kellő 
kiszámíthatóságot pénzügyileg működésükre: „megengedhe-
tetlen, hogy egy kormány ne legyen tekintettel azokra a szociális 
szolgáltatásokat végző szervezetekre, amelyek gyakorlatilag az 
állam feladatait látják el, és ne biztosítson kellő erőforrást ahhoz, 
hogy biztonságba tudják működésüket.”           www.rmdsz.ro

Támogatók - Partnerek 

Benedek Zakariás: a kormány 
értékelje újra a tanintéz-

mények és a piacok bezárá-
sáról szóló rendelkezéseit 
- a nyugat-európai legjobb 

gyakorlatok mentén találjon 
megoldást a problémákra
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A lap elektronikus formában is olvasható a www.medgyes.ro honlapon. 
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