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 Az embert az álmai hajtják, 
és minden fejlődés álmokból és 
ötletekből ered. Így kezdődött a 
mi történetünk is.
 Volt egy álmunk arról, hogy 
ezen a festőien szép területen 
valamilyen működőképes 
fejlesztést csináljunk, ami 
megmutat minket, megmutatja 
Magyarországot és bemutatja 
annak néhány érdekességét, 
igen gazdag ízvilágát.
 Olyan újdonságot szeret-
nénk megmutatni, ami nincs 
vagy nagyon ritkán fordul elő 
ezen a vidéken. Olyan ételeket 
és italokat, melyeket gyorsan 

és kényelmesen el lehet fogyasztani. Sikerült találnunk egy gyönyörű régi épületet, ahol egy 
teljesen modern, színes és egzotikus gyors éttermet alakítottunk ki. Három fő motívumot szeret-
nénk itt elsősorban kínálni, Gálffi Dezső varázslatos kézműves csokoládéit, Afrika és dél-Ame-
rika különleges és ízletes kávéit, teáit, a Magyarországon rendkívül népszerű réteseket és gazdag 
party szendvicseket. Lesznek ezenkívül pogácsák, croassantok, smoothik, házi szörpök, bor- és sör 
különlegességek. 
Az épület mögött van egy kis zárt inkognitó terasz, melyet azoknak ajánlunk, akik teljes nyuga-
lomban szeretnének nálunk fogyasztani.
 A nyitás után hónapról hónapra szeretnénk újabb érdekességekkel, újdonságokkal kedves-
kedni vendégeinknek. Erről weboldalunkon és Facebook felületünkön folyamatosan tájékoztatni 
fogjuk önöket.
 Minden érdeklődőt szeretettel várunk, és reméljük, hogy önök ugyan olyan élvezettel és 
szeretettel fogyasztják termékeinket, mint ahogyan azokat mi készítjük önöknek. Szeretnénk, 
hogy vendégeink is azt érezzék: ez a miénk! 

(The Ours)

 A 2020-2021-es 
tanév végén Szeben 
megye egyetlen 
önálló magyar iskolá-
jának diákjai nagyon 
jó eredményeket 
értek el. Az iskola 
diákjai a megyében 
a 8., Medgyesen a 2. 
helyezést érték el 
a nyolcadik osztály 
végén sorrakerülő 
képességi vizsgán. 
 Sok sikert és 
kitartó munkát 
kívánunk nekik a 
továbbiakban. 

The Ours kezdet

Sikeresen vizsgáztak a Báthory István általános iskola diákjai
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Új tanuszoda épül Medgyesen

 2022 nyarán adhatja át a fejlesztési minisztérium a közel 
10 millió lejes befektetést. A standardoknak megfelelő, 25 m 
hosszú és 12,5 m széles medence 5 úszósávot biztosít a tanu-
lóknak, a tanórák alatt két osztály használhatja egyszerre.

 
A medencét öltözőkkel, zuhanyzókkal, és elsősegélynyúj-
tó-ponttal látják el, tanítás után pedig a lakósok előtt is 
megnyithatják, így a helyi közösség minden tagjának hasznára 
válthat. 

Felújítások Szeben megyében

 Szeben megyében felújítják és korszerűen felszerelik 
a megyei sürgősségi korház ideggyógyászati részlegét. A 
fejlesztési minisztérium 30 millió lejes finanszírozást biztosít, 
amelyből új képalkotási gépeket szereznek be, vértisztító 
felszerelést vásárolnak, és az idegrendszer működését feltér-
képező és mérő eszközökkel látják el a korházat. 

 A Nagyszebeni 
Evangélikus Székes-
egyházat restau-
rálják. Meglátogattuk 
ma a munkálatokat, 
amelyhez 21,5 millió 
lejes finanszírozást 
rendelt a szaktárca. A 
templom teljeskörű, 
külső-belső restau-
rálásának köszönhe-

tően megmentjük a város egyik legfontosabb műemléképü-
letét.

Szeben megyei RMDSZ küldöttgyűlés

A Szeben megyei RMDSZ küldöttgyűlésére került sor, amely 
keretében megszavaztak a szeptemberben sorra kerülő 15. 
Kongresszus küldötteit megyénkből.
 Ugyanakkor Cseke Attila Fejlesztési miniszter Medgyesen 
zárta Szeben megyei munkalátogatását.

Szeben megyei RMDSZ

RMDSZ
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 Július 4-én zárult az Erdélyi Politikai Iskola negyedik 
évfolyamának képzési időszaka, a vasárnapi, Budapesten zajló 
záróünnepségen 17 erdélyi fiatal vehette át az oklevelét. 
 
 A rendezvényen jelen volt Gulyás Gergely, magyar Minisz-
terelnökséget vezető miniszter, Horváth Anna, az RMDSZ 
ügyvezető alelnöke, Tőtős Áron, a Magyar Ifjúsági Értekezlet 
(MIÉRT) alelnöke, Geréd Imre, a Pro Iuventute Egyesület elnöke, 
valamint Szalai Zoltán, az Mathias Corvinus Collegium főigazga-
tója. 

 „A MIÉRT számára kiemelten fontos, hogy a közösség iránt 
elkötelezett erdélyi magyar fiatalok számára magas színvonalú 
szakmai képzéseket biztosítson. A szakmaiság mellett fontosnak 
tartjuk, hogy a programban olyan fiatalok vegyenek részt, akik 
szívükön viselik a romániai magyar közösség, egyszersmind a 
magyar nemzet sorsát is. Az elmúlt években az Erdélyi Politikai 
Iskola mára egy közösségé nőtte ki magát. Olyan közösségé, 
amelynek tagjai eltérő, színes egyéniségek, ez a sokszínűség 
azonban egységet képez, összetartozik. A mi feladatunk, hogy 
ezekben a fiatalokban rejlő tenni akarást a közösség szolgálatába 
állítsuk, hogy a képzés során megszerzett tudás a gyakorlatban is 
hasznosuljon” – fejtette ki Tőtős Áron.
 

 Gulyás Gergely miniszter gratulált a hallgatóknak, majd 
felidézte: az Erdélyi Politikai Iskola 2017-ben egy újszerű ötlet 
volt, amely során számtalan barátság, ismertség és jól működő 
kapcsolat jött létre, ugyanakkor az Erdélyi Politikai Iskolában 
szerzett diploma jó ajánlólevél lehet azok számára, akik érdek-
lődnek a közéleti tevékenység iránt, határon innen és túl. 

 Az Erdélyi Politikai Iskolát a Mathias Corvinus Collegium 
(MCC) szervezi, közösen az RMDSZ-szel és a MIÉRT-tel, melynek 
célja, hogy az erdélyi fiatalok az anyaországon kívül is hatéko-
nyan képviseljék a magyar közösség értékeit és érdekeit a helyi 
közéleti ügyekben. A negyedik évfolyam hallgatóival együtt 
immár 77-re nőtt az Alumni tagok száma. 

A programról
 A Mathias Corvinus Collegium (MCC) partnerségben 
a Romániai Magyar Demokrata Szövetséggel (RMDSZ) és a 
Magyar Ifjúsági Értekezlettel 2017 óta szervez képzést Erdélyi 
Politikai Iskola címmel. A program célja, hogy praktikus politikai 
ismertekkel lásson el olyan érdeklődő fiatalokat, akik hosszú 
távon saját közösségük alakítói, véleményformálói kívánnak 
lenni.

 Az iskola tagjai a képzés során betekintést nyerhetnek a 
politikai pártok és kampányok működésébe, a közösségépítés 
folyamatába, a közvélemény-kutatás módszertanába, vezetői 
készségeiket pedig tárgyalástechnikai, retorikai és prezentá-
ciós tréningeinken fejlesztik. A program kiváló lehetőséget 
nyújt azok számára, akiknek a pártpolitika működésének 
megértése segíti közösségi tevékenységük, vállalkozásuk vagy 
munkájuk kiteljesítését, de azok számára is, akik politikusi 
karriert kívánnak befutni.

A képzés a következő 4 elemből áll:
 Politikai menedzsment: Pártok működtetése, kommu-
nikációs rendszerek és kampányok, a közvélemény-kutatás 
módszertana, általános menedzsment, közkapcsolati és 
közösségi gazdálkodási kérdések
 Készségfejlesztő tréningek: Tárgyalástechnika, 
retorika, prezentációs és beszédírási képességek.
 Háttérbeszélgetések: Hazai és külföldi gyakorló politi-
kusok, közszereplők, politikai szakértők mesélnek tapasztala-
taikról.
 E-learning/online képzés: Releváns előadások hang- és 
videóanyagai és e-learning–tananyagokat bocsátunk a részt-
vevők rendelkezésére, többek között az alábbi témákban: 
politikai filozófia, politikai elemzés, közgazdasági ismeretek, 
vitakészség fejlesztés. A beadandó feladatok leadása (esszéírás, 
prezentációk, elemzések és videók készítése) is az e-lear-
ning-platformon keresztül zajlik.

MIÉRT Sajtóiroda

„Lediplomázott” az Erdélyi Politikai Iskola 
negyedik évfolyama is



4 Nagy-Küküllő

 Örömmel értesítjük Önöket, hogy a Rákóczi Szövetség az 
idei nyáron több ezer fiatal számára biztosít táborozási lehe-
tőséget Sátoraljaújhelyen a Nemzeti Összetartozás Napján 
átadott, teljes egészében felújított Rákóczi Hotel, Tábor és 
Rendezvényközpontban.

 Nyári programjaink kiemelt eseményei a Kárpát-me-
dencei Anyanyelvi Táborok, amelyeket elsősorban a szór-
ványban élő magyar általános iskolás diákoknak szervezünk. 
A rendezvény programja a korosztály nyári kikapcsolódását, 
kapcsolatépítését és magyar identitásának erősítését célozza. 
Táncház, kirándulás, vetélkedők, kézműves foglalkozások, 
kulturális és sportprogramok színesítik az egyhetes együtt-
létet.

 A táborba olyan gyermekek jelentkezését várjuk, akiknek 
életkora 7 és 14 év közötti, magyar nyelvtudásuk megfelelő 
ahhoz, hogy a tábor közösségi életébe aktívan bekapcsolód-
janak. Kérjük, hogy a diákcsoportok védettségi igazolvány-
nyal rendelkező felnőtt kísérő jelenlétében vegyenek részt a 
táborban.

A tábor időpontja: 2021. augusztus 22-27.

A tábor helyszíne: Rákóczi Hotel, Tábor és Rendezvényköz-
pont (3980 Sátoraljaújhely, V. István király útja 123.)

Utazás: a Rákóczi Szövetség az utazáshoz autóbuszt szervez.

 A Rákóczi Szövetség felvállalja az utazás, szállás, étkezés, 
programok, valamint a kirándulások költségeit.

 A szervezők és a tábor személyzete kivétel nélkül 
rendelkezik védettségi igazolvánnyal. A tábor idején 24 órás 
orvosi felügyeletről és balesetbiztosításról gondoskodunk.

 Jelentkezni a mellékelt táblázat kitöltésével és 
visszaküldésével lehet 2021. július 26-ig. 

 További információt a jelentkezési határidőt követően 
küldünk. Kérdésével, észrevételével forduljon Kiss Noémi ,helyi 
programkoordinátorhoz (0749 589 863, madisz@medgyes.ro).

A táborközpontról

 A Rákóczi Szövetség a Magyar Kormány jóvoltából 2019 
márciusa óta a rendezvényközpont tulajdonosa és üzemelte-
tője.

 A Rákóczi Tábor és Rendezvényközpont Kelet-Magyar-
ország egyik legnagyobb befogadóképességű ifjúsági szál-
láshelye. 300 méter magasan egy öt hektáros ősfenyvesben 
helyezkedik el, remek kilátással Sárospatakra és a Bodrog-
közre. A szállás egyidejűleg 480 főnek tud szállást és étkezést 
biztosítani.

 A tábor területén 2020. szeptember 1-jétől felújítási 
munkálatok zajlanak. A kompexlum a Magyar Kormány támo-
gatásával teljes egészében megújul.

 

 A megújuló Rákóczi Tábor és Rendezvényközpont 2021. 
június 4-én nyitja meg kapuit azzal a céllal, hogy a következő 
évtizedekben a magyar fiatalok meghatározó talélkozóhelyévé 
válhasson.

www.rakocziszovetseg.hu

Kárpát-medencei Anyanyelvi Tábor
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Véget ért a Startoljunk rá! körút: 20 

rendezvényen 1300 résztvevő ismerkedett 
meg közvetlenül az uniós pályázati lehető-

ségekkel
 Mintegy 1300 önkormányzati vezető, vállalkozó és civil 
szervezet képviselője vett részt a Startoljunk rá! erdélyi tájé-
koztató körút 20 állomásán, és nagyon sokan követték az élő 
közvetítéseket is. Az európai uniós pályázati lehetőségeket 
bemutató, Vincze Loránt RMDSZ-es EP-képviselő által szerve-
zett rendezvénysorozat június elején kezdődött és pénteken 
délután ért véget. A civil szervezetek és vállalkozók számára 
Székelyudvarhelyen, Csíkszeredában, Gyergyószentmik-
lóson, Sepsiszentgyörgyön, Szatmárnémetiben, Nagyváradon, 
Kolozsváron és Marosvásárhelyen tartott előadások mellett 
polgármestereket, önkormányzati vezetőket is tájékoztattak 
Farkaslakán, Csíkszeredában, Gyergyószentmiklóson, Uzonban, 
Kémerben, Kalotaszentkirályon és Harasztkeréken.

 A programot lebonyolító Vincze Loránt RMDSZ-es európai 
prlamenti képviselő értékelése szerint a Stratoljunk rá! erdélyi 
közösségépítő projektté vált. „Közös célunk, hogy a következő 
években hasznos beruházások szülessenek Erdélyben, amelyek 
növelik közösségünk életszínvonalát és életminőségét, amelyek 
hozzájárulnak a települések, a vállalkozások és a civil szerve-
zetek fejlődéséhez. Azonban ahhoz, hogy élni tudjunk a lehető-
ségekkel, és ne csak elköltsük, hanem hasznosan használjuk fel 
a Románia rendelkezésére álló 80 milliárd euró minél nagyobb 
részét, időben el kell kezdeni a felkészülést. A  Startoljunk rá! 
kiadvánnyal és rendezvénysorozattal az volt a célom, hogy haza-
hozzam és ismertessem az Európai Unió pályázati rendszerét, az 
olyan irányelveket, mint a környezettudatosság, digitalizáció, 
innováció. Ezek olyan varázsszavak, amelyeket be kell építenünk 
pályázatainkba ahhoz, hogy sikeresek legyenek” – összegzett 
Vincze Loránt.

 A konferenciasorozaton Lengyel Erika, a Központi Regio-
nális Fejlesztési Ügynökség osztályvezetője ismertette az álta-
lános pénzügyi keret és a helyreállítási és ellenállóképességi 
alap részleteit, a 40 típusú programot, amelyek keretében az 
Unió 1824 milliárd eurót biztosít a tagállamok számára. A civil 
szervezetek számára Farkas András, a PONT Csoport stratégiai 
igazgatója adott pályázatmenedzsmenttel kapcsolatos jó taná-
csokat, kiemelve: a következő tíz évben Románia napi 22 millió 
eurót költhet el, de nem az elköltésen kell gondolkodni, hanem 
az eredményes felhasználáson. A vállalkozók és önkormány-
zati vezetők számára a Goodwill Consulting területi képviselői, 
Péterfi Attila és Fazakas Botond, illetve Ilyés Szabolcs, a Regio-
Consult ügyvezetője ismertette a jelenleg elérhető forrásokat 
és a pályázatok menedzsmentjével kapcsolatos tudnivalókat. 
A Startoljunk rá! programot az Európai Néppárt képviselőcso-
portja finanszírozta.

Tánczos Barna: tárcaközi eljárásban van az 
egyszer használatos műanyag termékek 

betiltására vonatkozó EU-s irányelv

„Hamarosan a kormány napirendre tűzi az egyszer használatos 
műanyag termékek betiltását szabályzó jogszabálytervezetet, 
amely többek között a körforgásos gazdaságra való átállás népsze-
rűsítését célozza. Az EU-s irányelv romániai jogrendbe történő 
átemelését szabályzó jogszabálytervezet tárcaközi eljárásban 
van, de a szaktárca folytatja a tájékoztató megbeszéléseket az 
érintettekkel” – mutatott rá Tánczos Barna környezetvédelmi 
miniszter azt követően, hogy szerdán a Green Report szerve-
zésében találkozott a Romániai Sörgyártók Egyesületének, az 
Üdítőital-gyártók Egyesületének, a Romániai Csomagolóanya-
gokért és Környezetért Egyesület, a csomagolóanyag-gyártók, 
az újrahasznosítással foglalkozó cégek, valamint a HoReCa 
ágazat képviselőivel.

„Ma átbeszéltük az európai uniós normák által elfogadott 
csomagolóanyagok szabályozását, és az ezzel járó árnöveke-
dést, az árú jelölési követelményeit, a gyártók kiterjesztett fele-
lősségét, a csomagolóanyagból származó anyagok minőségének 
fontosságát, szortírozásának és újrahasznosításának költségeit, 
a lakosság tudatosítására irányuló elképzeléseket, a köztiszta-
sági szolgáltatások újragondolását, valamint a hatóságok elle-
nőrző szerepét” – taglalta a találkozó részleteit az RMDSZ-es 
miniszter. Hozzátette: a szaktárca az európai uniós irányelv 
teljes egészében való meghonosítását javasolja, és az összes 
érintettet biztosította nyitottságáról és elkötelezettségéről, 
ami az egyszer használatos műanyagokkal kapcsolatos irányelv 
hazai sikerre vitelét illeti.

A hatóságok elle-
nőrző szerepéről a 
miniszter elmondta: 
„több egyeztetést is 
folytattunk az egyszer 
használatos műanyag 
kapcsán az ellenőrző 
hatáskörről, hiszen 
az ellenőrző hatósá-
goknak eddig nem 
volt ilyen feladatuk. 

De mind a Környezetvédelmi Alap, mind a Környezetvédelmi 
Őrség, mind a Fogyasztóvédelmi Hivatal felkarolja az irányelv 
következetes gyakorlatba ültetését.”

www.rmdsz.ro
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 Erdélyiként, Székelyként és 
Kányádi Sándor Kossuth díjas költő 
unokahúgaként nagyon fontosak 
számomra a gyökereim a kultúrám 
és a nemzeti összetartozásunk.
 Világot járt énekművész-
ként mindig szem előtt tartottam 
a magyar zenei és irodalmi élet 
fontosságát, kultúránk ápolását, 
megismertetését, továbbörökítését 
a következő generációnak és eljut-
tatni a legtávolabbi otthonokba és 
a diaszpórába egyaránt, erősítve 
ezzel is a nemzeti öntudatot és a 
kulturális, nyelvi és lelki összetarto-
zásunkat.
 

Az „Egy csipetnyi Erdély” egy közösségkovácsoló művészeti 
műhely, ahol verseken, meséken, balladákon és néptáncokon, 
népdalokon keresztül elevenítjük fel a magyar és a székely 
kultúra gyöngyszemeit családi foglalkozás keretében.
Ez a csodálatos előadás Medgyesen is lezajlott, ennek keretén 
belül a Dévai Szent Ferenc Alapitvány gyerekei és a helybéli 
családok vettek részt az interaktív foglalkozáson.

Köszönjük a támogatást!

 A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával a Pro 
Schola Mediensis Egyesületnek a 2020/2021-es tanévben is 
sikerült ingyenes ingázást biztósítania mindazoknak a Medgyes 
környékén élő diákoknak, akik tanulmányaikat anyanyelvükön 
folytatják a medgyesi Báthory István Általános Iskolában.
  
 Ugyancsak a BGA támogatásának köszönhetően egye-
sületünk felújította a Báthory István Általános Iskola könyv-
tárát. Jól felszerelt, korszerűsített iskolakönyvtárunk így már 
számos könyvet, folyóiratot, lexikont, ismerethordozó forrást 
bocsáthat a diákok, nevelők számára. Segíti és gazdagítja úgy 
a tanórákat, mint az iskolán kívüli tevékenységeket is.
 Ezúton is köszönjük a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek 
a támogatást!

Újabb felszereléssel bővült iskolánk

 A Pro 
Schola Egyesület  
az elmúltt tanév 
folyamán  két 
laptopot és 
három videopro-
jektort vásárolt 
a Báthory István 
Általános Iskola 
számára.
Most már minden 
tanterem saját 
laptoppal / 
számítógéppel 
rendelkezik, az 
V.-VIII. osztályos 
diákok tanter-
meiben pedig 
videoprojektorok könnyítik meg, teszik színesebbé, hatéko-
nyabbá az oktatást.
 Iskolánk modern és korszerűen felszerelt informatika 
laborral rendelkezik.
 Mindez nem valósulhatott volna meg a Bethlen Gábor 
Alapítvány segítsége nélkül, akinek ezúton is köszönjük a 
támogatást!

Egy csipetnyi Erdély
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 A fotókon a látványos és ritka felhőképződményt 
mammatus felhőknek (mammatocumulus) nevezünk, (a latinból 
származó “mamma” = mell, „cummulus” = gomolyos felhő.). 
Az egyik legfotógénikusabb időjárási jelenségről tudnunk 
kell, hogy szupercella típusú viharhoz társulnak, amely heves 
időjárási eseményeket képes produkálni: környezetében a 
felhőszakadástól a tornádóig akár együttesen is előfordulhat 
bármelyik említett esemény. Több órán keresztül is fennmarad-
hatnak, és eközben akár 250 kilométert is megtehetnek. 

 A szupercella egyik tipikus 
szerkezete a mammatus felhő. 
Esztétikai megjelenésük ellenére 
a mammatus kevés kvantitatív 
kutatás tárgyát képezte, mégis 
egy pár elmélet ismert a fejlődési 
mechanizmusáról. A legmaga-

sabb zivatarfelhők üllője alatt képződnek. A felfele áramló 
meleg és magas páratartalmú levegő elveszti a lendületét és 
vízszintesen terjed. Ez a levegő sűrűbbé válik, mint a környező 
levegő és elkezd süllyedni az üllő alá. A legegyszerűbb magya-
rázat a nedves felhős levegő süllyedése az üllő alatti szárazabb 
levegőbe. A lefele áramló nedves és a száraz levegő közötti 
hőmérsékleti különbségek miatt a felhő alatti réteg destabi-
lizálodik és felfordul, ezáltal a felhők egy lekerekített formát 
képeznek és kidudorodnak.

 Technikai adatok: a fotók vihar után készültek a Budai 
Várnegyedben-Halászbástya, 2021. július 9-én, telefonnal 
(Iphone 12 Pro Max).

Balázs Beatrix-Boglárka

Támogatók - Partnerek

Mammatus felhők 
Budapest felett
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