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 A tízedik Kisebbségek Európája projekt keretében megszervezte a Medgyesi MADISZ az 
Úszótábort. 70 fiatal résztvevő számára 2021. augusztus 15-21. között a szentegyházi Napsugár 
kemping volt az otthonuk. 
 A fiatal résztvevőknek a szervezők biztosítottak a szállás, étkezés mellett a különféle 
sport, oktatási és szabadidős programokat. A szervezők idén is megbizonyosodtak, hogy a tábor 
minél színesebb és változatos legyen.  A résztvevők különböző Szeben megyei településekről 
származnak, ezáltal a tábor lehetőséget biztosít nekik az ismerkedésre. Ugyanakkor fontos volt 
az is, hogy önmagukat is megismerjék, fejlesszék az előadások, tevékenységeken keresztül. Az 
előadások változatos palettája lefedte az egészségügyet, az önismeretet, történelmi és kikap-
csolódási lehetőségeket. A tevékenységek, játékok és a non-formális oktatási módszerek segítsé-
gével megtanultak csoportban dolgozni és csapattá válni. 

folytatás a harmadik oldalon

50 milliárd lejt különít el a fejlesztési miniszté-
rium a helyi úthálózat, víz-, szennyvíz- és gázhá-
lózat kiépítésére és korszerűsítésére – jelen-
tette be Cseke Attila fejlesztési miniszter.

A szaktárca ma bocsátotta közvitára az erről 
szóló jogszabály-tervezetet, amelyről a kormány-
koalíció tegnapi ülésén született egyezség.

„Az RMDSZ a helyi közösségek fejlesztésén 
dolgozik, ezt a célt szolgáljuk most már kormány-
zati eszközökkel is a mandátum eleje óta. A ma 
közvitára bocsátott intézkedés egy újabb, jelentős 

lépés ez irányba”.

Az 50 milliárd lejes keretből útjavításra, víz- és szennyvízhálózat kiépítésére és korszerűsítésére, 
víztisztító-állomásokra, illetve a gázhálózat kiépítésére pályázhatnak az önkormányzatok. A finan-
szírozási program 6 évre szól.

Egy évtizede Úszótábor

RMDSZ: 50 milliárd lejt biztosítunk 
a helyi infrastruktúrára
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Fél év alatt felére csökkent az 
illegális faanyag-szállítmányok száma

„Fél éve üzemeltük be a Sumal 2.0 faanyag-nyomonkövető 
rendszert, amellyel visszaszorítjuk az illegális fakitermelést, 
csökkentjük a bürokráciát, digitalizáljuk az engedélykibocsátás 
folyamatát és növeljük a faanyag nyomonkövethetőségének 
hatékonyságát. Az elmúlt hat hónap adatai azt mutatják, hogy 
a SUMAL 2.0 optimálisan működik. Öröm látni, hogy a lakos-
ságot célzó erdőfelügyelő alkalmazás is nagy sikernek örvend, 
köszönjük az állampolgároknak a felelős hozzáállást, a Rendőr-
ségnek és az Erdészeti Őrségnek az együttműködést. A törvény 
betartatásáért a hatóságoknak és a lakosságnak közösen kell 
erőfeszítéseket tennie” – mondta el az augusztus 3-án tartott 
sajtótájékoztatón Tánczos Barna környezetvédelmi miniszter, 
majd számadatokkal támasztotta alá kijelentését.

A SUMAL 2.0 180 napra kiterjedő statisztikái azt mutatják, hogy 
naponta átlagban kevesebb mint 1 illegális szállítmány van a 
megközelítőleg napi 15 000-ből, míg a 2020-as év ugyanezen 
időszakában a SUMAL első változatában regisztrált adatok 
értelmében egy napra 2,5 illegális faanyag-szállítmány jutott 
országszinten.

„Ez az összehasonlítás is egyértelműen azt jelzi, hogy a SUMAL 
2.0 már az első hat hónapban hatékonynak bizonyult és draszti-
kusan csökkentette az illegális fakitermelés mértékét Románi-
ában. De mindez nem azt jelenti, hogy most hátradőlhetünk, a 
munkát folytatjuk! Az Országos Helyreállítási és Rezilienciaépí-
tési Tervbe is belefoglaltuk a SUMAL 2.0 fejlesztését. A Helyre-
állítási Alapból 46 millió eurót különítettünk el a környezetvé-
delem terén való digitalizálásra, aminek fontos összetevője a 
faanyag-nyomonkövető rendszer. Olyan beruházásokat fogunk 
finanszírozni, mint például a szatellites megfigyelőrendszer” – 
magyarázta a szaktárca vezetője.     

A SUMAL 2.0 rendszerbe eddig több mint 64 000 felhasználó 
regisztrált, akik hozzávetőlegesen 21 millió köbméter faanyag 
szállítására több mint 2,2 millió szállítási kísérőlevelet állí-
tottak ki, ami naponta átlagosan 12 600 iratot jelent. 2020 
ugyanezen periódusában, februártól júliusig a SUMAL régi 
verziójában 17,3 millió köbméter fára 1,9 millió kísérőlevelet 
generáltak. A különbség abban rejlik, hogy a SUMAL új verzió-
jába a fűrészpor, a pellet és a brikett is bevezetendő. Továbbá 
az illegális fakitermelés visszaszorításához a SUMAL 2.0-nak 
a valós időben való, GPS-es követőrendszer, a szállítmányról 
feltöltendő képek, a többkulcsos ellenőrzés és más funkciói is 
hatékonyan hozzájárulnak.

Az inspectorulpadurii.ro honlapnak megközelítőleg 56 000 
látogatója volt, akik több mint 227 000 lekérdezést eszkö-
zöltek az oldalon. Android operációs rendszerű okostelefonra 
22 500-an töltötték le az alkalmazást és 631 000 alkalommal 
ellenőrizték le a szállítmányok törvényességét.  

Július 19-étől az erdőfelügyelő alkalmazás iOS operációs 
rendszerű okostelefonra is letölthető az App Store-ból.

Így az elmúlt hat hónapban az állampolgárok összesen több 
mint 858 000 alkalommal ellenőrizték a faanyag-szállítmányok 
törvényességét. A Speciális Távközlési Szolgálat által közzétett 
adatok alapján ebben a periódusban 3468 hívást regiszt-

ráltak a 112-es segélyhívó számon illegális faanyag-szállít-
mány gyanúja miatt. 754 esetben indítottak vizsgálatot, ebből 
végül 123 szállítmány bizonyult törvénytelennek. 212 900 lej 
értékben 117 büntetést róttak ki, 307 köbméter fát és 24, a 
faanyag illegális szállításánál használt gépjárművet koboztak 
el, valamint 20 bűnügyi eljárást indítottak.

Mindeközben a Rendőrség is hatékonyan végezte a munkáját 
a faanyag törvénytelen szállításának felszámolása érdekében: 
19 721 ellenőrzés során 20 850 köbméter fát koboztak el, 12,5 
millió lej értékben szabtak ki bírságot és 5952 esetben indí-
tottak eljárást az ügyben.

Novák Eduárd: A rasszizmusnak és az 
erőszaknak nincs helye a sportban 

sem!

Határozottan elítéljük a Steaua București és az FK Csíkszereda 
közötti mérkőzésen tapasztalt diszkriminációt, ezért az Ifjúsági 
és Sportminisztérium Erőszak Elleni Bizottsága belső kivizs-
gálást indított az ügyben, hogy a szükséges intézkedésekről 
döntsön, és megtalálja azokat az eszközöket, amelyekkel 
véget vethet az efféle eseményeknek és magatartásnak.

„Az ilyen diszkriminatív és agresszív cselekedeteket azonnal 
és keményen kell büntetni, ezért felszólítom mindazokat, akik 
ezeket az incidenseket elemzik, a Román Labdarúgó Szövet-
séggel kezdődően, hogy vonják felelősségre a tetteseket. A 
sportnak közelebb kell hoznia egymáshoz az embereket, nem 
pedig egymás ellen uszítania! A sportnak az örömről, nem pedig 
a félelemről és a gyűlöletről kell szólnia!” – nyilatkozta Novák 
Eduárd, az RMDSZ ifjúsági- és sportminisztere.

A tárcavezető hozzátette, hogy szolidaritásra és összetar-
tásra van szükség ahhoz, hogy határozottan fel tudjunk lépni 
az ilyen attitűdök ellen és megakadályozzuk ezek megismét-
lődését. A Román Labdarúgó Szövetség Fegyelmi Bizottsá-
gának egyértelmű és rendkívül fontos felelőssége van ebből 
a szempontból.  „Nem engedhetjük meg, hogy a sportpályák 
a diszkriminációtól és az idegengyűlölő rigmusoktól legyenek 
hangosak. Ezt mindenkinek meg kell értenie és el kell fogadnia, 
mi pedig mindannyiszor elmondjuk majd, ahányszor erre szükség 
lesz! Mindent megteszünk azért, hogy hasonló esetek többé ne 
forduljanak elő!” – szögezte le.  

www.rmdsz.ro

RMDSZ
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folytatás az első oldalról

Ugyanakkor az úszásnak is központi szerepe volt, a résztvevők 
elsajátították az úszás alapjait, kifejleszthettek egy úszási 
stílust a négy közül, illetve kifinomítottak a technikájukat. Sőt 
olyan is volt, aki legyőzte a vízzel szembeni félelmét és a tábor 
végére már az alap úszási technikákat is elsajátította. 
A tábor és azon belül a tevékenységeket természetesen 
önerőből nem tudtuk volna tető alá hozni, így a támogatók és 
partnerek segítségével felejthetetlen élményekkel gazdagod-
hatott 70 Szeben megyei magyar fiatal. Ezutón is köszönjük: 
Szeben Megye Tanácsának, az Ilie Micu Művészeti Népisko-
lának, a Communitas Alapítványnak, a Contrast Publicitate-nak 
és nem utolsó sorban a Romániai Magyar Demokrata Szövet-
ségnek.

„A tábor tízedik alkalommal kerül megszervezésre, ezt sikertör-
ténetként könyveljük el. Egy olyan projektről van szó, amelyet 
szervezők és résztvevők egyaránt várnak. Hozzáadott értéke 
felbecsülhetetlenül fontos a Szeben megyei magyar közösség 
számára, egyedi módon közelítve és valósítva meg mindazok 
élmények halmazát, amellyel gazdagodnak a résztvevők tapasz-
talatai és élményei. Az a tény, hogy egy maréknyi fiatal belevá-
gott tíz évvel ezelőtt a tábor megszervezésében és ez tíz éven 
keresztül újra és újra megszervezésre került tiszteletre méltó. 
Ugyanakkor a szervezői csapat is bővült az évek során, akár a 
résztvevők közül is kerültek be fiatalok. Ez a tábor egy kapocs, a 
közösségek között, de kapocs a fiatalok között is úgy, hogy közbe 
egyedi oktatási, sport és szabadidős tapasztalatokat és élmé-
nyeket nyújt.” Balázs Botond, a Medgyesi Magyar Demokratikus 
Ifjúsági Szövetség elnöke.

Ha a táborra egy egészként tekintünk levonhatjuk azt a követ-
keztetést, hogy felkészíti a fiatalokat az életre, közösség 
orientált gondolkodásmódra, és közösségi szerepvállalás fele 
vezeti őket. A fiatalok a táborban szerzett a pozitív gondol-
kodás, az információk, a tudás által hasznos és aktív szerep-
lőivé válnak a közösségnek. A tábor egyik nem rejtett alapcélja 
az, hogy a fiatalok egy hétig magyar környezetben szocializá-
lódjanak, gyakorolják és használják a magyar nyelvet, ez fontos 
főleg azon fiatalok számára, akiknek a hétköznapokban kevés 
vagy minimális lehetőségük van magyarságuk megélésére.
Mindezek oda vezetnek mától, hogy ők lesznek a holnap önkén-
tesei.

A Medgyesi MADISZ szervezői csapata
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138 új bölcsőde megépítését hagyta 

jóvá országszerte a fejlesztési 
miniszter

 138 új, korszerű és környezetbarát bölcsőde megépítését 
hagyta jóvá, miniszteri rendeletben a fejlesztési tárcavezető. 
Cseke Attila elmondta: minden megye minden municípiumában 
épülhet bölcsőde, az új rendelkezés értelmében. A ma jóváha-
gyott bölcsődeépítési kérelmeket továbbiak fogják követni, így 
a kisebb városokban és vidéken is épülhet új bölcsőde.

 Az RMDSZ-es fejlesztési miniszter rámutatott: 386 állami 
bölcsőde működik ma Romániában. A bölcsődék szükséges-
sége nyilvánvaló, ezért, első körben, a miniszteri rendelet 
egy bölcsőde megépítését hagyja jóvá minden municípi-
umban, kettőt, ahol a lakosok száma meghaladja a 100.000-et. 
”Erdélyben Margittától Csíkszeredáig, vagy Gyergyószentmik-
lósig, Besztercétől Medgyesig számos municípumban épülhet 
új bölcsőde” – mondta el.

 47 teljes indoklással ellátott bölcsődeépítési kérést 
hagyott jóvá a minisztérium, ezek közül Szeben, Szatmár, 
Kovászna és Galac megyéből minden municípium teljes doku-
mentációt adott be. A fennmaradó, 91 bölcsődeépítési projekt 
esetében, a mai jóváhagyást követően, kérés-kiegészítést vár a 
minisztérium az érintett önkormányzatok részéről.

 A rendelet 102 municípium és a főváros 6 kerülete 
számára hagyja jóvá a bölcsőde megépítését, amennyiben a 
hatálybalépést követő 60 nap alatt, a fennmaradó 91 építke-
zésre is beküldik az önkormányzatok a szükséges, megfelelő 
telket és a gyermeklétszámot igazoló iratokat. „A miniszté-
rium célja az, hogy a nagyvárosokban egyszerre kezdődjön el 
a bölcsőderendszer bővítése, ezért a szaktárca minden önkor-
mányzatnak jóváhagyta egy vagy két bölcsőde megépítését, a 
municpípium méretének függvényében, amennyiben az önkor-
mányzatok élnek a lehetőséggel” – összegezte Cseke Attila.

 A jóváhagyott lista nyilvános, és a minisztérium honlapján 
megtekinthető. A szükséges finanszírozást a szaktárca saját 
forrásból biztosítja, de a Helyreállítási Alapban is 110 energia-
takarékos bölcsőde megépítésére különítettek el forrásokat. A 
miniszter hangsúlyozta: a kérelmeket a továbbiakban is iktatni 
lehet, ezért minden önkormányzatot arra bíztat, tegye meg 
a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy minél több új 
bölcsőde épüljön országszerte.

 A miniszteri rendelet értelmében, várhatóan jövő év 
elején megköthetik az első építkezési szerződéseket, azt 
követően pedig elkezdődhet az első bölcsődék megépítése.

Hadat üzent a kormány az egyszer 
használatos műanyagtermékeknek

„Mától Romániában is hivatalosan vége az egyszer haszná-
latos műanyagtermékek korának – kormányrendelettel ültetjük 
gyakorlatba a Single-use plastics nevű uniós irányelvet! A fenn-
tartható, újra felhasználható termékek kerülnek előtérbe, mert 
csak így mérsékelhető a környezetre gyakorolt káros hatás és 
biztosítható élhetőbb jövő a Földön” – mutatott rá Tánczos 
Barna környezetvédelmi miniszter azt követően, hogy szerdai 
ülésén elfogadta a kormány az egyszer használatos műanyag 
termékek betiltását szabályozó jogszabálytervezetet.

 „Ez a döntés egy határozott lépés a körforgásos gazda-
ságra való átállás irányába. Romániának gyakorlatba kell 
ültetnie a műanyaghulladék mennyiségének csökkentését szabá-
lyozó 904/2019. számú európai irányelvet, amely fontos pillére 
a körforgásos gazdaságot célzó stratégiának. Bár a szakminisz-
tériumok későn indították el a konzultációt a gazdasági szerep-
lőkkel, hosszú folyamatot tudunk magunk mögött, de ez az 
eredmény lendületet fog adni ahhoz, hogy folytassuk a munkát 
a műanyaghulladék mennyiségének a mérséklése érdekében. 
A jogszabályok mellett a fenntartható fogyasztói döntéseket 
támogató, valamint a felelős fogyasztói magatartásra sarkalló 
gazdasági intézkedésekre van szükség. Az életünk ettől nem 
lesz nehezebb, csak környezetbarátabbá válik az életvitelünk. 
Biztató, hogy azokra a termékekre, amelyeknek a forgalmazását 
és használatát tiltja ez a jogszabály, vannak fenntartható alter-
natívák, az ezekre való átállásra pedig a gyártók és a fogyasztók 
is hajlandóságot mutatnak. Ezáltal jelentősen javulhat az Európai 
Unió gazdaságának versenyképessége, ugyanakkor csökkenhet 
a környezetre nehezedő jelenlegi nyomás” – jelentette ki az 
RMDSZ-es miniszter.

 Az intézkedést azok az adatok teszik szükségessé, 
amelyek szerint az elmúlt 50 évben hússzorosára emelkedett 
az előállított, illetve felhasznált műanyag mennyisége. Ameny-
nyiben folytatódik a mostani tendencia, az elkövetkezendő 
20 évben megduplázódik, és elérheti a 600 millió tonnát. Az 
Európai Unióban a megközelítőleg évi 25 millió tonna műanyag-



5Nagy-Küküllő
hulladék 30 százalékát gyűjtik szelektíven és hasznosítják újra. 
Annak ellenére, hogy az élővilágra ez jelenti a legnagyobb 
veszélyt, a tengerparti hulladék 85 százalékát képezi a műanyag 
szemét.

 A műanyaghulladék 
mennyiségének csökken-
tésére irányuló intéz-
kedéseket a megren-
delt hatástanulmányok 
alapján, lépcsőzetesen 
fogják bevezetni.

 Az új uniós célki-
tűzések szerint 2030-ra 
a belső piacon minden 
műanyag csomagolásnak 
újrahasznosíthatónak 
kell lennie. Ez azért külö-

nösen fontos, mert Európában a csomagolóanyagok teszik ki az 
összes műanyag-felhasználás 40 százalékát.

 Első körben tilos lesz piacra dobni bizonyos egyszer 
használatos műanyagból készült termékeket: evőeszközöket, 
szívószálakat, fültisztító pálcikákat, tányérokat, léggömbtartó 
pálcákat, polisztirolból készült ételtároló edényeket, poha-
rakat, valamint az oxidatív úton lebomló műanyagból gyártott 
termékeket.

 2024. július 3-tól csak legfeljebb 3 literes műanyag 
palackokat lehet forgalmazni, amelyek dugója rögzítve van; 
2025-től a forgalomba hozott palackok 25 százalékban újra-
hasznosított műanyagból kell készüljenek; 2030-től pedig ez az 
arány 30 százalékra kell emelkedjen.

 2026-ra a tagállamoknak csökkenteniük kell az egyszer 
használatos műanyag használatának mértékét 2022-höz 
képest, ehhez pedig be kell vezetni a betétdíjas rendszert.

 Az irányelv azt a célkitűzést is tartalmazza, hogy 2029-re 
a műanyag palackok 90%-át hasznosítsuk újra, amihez az első 
lépcső, hogy 2025-ben megközelítsük a 77%-os arányt. 

 Továbbá az egyszer használatos műanyagból készült 
termékek csomagolásán tájékoztatni kell a fogyasztókat arról, 
hogy a termék milyen anyagból készült, hogy milyen negatív 
hatásai vannak a környezetre, illetve hogyan kell kezelni ezt a 
típusú hulladékot. Ilyen termékek például az egészségügyi és 
tisztasági betétek, a tamponok, a nedves törlőkendők stb.

 Ugyanakkor a kiterjesztett gyártói felelősség értelmében 
„a szennyező fizet” elv alapján a gyártóknak fedezniük kell az 
újrahasznosítandó szemét tisztításának és a hulladékkezelés 
folyamatának, valamint a lakosság tájékoztatásának költségeit, 
hogy ezáltal csökkentsük a műanyaghulladék mennyiségét.

 Az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat idén 
januárban közzétett, 2018-as helyzetképet rögzítő adatsora 
szerint Románia a műanyaghulladék újrahasznosítását tekintve 
az uniós átlagnál jobban teljesít. Ugyanakkor az is biztató, 
hogy Romániában közel négy százalékkal csökkent a műanyag 
csomagolásokból származó hulladék aránya.

Az RMDSZ javaslatára döntött a 
kormány: finanszírozás kiegészítést 

kapnak a helyi közösségek törekvései

A fejlesztési minisztérium javaslatára 3 milliárd lej többletfi-
nanszírozást ítélt oda a kormány a folyamatban lévő helyi 
fejlesztések befejezésére – jelentette be Cseke Attila szaktár-
cavezető.

A miniszter elmondta: a Helyi Fejlesztések Országos Prog-
ramjának második szakaszán keresztül finanszírozott befek-
tetések közül 4.423 munkálat vár befejezésre, a többletfinan-
szírozás nélkül viszont nem folytathatják az elkezdett munkát 
a megemelkedett építkezési alapanyagok árának és a bérek 
fedezése nélkül. „A helyi közösségek törekvéseit, a telepü-
lések fejlődését támogatjuk, az elkezdett munkálatokat befe-
jezzük. Ehhez rendeltünk hozzá ma a szükséges finanszírozást” 
– nyilatkozta Cseke Attila.

Az önkormányzatoknak az új szabályozás hatálybalépését 
követően, 30 nap áll a rendelkezésére ahhoz, hogy többletfi-
nanszírozást igényeljenek a fejlesztési minisztériumtól azokra 
a befektetésekre, ahol a tervezettnél magasabb költségekkel 
jár az építőanyag megvásárlása és a megnövekedett építőipari 
bérek kifizetése – összegezte a miniszter.

Kétszer akkora pénzjutalmat kapnak 
a jó eredménnyel hazatérő olimpiai 

sportolók!

 Kezdeményezésünkre elfogadta ma a kormány az 
olimpiai és paralimpiai bajnokok anyagi juttatásának megdup-
lázását. Ennek értelmében minden olyan sportoló, aki az első 
hat helyen végzett, az eddig előírt összeg kétszeresét kaphatja 
a Román Olimpiai Bizottságtól és az Ifjúsági és Sportminisztéri-
umtól.

 „Rég készültünk erre a módosításra, és nagyon örülök, 
hogy ilyen módon is támogatni tudjuk az élsportot és a telje-
sítményt. Az olimpiai szereplés hozzájárul az országunk hírne-
véhez, azonban sajnos ez a teljesítmény az utolsó két évtizedben 
csökkenő tendenciát mutat. A mi célunk viszont az, és ezt a sport-
stratégiában is megfogalmaztuk, hogy Románia visszatérjen az 
olimpiai éremtáblázat első tíz helyezettje közé. Sok lépést kell 
még addig megtennünk, de folyamatosan keressük a megoldá-
sokat annak érdekében, hogy a sportolók megbecsülve és moti-
válva érezzék magukat, és a lehető legjobb edzési feltételeket 
tudjuk számukra biztosítani” - nyilatkozta Novák Eduárd ifjúsági 
és sportminiszter.

 A tokiói olimpián Románia négy érmet szerzett, egy 
aranyat és három ezüstöt evezésben és vívásban. A mai döntés 
értelmében az aranyérmes sportolók 140.000 eurót, az ezüs-
térmesek 112.000 eurót, a bronzérmesek 88.000 ezer eurót 
kapnak. A negyedik ötödik és hatodik helyezést elérő spor-
tolók 56.000 eurós, 42.000 eurós, illetve 28.000 eurós juttatást 
kapnak.

www.rmdsz.ro
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Torpai Imre a Szeben megyei Bólyában született 1950-ben, 
elemi iskoláit szülőfalujában kezdte és Nagyszebenben 
folytatta, majd állategészségügyi diplomát szerzett Maros-
vásárhelyt. Szakmáját Lúdvégen majd Besztercén gyakorolta, 
amíg 1984-ben családjával együtt kivándorolt Németor-
szágba. 37 év távollét alatt  sem szünt meg szülőfaluja iránti 
szeretete: Németországból segélyszállítmányokat szervezett, 
népszerűsítette a bólyai magyar közösséget. Mindezt leírja 
első könyvében, a Bólya monográfiája címűben.
 A 2021-ben megjelenő gazdagon illusztrált második 
könyve, Bólya világa,  hitelesen bemutatja a falu múltját, hagyo-

mányait, kitér Bolyai Farkas és Bolyai János életútjára, utalva 
arra, hogy a két zseniális matematikus életében, Marosvásár-
hely mellett Bólya és Nagyszeben, fontos szerepet játszott. 
Szobrot állíttatott a falu dicső szülöttjének, Bolyai Farkasnak, 
felujította a falu régi magyar iskoláját és környékét.

 A könyv gazdag képanyaga, amely a románság, magyarság 
és szászság békés együttéléséről is tanuskodik, a falu hagyo-
mányait megörző és átmentő néhai virágzó magyar iskolaélet, 
a büszke bólyai kastély tündöklése és bukása, a bólyai római 
katolikus templom története, a helyi ünnepek és események 
felelevenítése mellett a bólyai magyarság apadásának hiteles 
szemtanúja. 

Könyvbemuató: 

2021 augusztus 10. - 10 óra, ASTRA  könyvtár /1/ , Nagyszeben
2021 augusztus 11. - 10 óra, ASTRA  könyvtár /2/ , Nagyszeben
2021 augusztus 13. - 10 óra, Régi magyar iskola , Bólya

Antal Loránd

Regisztrációs kampányt indít az 
Eurotrans Alapítvány a 2022-es 

magyarországi választásokra

A 2022-es magyarországi választásokon részt vehetnek a 
magyar állampolgársággal rendelkező romániai polgárok is, 
amennyiben személyi adataik aktualizálva vannak a nemzeti 
választási névjegyzékben. Az adatfrissítést követően akár 
online, akár az RMDSZ és az Eurotrans Alapítvány területi 
irodáiban, illetve az Alapítvány által szervezett kiszállásokon 
is regisztrálhatnak a választáson való részvételre a szavazni 
vágyók.

A jövő évi magyar országgyűlési választásokon részt vehet 
minden magyar állampolgársággal rendelkező személy, így a 
romániai magyarok is, ha személyi adataik naprakészen szere-
pelnek a választási névjegyzékben, és regisztrálnak a választá-
sokra.

Amennyiben valaki megházasodott, gyermeke született, 
esetleg elvált vagy haláleset történt a családban, nevet vagy 
lakcímet változtatott, állampolgári kötelessége jelezni a válto-
zásokat a magyar állam felé is.

„2021 első felében több mint 170 konzuli napot és 800 kiszál-
lást szervezett az Eurotrans Alapítvány. A területi irodáinkban 
történő ügyintézést is figyelembe véve összesen mintegy 
8000 honosítási kérelem érkezett be hozzánk” – összegezte 
Nagy Zoltán Levente, az Eurotrans Alapítvány elnöke. Hozzá-
tette, amennyiben valaki szeretne részt venni a 2022-es válasz-
tásokon, az adatfrissítést követően az Alapítvány területi 
irodáiban és kiszállásain is örömmel segítenek az Eurotrans 
munkatársai a regisztrációban.

Emellett a megszokott formában továbbra is igényelhető a 
magyar állampolgárság, a magyar személyi igazolvány, a magyar 
útlevél és a különböző családtámogatások, mint az anyasági 
támogatás vagy a Babakötvény. „Ha valaki még nem rendel-
kezik magyar állampolgársággal, de szeretne élni a szavazás 
lehetőségével, arra kérjük, igényelje mielőbb az állampolgár-
ságot, hogy részt vehessen a választáson” – nyomatékosított 
az Alapítvány elnöke.

A magyarországi országgyűlési választások iránt érdeklődők 
a http://regisztracio.ro oldalon is tájékozódhatnak az adat-
frissítési és regisztrációs procedúrát illetően. Ugyanakkor a 
központi Eurotrans iroda is tájékoztatást nyújt az érdeklődők 
számára a 0800 420 111-es zöld számon és az info@eurotran-
salapitvany.ro e-mail címen.

Az Eurotrans Alapítvány munkatársai ingyenesen segítenek 
az iratcsomó összeállításában, a kérelmek kitöltésétől a fordí-
tások elkészítéséig. A területi irodákban dolgozó kollégák 

meghatározott program 
szerint, előre meghirdetett 
helyszíneken végzik munká-
jukat, amelyekről előze-
tesen értesítik az adott 
települések lakosságát.
További információkat az 
Alapítvány honlapján és 
Facebook-oldalán olvas-
hatnak.

Könyvbemutató
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A Romániai Magyar Demokrata Szövetség újabb pályázatokat 
hirdet, a pályázatok lebonyolításával a Communitas Alapítványt 
bízta meg.

A tavaszi pályázati kiírásokon a Communitas Alapítvány kilenc 
szaktestületéhez közel 2000 pályázat érkezett be, amelyből 
1332 pályázat részesült pozitív elbírálásban, így a beérkezett 
pályázatok 67%-a kapott támogatást. A legtöbb pályázat kultu-
rális közösségépítő, valamint ifjúsági programokra érkezett be.

Idén ősszel újabb pályázatokat hirdetünk három szaktestü-
letnél: a Művelődésnél, az Ifjúságinál és az Utazástámogatásnál.

A kiírásokon művelődési és ifjúsági programokra, rendezvé-
nyekre, közösségépítő tevékenységekre, valamint oktatók, 
kutatók számára tudományos tanácskozásokon való részvé-
telre lehet pályázni.

Az Utazástámogatás Szaktestületnél augusztus 23-tól 
kezdődően, míg a Művelődés- és Ifjúsági Szaktestületeknél 
augusztus 25-től kezdődően lehet pályázni.

Utazástámogatás Szaktestület: 2021. szeptember 6. Művelődés 
Szaktestület: 2021. szeptember 8. Ifjúsági Szaktestület: 2021. 
szeptember 8.

Az őszi kiírásokon csak online lehet pályázni a www.commu-
nitas.ro oldalon elérhető pályázati felületen. A pályázati felté-
telek itt olvashatóak.

A tevékenységek és kiutazások tervezésekor, valamint azok 
megvalósulásakor, kérjük, vegyék figyelembe a hatályban lévő 
járványügyi szabályozásokat.

A pályázati kiírásokkal kapcsolatban további információk 
igényelhetőek a 0264 594 570-ás, 0723-250 324-es, 0736-444 
437-es telefonszámokon, valamint a communitas@rmdsz.ro 
e-mail címen.

Támogatók - Partnerek

Újabb pályázatokat ír ki a Communitas 
Alapítvány a Művelődés, Ifjúság és 

Utazástámogatás Szaktestületeknél
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