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oltáskampányról
	 2021.	január	20-29.	között	sikeresen	megvalósítottuk	az	első	online	nemzetközi	mobilitási	
projektünket,	amelyet	az	Erasmus+	és	az	ANPCDEFP	program	finanszírozott.	Tíz	napon	keresztül	
három órás tevékenységre került sor a Zoom platform segítségével. Gazdagi információkat nyúj-
tottunk	 a	 résztvevőknek,	 amelyek	 által	 több	 ismeretet	 szerezhettek	 a	 résztvevők	 az	 európai	
ifjúsági	stratégiáról.	Ahhoz,	hogy	a	képzést	interaktívabbá	tegyük,	különböző	szoftvert	használ-
tunk,	mint	például	a	menti.com,	jamboard,	padlet	és	streamyard-ot.		

folytatás a 3. oldalon

Minden	 év	 február	 21-én	 az	
UNESCO az anyanyelv nemzetközi 
napját ünnepli. A kulturális és nyelvi 
sokszínűség	 kiemelten	 fontos	 a	
fenntartható társadalmakhoz. A 
békére	 vonatkozó	 megbízatása	
keretein	belül	azon	dolgozik,	hogy	
megőrizze	 a	 kultúrák	 és	 nyelvek	
különbözőségét,	melyek	 segítik	 a	
toleranciát és a mások iránti tisz-
teletet. A nemzetközi szervezet 
ezzel	is	fel	kívánta	hívni	a	figyelmet	

a	Föld	nyelvi	sokszínűségére	és	gazdagságára.	
A	Földön	több	mint	6000	nyelvet	beszélnek,	ezeknek	körülbelül	a	fele	veszélyben	van.	Egy	nyelv	
utolsó	beszélőjének	halála	után	a	nyelv	 felelevenítése	nagyon	nehéz,	 ezért	egy	nyelvet	 akkor	
minősítenek	veszélyeztetettnek,	amikor	a	beszélők	száma	százezer	alá	csökken.	A	nyelvek	kiha-
lásának	folyamata	megállíthatatlannak	tűnik,	az	UNESCO	ezért	tartotta	feladatának,	hogy	ráirá-
nyítsa	a	világ	figyelmét	erre	jelenségre.	

Európai Uniós projekt 
Medgyesen: Engage, 
Connect, Empower

Február 21. - az anyanyelv nemzetközi napja
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Közel 590 millió lejt utalt ki a fejlesztési 
minisztérium a folyamatban lévő helyi 

befektetések fedezésére

A Fejlesztési, Közigazgatási és Közmunkála-
tokért	 felelős	Minisztérium	589.564.820,92	
lejt	 utalt	 ki	 kedden,	 február	 3-án,	 a	 Helyi	
Fejlesztések	Országos	Programjának	első	és	
második	 fejezetéhez	 tartozó	 befektetések	
fedezésére. 
Minden	 befektetést	 kifizettek,	 amely	 a	
Helyi	 Fejlesztések	 Országos	 Programjának	
első	 (2016-2021)	 és	 második	 fejezetéhez	
tartozik,	 és	 amelyhez	 legkésőbb	november	

20-ig	 beérkezett	 a	 kifizetési	 kérés	 –	 hívta	 fel	 a	 figyelmet	 a	
fejlesztési	szaktárcavezető.
Cseke	 Attila	 elmondta:	 a	 program	 első	 fejezetéhez	 tartozó	
49	befektetésre	20.692.215,44	 lejt	utalt	ki	 a	minisztérium,	a	
második	 fejezethez	 tartozó	 befektetések	 közül	 pedig	 770	
projektre	utaltak	összesen	568.872.605,48	lejt.
A	kiutalt	összegekből	Medgyes	is	részesült	23	millió	lejben.	A	
befektetés	a	4.	számú	általános	iskola	fejlesztésére	és	moder-
nizálására,	a	főtéri	utcák	reabilitására,	valamint	a	főtér	világí-
tási rendszerének modernizálására irányul majd.

1358 új mentőautó vásárlását teszi lehetővé 
a fejlesztési minisztérium

Összesen	 1358	 új	
mentőautót	 vásárolhatnak	
az ország minden fejlesztési 
régiójában.	 A	 befektetés	
összértéke	 558.903.141,45	
lej,	a	szerződéseket	ma	írta	
alá Cseke Attila fejlesztési, 
közigazgatási és közmunká-
latokért	felelős	miniszter.

A	 szaktárcavezető	 elmondta:	 1.122	mentőautót	már	megvá-
sároltak,	a	fennmaradó	236	autót	idén	és	a	jövő	év	folyamán	
szerzik	be.	A	beszerzett	járművek	között	120	két	fekvőbeteg	
egyidejű	szállítására	alkalmas	mentőautó,	375	fokozott	felsze-
reltségű	mentőautó,	 505	 off-road	 típusú,	 fokozottan	 felsze-
relt	mentőautó,	valamint	122	olyan	mentőautó	van,	amely	a	
kritikus	helyzetben	 lévő	páciensek	kezelésére	és	 szállítására	
alkalmas.

A	fennmaradó	236	mentőautó	között	kritikus	állapotú	újszü-
löttek	 és	 fertőző	 betegek	 szállítására	 alkalmas	 mentőau-
tókat	vásárolhatnak	a	megyei	felügyelőségek,	két	fekvőbeteg	
egyidejű	szállítására	alkalmas	és	off-road	típusú	menőautókat,	
valamint	 tömeges	 balesetek	 ellátására	 alkalmas	 mentőau-
tókat	és	mobil	elsősegélynyújtó	pontokat	is.	

A	 befektetést	 a	 Regionális	 Operatív	 Program	 (Programul	
Operațional	Regional)	keretén	belül	bonyolítja	a	minisztérium,	
annak	 eredményeként	 a	 megyei	 sürgősségi	 felügyelőségek	
(Inspectoratul	 Județean	 pentru	 Situații	 de	 Urgență)	 hatéko-
nyabb	beavatkozást	biztosíthatnak	a	sürgősségi	esetekben.

Az ország hét fejlesztési régiója részesül az egészségügyi 

infrastruktúrafejlesztésre	szánt	támogatásban.

Kizárta a SZÁT Apjok Norbertet az RMDSZ-ből

A	Szövetségi	Állandó	Tanács	hétfői	ülésén	a	Szövetségi	Etikai	
és Fegyelmi Bizottság tagjai véleményezése alapján megállapí-
totta,	hogy	Apjok	Norbert	becsapta	a	Szövetség	vezető	testü-
leteit és választóit azáltal, hogy saját maga által is utólag elis-
merten	hamis	diplomát	mutatott	be.	Súlyosan	és	 ismételten	
megkárosította	 a	 Szövetséget,	 csorbította	 annak	 hírnevét,	
ezért	a	testület	megvonta	a	politikai	bizalmat	Apjok	Norberttől	
és	kizárta	őt	az	RMDSZ-ből.

Apjok	 Norbertnek	 lehetősége	 volt	 élni	 védekezéshez	 való	
jogával.	A	parlamenti	képviselő	a	vádakra	szóban	reagált.

Az	Apjok	Norbert	ellen	megfogalmazott	és	bizonyítható	vádak,	
amelyeknek	helyt	adott	a	Szövetségi	Állandó	Tanács,	a	követ-
kezők:

-	Hamis	hivatalos	akták	bemutatása	általi	szándékos	és	ismételt	
félrevezetése a Szövetség helyi és országos illetékes döntés-
hozó	testületeinek,	hamis	nyilatkozat-tétel,	valamint	szabály-
sértés	a	kötelező	felsőfokú	végzettségre	vonatkozó	kritérium	
teljesítésének	tekintetében,	amit	saját	kezűleg	aláírt	nyilatko-
zatban	ismert	el.
-	Bizalommal	való	visszaélés	és	újabb	félrevezetése	a	Szövetség	
helyi	 és	 országos	 vezetőségének	 a	 csalással	 megszerzett	
mandátumáról	 való	 lemondását	 illetőleg,	 amelyet	 a	 Szövet-
séghez	benyújtott	írásos	nyilatkozatában	vállalt,	majd	utólag	
megszegett.
-	 Károkozás	 a	 Szövetség	 közvélemény	 általi	 megítélésében	
azzal, hogy az önkéntesen vállalt lemondási nyilatkozat 
megszegését a Szövetség mulasztásaként tünteti fel. Például: 
„egyetlen papírt sem írtam alá úgy, hogy arról a szövetség 
vezetőségével	 előzetesen	 ne	 egyeztettem	 volna”	 (2	 január	
14-i	 nagybányai	 Válaszmányi	 ülés),	 „az	 SZKT	 határozatba	
foglalt	szabályzat	nem	volt	egyértelmű	a	felsőfokú	végzettség	
követelményének	kérdésében”	 (2021.	 január	21-i	nagybányai	
lakossági	fórum),	„Decemberben,	a	választások	előtt	iktattam	
a	lemondásomat	a	listáról,	ebben	jeleztem,	hogy	nem	veszem	
fel a mandátumot. Nem kaptam rá választ, így letettem az 
esküt. Úgy érzem, hogy a megyei tisztújítások közeledtével 
olyan	erők	mozdultak	meg	ellenem,	amelyek	a	magyar	érdek-
védelmi	 szervezetből	 történő	 eltávolításomat	 követik,	 nem	
pedig	 a	 képviselet	 javítását,	 eredményesebbé	 tételét.	 Nem	
történtek olyan lépések a mandátum átvételének megakadá-
lyozására,	amelyek	miatt	a	választók	bizalmán	alapuló	képvi-
seletet	nem	tudtam	volna	elvállalni	(…)”	(Apjok	Norbert	2021.	
január	7-i	Facebook-bejegyzése).
- Az okmányhamísítás alapos gyanúja, mivel az elismerten 
hamis	diplomáját	mai	napig	nem	tisztázta,	hogy	ő	maga	vagy	
más hamisította.
A	 Szövetségi	 Állandó	 Tanács	 felkéri	 az	 RMDSZ	 parlamenti	
frakcióit,	hogy	a	továbbiakban	biztosítsák	a	Máramaros	megyei	
magyarok	 kieső	 képviseletét,	 felkéri	 az	 Szövetség	 kormány-
zati	 tisztségviselőit,	 az	 Országos	 Önkormányzati	 Tanácsot	
és	az	Ügyvezető	Elnökséget,	fordítsanak	kiemelt	figyelmet	a	
megyében	megfogalmazott	programok	támogatására.

www.rmdsz.ro

RMDSZ
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folytatás az első oldalról

A	 projekt	 tavaly	 szeptemberben	 kellet	 volna	 megvalósuljon	
Medgyesen, de sajnos a járvány miatt nem sikerült megszervez-
nünk, ezért a Zoom platform segítségével megvalósítottuk az 
eltervezett	képzést,	amelyen	kilenc	országból	(Bulgária,	Málta.	
Lettország,	 Törökország,	 Litvánia,	 Görögország,	 Egyesült	
Királyság,	Magyarország,	Románia)	43	résztvevő	volt	jelen.	

Az	Engage,	Connect,	Empower	című	projekt	célja	az	volt,	hogy	
mélyebb	 ismereteket	 szerezzenek	 az	 európai	 ifjúsági	 straté-
giáról.	 Tapasztalt	 ifjúsági	 dolgozók,	 oktatók	 és	 projektmene-
dzserek osztották meg álláspontjukat, tapasztalataikat a stra-
tégiáról.

Az	Erasmus+	program	az	Európai	Unió	2014-2020	között	futó	
oktatási, képzési, ifjúsági és sport programja. 
Hét	 korábbi	 EU-s	 támogatási	 konstrukciót	 fog	 össze	 egy	
komplex	programba,	köztük	a	Fiatalok	Lendületben	Programot.
Az	Erasmus+	ifjúsági	program	célja	a	fiatalok	kompetenciafej-
lesztése és foglalkoztathatóságuk javítása, valamint az oktatás, 
a	képzés	és	az	ifjúsági	munka	terén	működő	rendszerek	korsze-
rűsítése.

Az RMDSZ javaslatára a kisvárosok is támo-
gatásban részesülhetnek

Az	 RMDSZ	 javaslatára	 a	 megyeszékhelyek	 mellett	 a	 vidék,	
valamint a kis- és közepes városok is részesülhetnek a kormány 
támogatásában,	(PNRR	–	Planul	Național	de	Redresare	și	Rezi-
liență),	amelyet	a	válság	kezelésére	ír	ki,	hívta	fel	a	figyelmet	
Cseke Attila fejlesztési, közigazgatási és közmunkálatokért 
felelős	miniszter.

A megyeszékhely municípiumok mellett minden városnak és a 
vidéknek	is	meg	kell	adni	a	lehetőséget	a	fejlődéshez,	a	terü-
letfejlesztéshez	és	a	jólét	megteremtéséhez	–	mondta	el	Cseke	
Attila.	 A	 fejlesztési	 szaktárcavezető	 hozzátette:	 „Románia	
egyik	 legnagyobb	 kihívása	 az	 infrastruktúra	 fejlesztése.	 A	
szülőföldön	 való	 boldogulás,	 a	 gazdasági	 fejlődés,	 illetve	 a	
régiók,	megyék	közötti	és	megyéken	belüli	fejlettségi	szintkü-
lönbség	csökkentése	érdekében	kulcsfontosságú	a	munkahe-
lyteremtés	a	megyeszékhelyeken	és	a	kisebb	településeken	is.	
Ezért	a	minisztérium	azt	javasolta,	részesítsük	előnyben	azokat	
a pályázókat is, akik a fent említett településeken munkahe-
lyeket	teremtenek.”

7,15 milliárd lej a fejlesztési minisztérium 
költségvetése a tavalyi 5 milliárdhoz képest

7,15	milliárd	lejt	irányoz	elő	az	
RMDSZ	 javaslatára	 az	 állami	
költségvetés építkezésre, 
fejlesztésre, a közigazgatás 
hatékonyabbá	tételére	–	jelen-
tette	 be	 Cseke	 Attila	 fejlesz-
tési, közigazgatási és közmun-
kálatokért	 felelős	 miniszter.	
2020	 elején	 5	 milliárd	 lejből,	

ma	7,15	milliárdból	gazdálkodhat	a	szaktárca.

„Azért harcoltuk ki ezt az összeget, mert ilyen körülmények 
között	 fejleszteni,	 haladni	 lehet.	 Finanszírozást	 biztosítunk	
ezáltal	 az	 idén	 kivitelezendő	 237	 befektetésre,	 amelyet	 az	
Országos	 Befektetési	 Vállalat	 (CNI)	 bonyolít	 le,	 illetve	 1.152	
lakást	építhetünk	ebben	az	évben	országszerte	a	fiataloknak”	
–	mondta	el	az	RMDSZ-es	miniszter.

A	 költségvetés-tervezet	 parlamenti	 vitáján	 a	 szaktárcavezető	
elmondta:	a	folyamatban	lévő	befektetések	mellett	új	beruhá-
zásokat	is	tervez	a	minisztérium,	a	bölcsőderendszer	kiterjesz-
tésén dolgozik a szaktárca. „A látványtervek elkészültek és év 
végéig	elkezdjük	az	építkezést.	Romániában	a	három	év	alatti	
gyermekek	csupán	három	százalékának	van	hely	jelenleg	a	386	
bölcsődében.	 Ezzel	 az	 ország	 az	 Európai	 Unió	 utolsó	 helyén	
áll.	A	gyermekvállalást,	a	szülőföldön	való	boldogulást	akarjuk	
segíteni	 az	 új	 bölcsődék	 építésével”	 –	 hangsúlyozta	 Cseke	
Attila.

A	 miniszter	 ugyanakkor	 bejelentette:	 a	 szaktárca	 költségve-
téséből	egy	közel	380	millió	 lejes	összeget	különítettek	el	az	
országos	ingyenes	telekelési	programra.	2021-ben	a	kataszteri	
hivatal elindítja a rendszerezett telekelés hetedik szakaszát, 
2.371	 önkormányzat	 részesül	 160.000	 lejes	 támogatásban	
annak	érdekében,	hogy	a	lakosságnak	ingyenes	telekelési	szol-
gáltatásokat	nyújtson	–	összegezte	a	szaktárcavezető.

www.rmdsz.ro
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Románia	első,	és	mindeddig	egyetlen	paralimpiai	bajnokaként	
szerzett magának országos elismerést Novák Károly Eduárd, 
aki	az	RMDSZ	kormányra	kerülésével	az	ifjúsági	és	sport	minisz-
tériumot	vezeti.	A	Maszol	érdeklődésére	ismertette	céljait,	és	
az	azokhoz	vezető	lépéseket.	Interjú.			

Miért döntött úgy, hogy elfogadja az RMDSZ felkérését arra, 
hogy átvegye az ifjúsági és sport minisztérium vezetését?

Sok tényezőt vettem figyelembe. Elsősorban azt, hogy tetszik ez 
a kormánykoalíció, hogy az RMDSZ-nek ekkora ereje van. Azt is 
figyelembe vettem, hogy most voltak a választások, így jó esélye 
van annak, hogy mandátumom ne legyen rövid időtartamú, mert 
legalább három évre lenne szükségem ahhoz, hogy elindítsak egy 
pár olyan projektet, amely kihatna legalább 20 évre a romániai 
sportban.

Melyek lennének ezek 
a főbb célkitűzések, 
amelyeket örökség-
ként hátrahagyna?

Elsősorban arra a 
kérdésre szeretnék 
választ kapni, hogy mit 
akarunk, hova akarunk 
eljutni. Mert ha arra 
a kérdésre tudjuk a 
választ, hogy hova 
szeretnénk pozícionálni 
a romániai sportot és 
ifjúságot a következető 
12-20 évben, akkor 
már el tudjuk kezdeni a 
tervek készítését a célok 
megvalósítása érde-
kében. Szeretek a célból 
elindulni tervezéskor, mert az meghatározza azt is, hogy mi szük-
séges ahhoz, hogy azt elérjem. Ez pont olyan, mint a főzéskor, ha 
eldöntöttük, hogy pityókástokányt akarunk készíteni, akkor nem 
abból csapjuk össze, ami épp a hűtőben van, hanem azt tesszük 
bele, amit a recept kér. A sportban is így van, a célok határozzák 
meg a munkát.

Mik a célok?

Azt szeretném, ha a román sport visszatérne oda, ahol volt a 
régi időkben, tehát a legjobb 15 ország között legyen az olimpiai 
éremtáblázaton. Ebből már lehet számolgatni, hány éremre van 
szükség, ezeket melyik sportágak tudják megszerezi, a szövetsé-
geknek mennyi pénzre van szükségük a sportolók felkészítéséhez. 
Az utánpótlás biztosításához hány központot kell működtetni, 
ezekben hány gyereket kell felkészíteni.

Jelenleg hogy állunk?

Ha négy éves olimpiai ciklusokban gondolkodunk, akkor azt kell 
mondanunk, hogy a romániai sport egyre rosszabbul áll. Ennek az 
az oka, hogy nincsenek konkrét célok meghatározva. Eddig úgy 
működtek a dolgok, hogy a minisztérium éves finanszírozási tervet 
kért a szövetségektől, amelyek mögött a legtöbb esetben nem 
állt egy terv, egy projekt is. A szövetségek finanszírozása nagyon 
gyakran attól függött, hogy egy-egy vezetőnek milyen kapcso-

latai voltak a minisztériumnál. Jelenlegi felállás szerint a minisz-
térium 118 szervezetet finanszíroz (olimpiai bizottság, szakszö-
vetségek, állami klubok, megyei sportigazgatóságok), ezek meg 
saját elképzelésük szerint, koordináció nélkül dolgoznak. Ez 
szerintem nincs rendjén, úgy gondolom, a minisztériumnak kell 
meghatároznia, hogy merre tartunk a következő 20 évben, és ezt 
a struktúrát azután úgy felépíteni, átalakítani, hogy mindenki 
ezt a célt szolgálja. Úgy kell működjünk, mint egy csapat, az nem 
jó, ha a csapatnak nincs stratégiája, mindenki fut össze-vissza a 
pályán. Egy célért kellene harcoljunk és szépen leosztani, hogy 
mindenkinek mi lesz a szerepe.

Mandátumom legfontosabb feladatának azt tartom, hogy 
2021-ben megszülessen ez a sportstratégia. De ehhez az kell, 
hogy felmérjük, milyen erőforrásaink vannak a stratégia végre-
hajtásához és előkészíteni azt a nagy reformot, ami a stratégiát 

fogja szolgálni a jövőben.

Körvonalazódik már a 
csapata, amellyel ezt a stra-
tégiát kidolgozza és végre-
hajtja?

Persze, körvonalazódik. Az a 
tervem, hogy január végéig 
összeálljon a minisztériumi 
csapat. Egy részét a csapatnak 
azok képezik, akik közal-
kalmazottként dolgoznak a 
minisztériumban, és szeren-
csére elmondhatom, hogy 
elég kompetens embereket 
örököltem meg.

Lesznek magyar munka-
társai a minisztériumnál?

Persze szeretném, hiszen nagyon sok értékes ember van közöt-
tünk, akik tudnának nekem segíteni.

Láttuk már a román sajtónak adott nyilatkozatait, misze-
rint egyik legfontosabb célkitűzésének tartja, hogy minden 
gyerek megtanuljon úszni és korcsolyázni. Miért tartja ezt 
a két sportot annyira fontosnak a gyerekek fejlődése szem-
pontjából?

Nem tudtam befejezni a gondolatomat, ezért egy kicsit félre-
értelmezték azt. Egy otthoni, csíkszeredai projektből inspirá-
lódtam, ahol megfogalmazódott az a cél, hogy minden gyerek 
tanuljon meg korcsolyázni. Nekünk az kell legyen a célunk, hogy 
minden gyerek sportoljon, mozogjon. Ha Csíkszeredában él, és 
olyanok a körülmények, akkor korcsolyázzon, jégkorongozzon, 
ha Bukarestben él, ahol nincs jégpálya, akkor kerékpározzon, 
atletizáljon, focizzon. Fontos, hogy azok a gyerekek is, akik nem 
akarnak semmilyen sportot űzni, azoknak az életébe is épüljön be 
a mindennapi testgyakorlás. Ha sikerül megtanítanunk egy gene-
rációt arra, hogy a mozgás jó, egészséges, akkor ők majd hatással 
tudnak lenni a szüleikre és a saját gyerekeikre is ebből a szem-
pontból.

Erdélyi magyarként, csíkszeredai lakosként láthatta, tudja, 
sőt örül is annak, hogy a magyar kormány infrastrukturális 

Novák Károly Eduárd: az a miniszter szeretnék lenni, aki a jövőért dolgozik
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sportfejlesztéseket hajt végre a Erdélyben. Román sportmi-
niszterként is ugyanígy vélekedik?

Persze, természetesen, mert ezeket a fejlesztéseket az ott élő 
emberek használják. Mi a magyar példából sokat tanulhatunk, 
hiszen az utóbbi 20 évben rengeteget befektettek, és ezért vannak 
ott, ahol vannak. A magyarok felismerték, hogy a vizes sportokba 
érdemes befektetni, azokban jók, és azokban termelnek érmeket. 
Az, hogy magyarként a román sport élére kerültem, elejét veheti 
sok ellenségeskedésnek, diszkriminációnak.

Idén foci Eb-t rendeznek, részben Bukarestben, a román válo-
gatott nélkül. A labdarúgás az egyik legautonómabb sport, 
sok pénz van benne, önmagát irányítja. Hogy látja, tehet-e 
valamit annak érdekében, hogy megforduljon a trend, és a 
válogatott elkezdjen ismét kijutni világversenyekre?

Nekem valóban nincs semmilyen jogi alapom arra, hogy beleszóljak 
a romániai labdarúgás szerkezetébe, de őszintén, szeretnék tenni 
ennek érdekében. A probléma okát a fiatal generáció szelektá-
lásában látom, ott csúsznak el a dolgok, sok tehetség ott hagyja 
abba, és a nagyobbak közé már nem a legjobbak kerülnek be.

A másik gond, hogy a román sporttörvény jelenleg nem szabá-
lyozza azt, hogy az edzők milyen gyakran kell képezzék magukat, 
pontosabban egyáltalán nem kell képezzék, fejlesszék magukat. 
Szerintem azért vagyunk ott, ahol vagyunk, mert az állami 
klubokban azok a szakemberek, akik 20, 30 évvel ezelőtt jók 
voltak, sajnos kiöregedtek. Nem fejlesztették magukat, elavult 
módszerekkel dolgoznak, de a fiatal szakemberek nem férnek 
oda tőlük. A sportolókkal sem találják a közös hangot, mert óriási 
a korkülönbség és módszertanilag is mások az elképzeléseik.

Egy edzőnek az adott sport népszerűsítőjének kellene lenni, ha jó 
az edző, ha népszerű, akkor gyerekek is vannak a klubban.

Ugyancsak idén, pár hónappal később Tokióban megtartják 
a tavalyról elhalasztott nyári olimpiai és paralimpiai játé-
kokat. Itt már sokkal nagyobb szerepe van a minisztéri-
umnak. Mit tesznek a sikeres szereplés érdekében?

Eléggé meg van kötve a kezem, mert a támogatási metodológiát 
már az elődöm idejében elfogadták, a szövetségek az alapján 
kapják a támogatást az olimpiai felkészülésre. Ami viszont rajtam 
múlik, és ebben a tekintetben nagyon szigorú leszek, hogy garan-
tálni fogjuk, hogy az olimpiai felkészülésre nyújtott támogatások 
valóban az olimpiai kvótát nyert sportolók felkészülésére legyen 
fordítva. Ne fordulhasson elő, hogy a szövetségek az olimpikonok 
felkészülésére kapott pénzt ne arra, hanem másra költsék. Azt 
szeretném, hogy a már kvalifikált 58 sportoló, valamint az a 
mintegy ötven további, aki reményeink szerint megszerzi a kvótát, 
mindent kapjon meg arra, hogy maximális formában utazhasson 
ki Tokióba.

Az erőforrások, magyarul a pénz elosztása mindig óriási 
fejtörést okoz. Milyen vezérelv fogja vezetni ezen a téren? 
Mindenki kapjon egyenlően, vagy az éremesélyes sportá-
gakkal, sportolókkal kivételezni fognak?

Azt szeretném, hogy mindenki a saját szintjén kapjon meg 
mindent. Románia nagyon erős evezésben, ezért ők kiemelt 
figyelmet kapnak, folyamatosan fogjuk ellenőrizni, hogy valóban 
optimális feltételek között készülhetnek-e.

Evezzünk egy kicsit „erdélyi magyar vizekre”. Hogyan látja 
a sport beágyazottságát a mi, erdélyi magyar társadal-

munkban?

Erdélyben	talán	egy	kicsit	magasabb	a	sportkultúra,	ennek	az	
egyik	magyarázata,	hogy	itt	a	múltban	jobbak	voltak	az	ered-
mények,	 ezért	 a	 klubok	 attraktívabbak	 voltak,	 a	 gyerekek	 is	
jöttek.	 Ezeket	 a	 regionális	 különbségeket	 a	 sportstratégi-
ában	is	figyelembe	kell	vennünk.	De	ugyanígy	a	városi	és	falusi	
környezetből	 származók	között	 is	óriási	különbségek	vannak.	
Nekünk	például	ki	kellene	használnunk	azt,	hogy	Romániában	
sok	olyan	elmaradottabb	 régió	van,	ahol	a	 sport	egy	kitörési	
lehetőség	 lehet	 a	 fiatalok	 számára.	 Őket	 sokkal	 könnyebb	
motiválni, edzeni.

Egyetértek Önnel, hogy az erdélyi régióban a sportkultúra 
sokkal megalapozottabb, nagyobb hagyománya van. Ennek 
viszont ellentmond az a tény, hogy mára már csak mutatóban 
van egy-két erdélyi magyar a román élsportolók között. 
Ennek mi az oka? Miért tűntek el, koptak ki a magyarok a 
romániai élsportból? Hogyan lehet ezen javítani?

A román sport az elmúlt olimpiai ciklusokban egyre rosszabbul 
és rosszabbul teljesített, ez a lejtmenet Sydney óta folyamatosan 
tart. Akkor sem voltunk sokan mi, erdélyi magyarok, s azóta 
valóban csak egy-kettő maradt. Ezt a trendet is azzal a straté-
giával lehet majd megállítani, amiről fentebb beszéltem. Fel kell 
mérnünk, hogy melyik régióban milyen klubjaink vannak, ott mik 
az erősségeink, és azokat ki kell aknáznunk. Meg szeretném szűn-
tetni azt a gyakorlatot az állami kluboknál, hogy kényelmesen 
ülünk a pozíciónkban, nem dolgozunk, mert a fizetés úgyis jön. 
Ennek az ideje lejárt.

Nem fél attól, hogy nagyon sok ellenséget fog magának 
szerezni?

Az a miniszter szeretnék lenni, aki a jövőért dolgozik, nem azért, 
hogy mindenkinek a kedvébe járjon. Úgy érzem, ezért a mentali-
tásomért lettem nevezve, valamint azért, mert letettem valamit 
az asztalra. Sok ellenségem volt akkor is, amikor a kerékpárszö-
vetség elnökének választottak, de bebizonyítottam, hogy helyes 
az általam képviselt út, a legerősebb szakszövetség vagyunk a 
balkáni régióban.

Főleg a magyarországi infrastrukturális befektetéseknek 
köszönhetően javulóban vannak a sportolási lehetőségek 
Erdélyben, de még mindig egész régiók vannak, ahol 40, 50, 
60 éves a legújabb pálya, csarnok. Mit tud nekik ígérni?

Bárcsak úgy lehetne, hogy egyet pattintok az ujjammal, és mindet 
újba teszünk. Arra kell koncentrálnunk, hogy létrehozzuk azokat a 
központokat, amelyek jó feltételeket biztosítanak a fejlődéshez, 
magukba tudják szívni a sportolókat.

A végére hagytam a legfontosabb kérdést. Hogyan áll a 
felkészülése? Tudomásunk szerint arra készül, hogy minisz-
terként utazzon ki és érmesként térjen haza a paralimpiáról. 
Figyeli az ellenfeleket? Megvalósítható célkitűzés?

Ha jól be tudom osztani az időmet, akkor igen. Amikor elvállaltam 
ezt a küldetést a minisztérium élén, akkor nagyjából minden más 
tevékenységemről lemondtam. Csak az maradt a régi életemből, 
hogy hetente négyszer, ötször edzek. Úgy tervezem, hogy márci-
ustól augusztusig aztán kicsit jobban megnyomom. Érzem, hogy 
még van bennem.

www.rmdsz.ro
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I.	 Szent	 István	 975	 körül	
született	és	1038.	augusztus	
15.	hunyt	el.	Szent	István	az	
utolsó magyar fejedelem és 
az	első	magyar	 király.	Géza	
fejedelem és Sarolt fejede-
lemasszony	fia,	a	keresztény	
magyar	 állam	megteremtő-
jeként a magyar történelem 
egyik	 legkiemelkedőbb	
alakja. A katolikus egyház 
egyházszervezői	 tevékeny-
sége miatt szentté avatta 
és	 Magyarország	 fővédő-
szentje lett.

Szent	István	keresztelésére	985	és	989	között	kerülhetett	sor.	
Liudolf	Gizellát,	II.	Henrik	bajor	herceg	leányát	995	körül	vette	
feleségül.	Már	apja,	Géza	997-es	halálától	magyar	fejedelem,	
majd	 1001.	 január	 1-én	 történt	 megkoronázása	 által	 „Isten	
kegyelméből”	 Magyarország	 királya.	 A	 magyarok	 országát,	
a	 magyar	 törzsek	 szövetségéből	 kialakult	 fejedelemséget	
egységes keresztény állammá szervezte át. Ez az államala-
kulat	1028-tól	kis	híján	az	egész	Kárpát-medencére	kiterjedt	és	
államformájában	a	20.	századig	nem	történt	változás.	Az	általa	
meghirdetett	 új	 politikai	 irányvonalnak	 ellenszegülő	magyar	
törzseket	 fegyverrel	 vagy	 békés	 úton	 hódoltatta,	 az	 ellene	
irányuló lázadásokat leverte.

Az ezeréves magyar törvénytár az általa alkotott törvényekkel 
kezdődik.	 Az	 államszervezet	 kiépítésével	 párhuzamosan	
megszervezte	a	magyar	keresztény	egyházat,	ezért	ő	és	utódai	
viselhették az apostoli király címet. Magyarországon minden 
év	augusztus	20-a,	1083-as	székesfehérvári	szentté	avatásának	
évfordulója	 1771	 óta	 –	 kisebb-nagyobb	 megszakításokkal	
–	nemzeti	ünnep.	Külföldön,	mivel	halála	napján	Nagyboldo-
gasszony	 napja	 van,	 az	 azt	 követő	 napon,	 augusztus	 16-án	
ünneplik.	 Mumifikálódott	 jobb	 keze,	 a	 Szent	 Jobb	 jelentős	
katolikus ereklye.

Legalább	egy	érsekséget,	hat	püspökséget	és	három	bencés	
monostort	alapított,	így	a	magyar	egyház	a	Szent	Római	Biro-

dalomtól	 függetlenül	 működhetett.	 A	 kereszténység	 terje-
dését	szigorú	büntetésekkel	kényszerítette	ki.	A	közigazgatást	
a várak köré szervezte és kialakította a vármegyerendszert. 
Miután	sikerült	békét	teremtenie,	az	ország	a	zarándokok	és	a	
kereskedők	kedvelt	útvonalává	vált.

Mindkét	fiát	túlélte.	1038.	augusztus	15-én	halt	meg.	Székes-
fehérvárott	 temették	 el,	 az	 általa	 építtetett	 bazilikában,	
melynek	védőszentje	Szűz	Mária.	Halála	után	belháború	dúlta	
az	 országot.	 I.	 László	 király	 kezdeményezésére	 VII.	 Gergely	
pápa	kanonizálta	1083-ban	fiatalabbik	fiával,	 Imre	herceggel	
és Gellért püspökkel együtt.

I.	István	király	ismert	és	kiemelkedő	személynek	számít	a	magyar	
történelemben.	Ám	nincs	bizonyíték	arra,	hogy	Istvánnak	már	
életében	és	az	Árpád-korban	is,	a	maihoz	hasonló	kultusza	lett	
volna,	erre	utal	ugyanis,	hogy	az	első	őt	követő	István	csak	a	
12.	 században	 élt.	 A	 figyelem	 csak	 a	 halálát	 követő	 zavaros	
évtizedek után fordult felé. A szentté avatását már a 11. század 
végén	 kezdeményezte	 az	 akkori	 magyar	 király,	 a	 későbbi	
Szent László. A szertartást pápai engedéllyel végezték. László 
és	 az	 akkori	 pápa,	 VII.	 Gergely	 több	 alkalommal	 érintkeztek	
egymással,	amit	hiteles	vatikáni	források	is	bizonyítanak.	Az	a	
levél	azonban	nem	maradt	fenn,	amiben	Szent	László	a	pápai	
engedélyt	 kérelmezte	 István	 szentté	 avatáshoz,	 ám	 Szent	
Gellért	 püspök	 írása	 megőrizte	 a	 pápai	 engedélyét,	 amely	
írás	 így	szól:	„emeljék	fel	azok	testét,	akik	Pannóniában	a	hit	
magvát elvetették, és az országot a hit hirdetésével öntözték, 
hogy	őket	a	 legnagyobb	tiszteletben	tartsák	és	méltó	tiszte-
lettel	illessék.”	Ez	azt	jelentette,	hogy	István	sírját	megbontják,	
testét pedig az oltárra emelik.

A	szertartásra	háromnapos	böjtöt	és	imát	követően	szentmise	
keretében	 került	
sor. A ceremónia 
augusztus	 15-re,	
Nagyboldogasszony	
napjára	volt	kitűzve,	
de	István	koporsóját	
nem tudták kinyitni. 
A legenda szerint 
ehhez Salamont 
szabadon	 kellett	
bocsátani.	 Végül	
csak öt nap múlva 
tudták felnyitni 
a koporsót. A 
koporsó felnyitását 
csodás gyógyulások 
követték, amit Kristó 
tömegpszichózissal 
vagy elragadta-
tással magyaráz. 
A legenda szerint 
koporsót rózsa-
színű	 víz	 töltötte	 ki,	
és a maradványok 
balzsamillatúak	 voltak.	 1083.	 augusztus	 20-án	 László	 az	 első	
magyar	királyt,	a	magyar	püspökök,	apátok	és	előkelők	jelenlé-
tében	István	király	ezüstládába	zárt	ereklyéivel	a	székesfehér-
vári	királyi	bazilika	oltárára	emeltette,	ami	a	szentté	avatását	
jelentette.	Ezután	„a	felszentelés	ünnepségének	befejeztével	
a	szent	testet	az	egyház	közepén	fehér	márvány	szarkofágban	
helyezték	 el.”	 Ezzel	 ő	 lett	 az	 első	magyar	 katolikus	 szent	 és	
egyben	 az	 első	 magyar	 szent	 király	 is.	 Ugyanezen	 a	 napon	
avatták	szentté	Imre	herceget	és	Gellért	püspököt	is.

1020 éve koronázták királlyá Szent Istvánt
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A	 római	 katolikus	 egyház	 Magyarország	 fővédőszentjeként	
és a nemzet mennyei patrónusaként tiszteli, valamint minden 
magyar	katona	védőszentje	is	egyben.
2000.	augusztus	20-án	I.	Bertalan	konstantinápolyi	pátriárka	a	
budapesti	 Szent	 István-bazilika	 előtt	 bemutatott	 szentmisén	
jelentette	be,	hogy	a	keleti	keresztények	is	felvették	egyházuk	
szentjei	közé.	 Így	a	nagy	egyházszakadás,	az	1054-es	szkizma	
óta	Szent	 István	király	az	első	olyan	 szent,	 akit	mind	a	 római	
katolikus,	mind	az	ortodox	hívők	szentként	tisztelnek,	és	aki	így	

ökumenikus	hidat	jelent.	István	király	természetes	úton	mumifi-
kálódott	 jobb	 keze,	 a	 Szent	 Jobb	 katolikus	 ereklye,	melyet	 a	
budapesti	 Szent	 István-bazilikában,	 a	 Szent	 Jobb-kápolnában	
őriznek.
Első	 legendája	 Szent	 István	 király	 nagyobbik	 legendája,	 ami	
1077	és	1083	között	íródott.	Idealizált	képet	fest	a	királyról,	aki	
magát	és	országát	Szűz	Máriának	ajánlotta.	Kisebbik	legendája	

már	Kálmán	király	idején,	1100	körül	íródott,	István	király	szigo-
rúságát	 emeli	 ki.	 Harmadik	 legendája	 a	 Hartvik-legenda,	 ami	
az	előző	kettő	alapján	készült,	 szintén	Kálmán	király	alatt.	 III.	
Ince	 pápa	 ezt	 nyilvánította	 hivatalossá	 1201-ben.	 Klaniczay	
Gábor	 azt	 írta,	 hogy	ezek	 a	 legendák	új	 fejezetet	 nyitottak	 a	
szent	uralkodók	legendáinak	sorában,	mivel	bemutatják,	hogy	
egy egyeduralkodó hatalmának aktív használatával is elérheti 
a	szentséget.	 István	király	volt	az	első	uralkodó,	akit	Krisztus	
győzedelmes	 katonájaként	 avattak	 szentté.	 Hitvalló	 király	 is	
volt,	szemben	a	korábban	szentté	avatott	vértanú	uralkodókkal.
Nemcsak	Magyarországon	tisztelik.	Kezdetben	először	Bajoror-
szágban,	Scheyernben	és	Bambergben,	de	ereklyéi	elkerültek	
Aachenbe,	 Kölnbe,	 Montecassinoba	 és	 Namurba	 is.	 XI.	 Ince	
pápa	 1686-ban	 Buda	 felszabadítása	 után	 az	 egész	 egyházra	
kiterjesztette	 a	 kultuszt,	 és	 ünnepét	 szeptember	 2-ára	 tűzte	
ki.	1969-ben,	amikor	Szent	Joachim	napját	áthelyezték,	akkor	
István	király	napját	tették	a	helyére,	augusztus	16-ára.	Magyar-
országon szentté avatásának napján ünneplik, augusztus 20-án. 
A	Szent	Jobb	ereklyéjének	ünnepe	május	30-a.	Magyarország	
védőszentje,	 királyok,	 kőművesek,	 kőfaragók,	 építőmunkások	
védőszentje,	 súlyos	 betegségtől	 szenvedő	 gyerekek	 védő-
szentje.

Támogatók - Partnerek



8 Nagy-Küküllő

A lap elektronikus formában is olvasható a www.medgyes.ro honlapon. 

Postacím:
Szeben megye, Medgyes, I.C. Brătianu út, 32-es szám, i.sz. 551003

E-mail:
madisz@medgyes.ro

Nyomdai kivitelezés:
S.C.GARAMOND TIPOGRAFIE S.R.L.

ISSN - 2277 0115
Példányszám: 2000, Tiraj: 2000

A SZERKESZTŐSÉG

Nagy-Küküllő
Felelős szerkesztő:

Balázs Botond

Főmunkatársak:

Balázs Noémi, Soldorfean Zsuzsa, 
Kiss Noémi, Palea Kinga, Kémeri 

Attila, Töttösi Gergő, Fazekas 
Attila, Oltean Ildikó

Technikai szerkesztés:
Balázs Botond

Korrektúra: 
Töttösi Gergő

Lap-arculat imázs: 
Bukur Tamás

Megjelenik havonta a 
Medgyesi MADISZ gondozásában.

Fontos tudnivalók az oltáskampány második szakaszáról

Javában	zajlik	Romániában	az	oltáskampány	második	szakasza.	
Elérhetővé	 vált	 az	 előjegyzési	 platform	 azok	 számára,	 akik	
ebben	a	szakaszban	jogosultak	a	vakcinára,	ugyanakkor	a	házi-
orvosoknál és az önkormányzatoknál is jelentkezni lehet a 
védőoltásra.	Mutatjuk	a	fontosabb	tudnivalókat:	

Ki kérheti az oltást a második szakaszban?

• 65 év fölötti személyek
• krónikus betegek, életkortól függetlenül.

A	betegségek	listája	a	következő:
•	cukorbetegség
• túlsúlyosság
•	más	anyagcsere-betegségek	(veleszületett	is)
•	szív-	és	érrendszeri	betegségek
•	vesebetegségek
•	onkológiai	betegségek
•	tüdőbetegségek
•	idegrendszeri	betegségek	(Down-szindróma	is)
•	májbetegségek
•	autoimmun	betegségek
•	súlyos	immunhiányos	betegségek:		transzplantáción	átesett	
betegek,	előzetes	orvosi	jóváhagyással,	biológiai	terápia	vagy	
hosszútávú	 	 kortikoszteroid	 kezelés	 alatt	 álló	 betegek,	 HIV	
fertőzöttek
• fogyatékossággal élők, mozgáskorlátozottak, alacsony 
immunitással rendelkező személyek, a kísérőik és a vele 
egy háztartásban élők
• hajléktalanok
• kulcsfontosságú ágazatokban dolgozó személyzet
•az	 állami	 intézmények	 működését	 biztosító	 személyzet	
(Parlament,	Alkotmánybíróság,	Államelnöki	Hivatal,	Kormány,	
Gazdasági	és	Szociális	Tanács,	Nép	Ügyvédje,	Román	Nemzeti	
Bank,	Törvénykezési	Tanács,	minisztériumok	és	az	alárendelt	
intézmények)
•	 a	 közbiztonság,	 rendbiztonság,	 védelem,	 igazságügy	 terén	
dolgozó személyzet, végrehajtók, fordítók, tolmácsok, 
ügyvédek
•	kulcsfontosságú	gazdasági	szektorban	dolgozó	személyzet:
vízszolgáltatást	biztosító	személyzet
-		villamos	energia	előállítását	és	elosztását	biztosító	személyzet
-	fűtőanyag	előállítását	és	elosztását	biztosító	személyzet
-	gyógyszergyártást	biztosító,	szállító	személyzet
-	áru-és	személyszállításban	dolgozó	személyzet
-	vasúti	csomópontokon,	repülőtereken	dolgozó	személyzet
-	 különleges	 kommunikációs	 szolgáltatásban	 dolgozó	
személyzet
-	tengeri	vagy	belvízi	hajózásban	szolgálatot	teljesítő	személyek
- tengeri platformokon dolgozó személyzet
-	mobil	tengeri	fúróegységeken	dolgozó	személyzet
•	a	tanintézményekben	és	bölcsődékben	dolgozó	személyzet
• postai személyzet

• az egyházi személyzet
•	a	sajtóban	dolgozó	személyzet,	akik	ki	vannak	téve	a	fertő-
zésnek	(például	kórházakban	forgatnak)
• hulladékszállítással foglalkozó személyzet
• temetkezési vállalatoknál dolgozó személyzet, akik a holttes-
tekkel szállításával, kezelésével foglalkoznak
• a szociális /gyermekvédelmi igazgatóságoknál dolgozó 
személyzet,	akik	direkt	kapcsolatban	vannak	a	kedvezménye-
zettekkel
•	 a	 fogyatékossággal	 élőknek,	 mozgáskorlátozottaknak	 és	
kísérőiknek	 egészségügyi	 és	 szociális	 szolgáltatást	 nyújtó	
személyzet
•	a	helyi	közigazgatásban	dolgozók
•	a	mezőgazdaságban	és	élelmiszeriparban	dolgozók
• az Országos Meteorológiai Szolgálat dolgozói
•	a	külföldi	diplomáciai	képviselők	és	családtagjai
•	 a	 külföldön	 küldetést	 teljesítő	 civil	 és	 katonai	 személyzet,	
valamint	családtagjaik,	a	külföldi	utazást	megelőzően
•	az	Országos	Kifizetési	Ügynökség	és	Szociális	Felügyelőség	
és	ennek	alárendelt	intézményeinek	felügyelői
•	 a	 számvevőszék	 valamint	 a	 megyei	 kereskedelmi	 kamarák	
dolgozói
•	a	Gazdasági	Versenyhivatal	központi	és	helyi	dolgozói
•	a	nemzeti	és	az	olimpiai	válogatottban	versenyző	sportolók,	
valamint	az	őket	felkészítő	technikai	csapat.

Hol lehet kérni az oltást?
• elektronikus úton
• egy már regisztrált személy oldaláról a https://programare.
vaccinare-covid.gov.ro/auth/login	 platformon	 keresztül	 (egy	
fiókból	legfeljebb	10	ember	regisztrálhat)
• háziorvosnál
•	call	centeren	keresztül,	a	021	414	44	25-ös	egységes	hívószám	
segítségével
• az önkormányzatokhoz tartozó szociális igazgatóságoknál

Csak személyesen lehet regisztrálni?
	Nem.	Hozzátartozók	vagy	közeli	barátok	segítségével	is	lehet,	
akik	 létrehozhatnak	 egy	 saját	 fiókot	 a	 platformon,	 és	 ezen	
keresztül	 előjegyzést	 kérhetnek	 legtöbb	 10	 családtag	 vagy	
ismerős	számára.

A kulcsfontosságú ágazatokban dolgozók esetében a cég 
kérheti az előjegyzést a vakcinára?
Igen.	Ezeket	a	dolgozókat	a	munkaadójuk	 regisztrálja	a	plat-
formon,	az	alkalmazott	azonban	maga	választhatja	ki	az	oltás	
időpontját	 és	 a	 központot,	 ahova	 elmegy,	 hogy	megkapja	 a	
vakcinát.

Jogosult vagyok a vakcinára akkor is, ha nincs egészségügyi 
biztosításom?

Igen.	 A	 jogosultak	 kérhetnek	 előjegyzést	 az	 oltásra	 függet-
lenül	attól,	hogy	van-e	biztosítása	vagy	sem.


