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Elkezdődött szeptember 13-án 
az új iskolai tanév, Szeben 
megye egyetlen önálló magyar 
iskolájában. Zökkenőmentesen, 
frissen és feltöltődve vettek 
részt pedagógusok, diákok, 
szülők és nagyszülők, meghí-
vottak egyaránt az évnyitó 
ünnepségen, a Báthory István 
Általános Iskolában. 
 Az iskola egyik erőssége 
az, hogy a létszámtól eltérően, 
erős, összetartó közösség áll 
mögötte. Összefogással sikerült 
elérni azt, hogy Szeben megye 
egyik legmodernebb iskolája 
lett, ugyanakkor eredményeket 

is hoztak az iskola diákjai az elmúlt években a különböző vetélkedőkről. 
 Az iskola közösségét támogató szervezetek, legyenek azok egyházi, politikai vagy civil szer-
vezeteknek sikerült elérni azt, hogy tornaterem hiányát pótólták és megvalósították, az informa-
tika laborban levő régi számítógépeket újakra lecserélték, minden osztályt felszereltek számí-
tógéppel, laptoppal. Sikerült krétamentesíteni idéntől minden osztálytermet, minden osztály 
fel van szerelve vetítővel, vászonnal, sőt az V-VIII. osztályban okostáblákat használnak idéntől a 
tantermekben. Hamarosan meg kell érkezzen 120 új iskolai pad a diákoknak. 

folytatás a harmadik oldalon

 Bátran kijelenthetjük, hogy Szeben 
megyében, Medgyesen van a legmo-
dernebb iskola. Sőt, nem akármelyik 
oktatási intézmény, hanem a Báthory 
István Általános Iskola. A több száz éves 
múltra visszatekintő intézmény, 2010-ben 
újjáépült, akkoriban megyénk egyetlen 
felújított iskolája volt. 

 Az összefogásnak elképzelhetetlen 
szerepe volt abban, hogy mindez megvaló-

sulhasson. Összefogás a pedagógusok között, összefogás a civil-, egyházi- és politikai szervezetek 
között, egyszóval közösségi összefogás. 

 Az elmúlt évek során akár helyi, az RMDSZ-es önkormányzati képviselők, akár megyei, akár 
országos vagy határon túli támogatás lehívásában iskolaigazgató, pedagógusok és önkéntesek 
segítettek minél több és jobb beruházást lehívni a megye egyetlen önálló magyar iskolájába. A 
diákok mindig előtérbe voltak helyezve, a kisebbségi lét nem szabadott nekik hátrányt jelentsen. 
Az volt mindig a cél, hogy büszkék legyenek arra, hogy a Báthoryban járnak, vagy itt végeztek. 
A szülők elégedettek legyenek azzal a minőségi szinttel, amit az iskola biztosítani tud. Minden 
szereplőnek, legyen szó diákról, pedagógusról legyen meg a kellő eszköz a versenyképes, minőségi 
oktatáshoz. Ezeket szem elött tartva jött létre 31 évvel ezelőtt az önálló magyar iskola, 2010-ben 
az újjáépítés, azóta pedig mindaz amire büszkék vagyunk. 

folytatás a harmadik odlalon

Becsengettek, 2021-2022

A legmodernebb iskola
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Mától pályázhatnak az önkormányzatok 
a víz-, szennyvíz- és úthálózat építésre 

és korszerűsítésre

 Megjelent a Hivatalos Közlönyben az Anghel Saligny 
program alkalmazási szabályozása, és ezzel érvénybe lépett 
a fejlesztési minisztérium 50 milliárd lejes finanszírozási 
programja – jelentette be Cseke Attila fejlesztési miniszter.

„Mától lehet pályázni, de nem kell elsietni. Minden önkormány-
zatot arra bíztatok, hogy jól előkészített, hibátlanul megírt 
pályázatot nyújtson be, hiszen a leadás sorrendje nem számít az 
elbírálásnál. A cél az, hogy az országban mindenhol elinduljon a 
fejlesztés. Minden megye minden települése részesülhet finan-
szírozásban, amennyiben legalább egy, hibátlan pályázatot 
benyújt” – hangsúlyozta Cseke Attila.

 A szaktárcavezető elmondta: víz-, szennyvíz- és úthálózat 
építésre lehet pályázni digitálisan és átláthatóan a miniszté-
rium által előkészített felületen: https://investitii.mdlpa.ro/. A 
gázhálózat kiépítésére a fejlesztési minisztérium és az energia-
ügyi minisztérium közös szabályozást dolgoz ki, és hamarosan 
indulhat a pályázás a gázhálózat kibővítésére is.

 45 nap áll az önkormányzatok rendelkezésére, a pályá-
zatokat november 8-ig nyújthatják be elektronikusan, de akár 
személyesen is a felületen kért időpont alapján.  A közműve-
sítési terv 12.000 kilométer víz- és szennyvízhálózat kiépíté-
sére biztosít finanszírozást, 700.000 családnak biztosítja az 
alapvető közszolgáltatásokat, és 5.000 kilométer utat korsze-
rűsíthetnek.

 Cseke Attila emlékeztetett: az önkormányzatok tíz száza-
lékkal több finanszírozást nyerhetnek, ha a kistérségi társu-
lásokon keresztül pályáznak. A szabályozás előre kiszabott, 
minimális összegeket ír elő: minden megye legalább 140 millió 
lejt költhet el úthálózat-korszerűsítésre, ugyanakkor útháló-
zat-javításra, víz- és szennyvízhálózat bővítésre és korszerűsí-
tésre pályázhatnak a helyi önkormányzatok is. Községenként 
legkevesebb 4, városonként legalább 7 millió lej előre kiszabott 
összeg áll a helyi infrastruktúra-befektetések rendelkezésére. 
A municípiumok minimum 10 millió, a megyeszékhelyek legke-
vesebb 43 millió lejt kaphatnak.

Cselekvési tervet fogadott el az RMDSZ a 
2021-2024-es időszakra, középpontban a 

családpolitika 

 Amint Kelemen Hunor RMDSZ-elnök elmondta: a doku-
mentum a legfontosabb kormányzati feladatokat próbálja 
számba venni, és a következő évek irányát próbálja megszabni. 
 A politikus a kongresszus idején tartott sajtótájékozta-
tóján elmondta: a család került dokumentum középpontjába. 
Az MTI kérdésére részletezte: az RMDSZ tavasszal vállalta 
a koalíciós partnerei előtt, hogy  az év végéig olyan törvény-
csomagot dolgoz ki, amely új alapokra helyezi a romániai 
családpolitikát. A nyár eleje óta munkacsoport dolgozik az új 
családpolitikai rendszeren, és az ősz folyamán bemutatja a 
javaslatait a koalíciós partnereknek. Hozzátette: a szövetség a 
fejlesztési politikát is úgy alakítaná, hogy általa minden egyes 
család életminőségét lehessen javítani. Hozzátette: a céloknak 
erős nemzetpolitikai alapjuk van.
 „A magyar közösség érdekében, de a teljes társadalom 
számára” fogalmazzák meg javaslataikat.
 Megjegyezte: „kevés gyermek születik Romániában, és a 
munkaerő elvándorlása is demográfiai deficitet idéz elő. „Báto-
rítani kell a fiatal családokat abban, hogy itthon maradjanak, és 
gyermekeket vállaljanak” – tette hozzá. A koalíciós válságról az 
RMDSZ elnöke elmondta: abban bízik, hogy október 5. után, 
amikor a koalíciós partnerek tisztújító kongresszusai lejárnak, 
újraalakulhat a hárompárti koalíció. Hozzátette a kisebb-
ségi kormányzás is lehetséges, de a kormányzati ciklusból 
hátralévő három év túl hosszú, ez idő alatt túl kiszolgáltatott 
lenne a kormány. Kelemen Hunor szerint az RMDSZ egyforma 
mércével mérte a partnereket, amikor próbált békét teremteni 
a felek között, és nem a kormányfő érdekeit képviselte. Hozzá-
tette azonban: „A kormánynak van egy miniszterelnöke, ez 
pedig Florin Cîțu. Amíg kormányon vagy, meg kell egyezni. Ha 
nem tudsz megegyezni, akkor mehetsz”. 
 Kérdésre arra is kitért, hogy az USR PLUS vezetőinek a 
távolmaradásából nem kell üzenetet kiolvasni, Dan Barna a 
párt társelnöke telefonon kívánt jó munkát a kongresszusnak.
 Kelemen Hunor arra is kitért, hogy a következő egy-két 
hétben a kormánynak intézkednie kell, hogy az energiaárak 
emelkedése ne sújtsa a családokat, és a cégeket. Kijelentette: 
az árak ideiglenes befagyasztására is lehetőség nyílik, hiszen 
ezt tette Spanyolország és erre készül Olaszország is. Úgy vélte: 
az állami tulajdonban levő cégek profitjából lehet támogatást 
nyújtani a nehéz helyzetbe kerülő cégeknek, és a magáncégek 
extraprofitját megadóztatva újabb forrásokat lehet előterem-
teni egy esetleges segélyprogramra. Az RMDSZ elnöke szerint 
kötelezővé tenné a koronavírus elleni védőoltást az egészség-
ügyi személyzet számára, ahogy ez több európai országban 
megtörtént.
 Az MTI kérdésére elmondta: az RMDSZ a késő ősz 
folyamán kidolgozza az alkotmányban is előírt, de mindeddig 
el nem fogadott kisebbségi törvény tervezetét. Miután a 
belső vitákat lefolytatták, a tervezetről előbb a partnereivel, a 
2018-ban hárompárti egyeztetést aláíró Magyar Polgári Párttal 
(MPP) és Erdélyi Magyar Néppárttal (EMNP), majd a parlament 
nemzeti kisebbségi frakciójával és a koalíciós partnerekkel is 
egyeztetéseket kezdeményez. Az RMDSZ 15. kongresszusa az 
alapszabály módosításával zárult. 

www.rmdsz.ro

RMDSZ
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...Becsengettek... folytatás az első oldalról

 Szeretettel fogadták a 17 előkészítő osztályos diákot, 
akikkel Bordi Irénke tanítónéni fogja megismertetni a számokat, 
betűket, megtanulnak közösen írni, olvasni a következő 
években. Az előkészítős diákoknak, az előző évekhez híven 
sikerült közös összefogással, a Medgyesi MADISZ, az RMDSZ 
és a Rákóczi Szövetség által új iskolatáskát, munkafüzetet és 
diákonként kb. 130 lejes (10.000 forintos) ösztöndíjat biztosí-
tani. 

 Természetesen az iskola többi diákjainak is előnyt jelent 
az, hogy magyar iskolába iratkoztak, hisz nekik is jár minden 
évben a Magyar Kormány által nyújtott 22.400 forint értékű 
támogatás, de említésre méltók az önkéntességi lehetőségek, 
különböző közösségépítő eseményeken, projekteken, a tábo-
rozási lehetőségek, amelyeket a MADISZ és az RMDSZ biztosít. 
Ezek mellett lehetőségük van a diákoknak a medgyesi Gyöngy-
virág néptánccsoport segítségével megélni népi hagyománya-
inkat, néptánc, népzene és hangszertanuláson keresztül.

 Nem utolsó sorban kiemelt figyelmet 
érdemelnek azok az iskolán kívüli tevé-
kenységek, amelyeket a medgyesi és 
Szeben megyei történelmi magyar 
egyházak szerveznek. 

 Magyarnak lenni jó, rengeteg érdekes 
és új dolog várja a kisiskolás diákokat 
az idei tanévben is. Sok sikert kívánunk 
nekik, a pedagógusoknak, szülőknek és 
nagyszülőknek türelmet és kitartást az 
új tanévben. 

www.medgyes.ro

... A legmodernebb iskola ... folytatás az első oldalról 
 Jelenleg minden osztályterem fel van szerelve laptoppal 
vagy számítógéppel, vetítővel vagy okostáblával, ezen modern 
eszközök segítségével 21. századi oktatást biztosíthatunk. Az 
informatikai labor fel van szerelve új számítógépekkel, torna-
terem épült, három iskolabusz szállítja a diákokat Szeben 
megye különböző településéről Medgyesre. 2017-től ingyen 
működtetjük a délutáni oktatási programot, mely keretében 
minden nap 16 óráig biztosítunk minőségi foglalkozásokat, 
tanulást, játékot és meleg ebédet az alsó tagozatos diákoknak. 
De megemlítésre méltó az iskolatáska program is, amely 
keretében az előkészítő osztályos diákok egy teljesen felsze-
relt iskolatáskát vehetnek át első iskolai napjukon, munkafü-
zetet. Ne feledkezzünk meg azokról a támogatásokról sem, 
amelyeket Magyarország biztosít, egyrészt a 24 000 Ft-os 
támogatást, amely minden magyar oktatási intézménybe járó 
gyereknek jár, másrészt azt a 10 000 Ft-os támogatást, amelyet 
a Rákóczi Szövetség biztosít adományokból minden előkészítő 
osztályos diáknak.

 Az anyagi források megteremtése nem könnyű feladat, 
anyagi forrásra pedig mindig szükség van. Legyen szó a beruhá-
zásokról, felszerelésekről, számítástechnikai kellékekről, isko-
labusz és delutáni programok működtetéséről. Ehhez valódi 
összefogásra van szükség ahhoz, hogy iskola, civil- és politikai 
szervezetek együttműködve érjék el a közös célt. 
 Ma már mindenki számára egyértelmű, hogy magyarnak 
lenni jó, magyar iskolába járni előny és az érvényesülés a továb-
biakban könnyebb azoknak, akik magyarul végzik tanulmánya-
ikat. 

 Mindezek mellett fontosnak tartjuk azt is, hogy a 
diákoknak olyan iskolán kívüli tevékenységet biztosítunk, 
amelyek akár kulturális, sport vagy szabadidős tevékenységek. 
Legyen szó táborokról, vetélkedőkről vagy önkéntességi lehe-
tőségekről. Ehhez a Millennium-Házban működő szervezetek 
nyújtják azt az infrastruktúrát, teremtik meg a szükséges anyagi 
forrásokat és teszik hozza azt a tudást, amelyek segítségével 
megvalósul minden. 

 Legújabb beruházás a Báthory István Általános Iskolában 
az iskolapadok, pontosabban az a 120 új iskolapad, amelyet az 
iskola megvásárolt.

 Az iskola fő támogatói, finanszírozói, segítői:
A Pro Schola Mediensis, a Romániai Magyar Demokrata 
Szövetség medgyesi és Szeben megyei szervezete, a Medgyesi 
MADISZ, a medgyesi Polgármesteri Hivatal, a Bethlen Gábor 
Alap, a Rákóczi Szövetség, a Romgaz Rt., Magyarország 
Kormánya, a Communitas Alapítvány és az RMDSZ. 
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Sikeresen zártuk a XVIII. 

Vándorcsizma Néptáncfesztivált

 Idén már XVIII. alkalommal került megszervezésre a 
Vándorcsizma Néptáncfesztivál, amelynek nagy sikere volt. A 
fesztivál a hagyományos felvonulással kezdődött, a Millenni-
um-Háztól a medgyesi Polgármester Hivatal előtti térig, onnan 
pedig mindenki felköltözött a Greweln Parkban, ahol folyta-
tódott az esemény. A Gyöngyvirág Néptánccsoport óvodásai 
nyitották a rendezvényt, gyerekjátékokat adtak elő, illetve 
Gál Szintia népdallal köszöntötte az egybegyülteket. A feszti-
vált hivatalosan Orosz Csaba az RMDSZ Szeben megyei elnöke 
nyitotta meg, ezt követően Benedek Zakariás parlamenti 
képviselő, Winkler Gyula európai parlamenti képviselő, illetve 
Gheorghe Roman Medgyes polgármestere köszöntöttek a 
közönséget.  

 A fesztiválon felléptek: a Százfonat Néptánccsoport, 
Erdőszentgyörgyről akik Fűzesi táncokat mutattak be, a 
Művészeti és Népiskola Pacsirták énekegyüttese, Sepsiszent-
györgyről, a helyi román Ansamblul Târnavelor tánccsoport, 
és nem utolsó sorban a házigazdák, a Medgyesi Gyöngyvirág 
Néptánccsoport ifjai, akik Szentiványi, illetve balázstelki 
táncokat adtak elő. 

 A néptáncon kívül természetesen, a fesztiválon a 
gulyásfőzés is nagy szerepet játszott. Idén hét csapat jelent-
kezett a gúlyásfőző versenyre, ahol megmutathatták a főzési 
tudásukat. A csapatokat két séf értékelte ki, akik mindenik 
gulyást megkóstolva, döntötték el, hogy melyik lesz a nyertes. 
A legfinomabb gulyást a Contrast nyomda csapata főzte, őket 
követték a kolozsvári fiatalok csapata és hamradik helyezést 
idén a Polgármesteri Hivatal csapat nyerte.

 A nap folyamán a gyerekek sem unatkozhattak, mivel a 
Boglárka Hagyományőrző Kulturális Egyesület fakörhintával és 
népi játékokkal szórakoztatta a gyerekeket, de az arcfestésre is 
sikeres volt a gyerekek körében. 
 

 A néptánc előadások lejártával a figyelem központjában 
került a jurta és az íjászat, ahol egy rövid bemutatót láthattak 
az érdeklődők a Losonczy István Hagyományőrző és Sporte-
gyesület előadásában. 

 A fesztiválon, 
egész napos kézműves 
vásár állt az érdek-
lődők rendelkezésére, 
ahol különböző kézzel 
készült tárgyakat 
lehetett vásárolni.

 Az est csúcspontja pedig nem más, mint Homonyik Sándor 
volt, aki a szakadó eső ellenére, nagy örömmel szórakoztatta a 
közönséget. A koncert után, az esemény átköltözött a filegóri-
ában, ahol a Vivat Bacchus acapella énekegyüttes bordalokkal 
melegítették be hideg őszi esténket.  
 
 A Vándorcsizma Néptáncfesztivált a hagyományos 
táncház zárta, amelyen az Ördögszekér zenekar húzta a talpa-
lávalót.
 
 Köszönetünket fejezzük ki a rendezvény támogatóinak: a 
medgyesi Polgármesteri Hivatalnak, Szeben Megye Tanácsnak, 
az RMDSZ-nek és a Communitas Alapítványnak, a Trans-
gaznak-nak, a Meditur Rt.-nek, az ECO-SAL Rt.-nek, az ELDI 
Pékségnek, az OTP Bank Románia RT-nek, az Astra Muzeumnak, 
a Nagy-Küküllő havilapnak, valamint a Contrast nyomdának! 
 

 Külön köszönet azoknak, akik nélkül a rendezvény nem 
valósulhatott volna meg: a Medgyesi MADISZ, a Gyöngyvirág 
néptánccsoport, az EMKE Szeben megyei szervezete és a 
Szeben megyei RMDSZ. 
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Miért drágul az 
energia?!

Rövid elemzés a jelenlegi energiaár emelkedések okairól
 

Az elmúlt évekhez képest idéntől úgy a földgáz-, mint pedig a 
villamosenergia ára hirtelen növekedése aggodalomra ad okot. 
A pontos árát, vagy a pontos emelkedés arányát nem tudja 
senki megjósolni, de egy biztos, drágul.
 
 Milyen okai vannak ennek a drágulásnak? Ennek több 
oka is van. Ami biztos, hogy az áremelkedés nem kizárólag 
romániai probléma, hanem Európa szerte emelkednek az árak. 
Ha hibást kellene találni, lehet az Európai Unió fele mutogatni. 
Hogy miért? Egyszerűen azért, mert kitűzte célul, hogy 2050-re 
Európa lesz az első úgynevezett „zöld kontinens”. Ez azt rejti 
magában, hogy mindent meg fognak tenni annak érdekében, 
hogy nemcsak csökkentsék a levegőszennyezést, de teljesen 
leállítsák. Olyan lépéseket igényel ez a merész döntés, mint 
például az erőművek üvegházhatású gázainak a nullára csök-
kentése. 
 
 Köztudott, hogy a szénerőművek tömérdek mennyiségű 
szén-dioxidot bocsátanak a légkörbe, ezeket az elkövetkezendő 
években teljesen be akarják zárni, majd ezt követőn 2050-ig a 
földgáz alapú erőműveket is. Eddig se volt olcsó ezekben előál-
lítani a villamosenergiát, mert az elavult rendszerek, a már 
nem versenyképes gépezetek drágán generálták az áramot. 

Mindeközben az EU „a szennyező fizet” elve alapján ezek az 
erőművek (akár szén, akár földgáz alapú) szén-dioxid kibocsá-
tásért bizonyítványokat vásároltak, az 2010-es évek elején 5 
euróért, manapság 60 euróért. Ezt mind a végfogyasztó fizeti 
ki, az energia árában. 

 Hozzátesszük, hogy a marosnémeti hőerőművet bezár-
tattak, az olténiai komplexum, ahol szénerőművek segítsé-
gével állították elő az áramot, oda vezet, hogy külföldről kell 
importálni magas árakon. 
 Egy másik oka az energia ár növekedésének a földgáz-
készletek apadása, dél-kelet Európában a szállítási útvonalak 
és az orosz-ukrán megállapodások hiánya mind oda vezetnek, 
hogy megnő a földgáz ára. 

 Mindemellett Romániában liberalizálódott mindkét piac, 
ezért nincs már szabályozva se a földgáz, se a villamosenergia 
ára. 
 De természetesen az elmúlt évek politikai döntései is 
hozzájárultak a ma kialakult helyzethez, legyen szó a befekte-
tések hiányáról, legyen szó a piacba való beavatkozásokról.

 Mindezek egyenként összeálltak és nem a legjobbkor, de 

kirobbantották azt a jelenséget, amellyel ma szembesülünk. 

 Az állam jelenlegi politikája szerint, nem akarnak beavat-
kozni a piac működésében, az az abban az árban, amely a kereslet 
és kínálat mechanizmusa által keletkezik, hanem támogatást 
nyújt a végfogyasztók számára. Ez a támogatás abban nyilvánul 
meg, hogy a számlákból az állam átvesz egy bizonyos összeget. 
A villamosenergia számláról 18 bani/kWh, azok esetében, 
akiknek a havi fogyasztása 30-200 kWh, a földgáz esetében 
pedig azok, akik 100-1200 köbméter gázt fogyasztanak, az 
állam átvállal 25%-ot. Azt tudni kell, hogy a végfogyasztó nem 
kell semmit tegyen, hogy ezekben a kedvezményekben/támo-
gatásokban részesüljön, a szolgáltatók egyszerűen levonják az 
állam részét, ha minden igaz, már a novemberi számláktól és az 
összeg, ami marad, azt kell kifizetni. 

 Nem utolsó sorban pedig, jelenleg érvényben levő jogsza-
bályok értelmében, amíg tart a szükségállapot, addig a szol-
gáltók nem szakíthatják meg az ellátást. Ez abban az esetben 
érvényes, ha fogyasztó nem fizeti ki a számláját a villanyra, 
gázra, hulladékra és vízre.

Balázs Botond



6 Nagy-Küküllő

MIÉRTed folytatjuk: 
Oltean Csongor marad a 

MIÉRT elnöke

 MIÉRTed teszünk szlogennel tisztújító küldöttgyűlést 
szervezett szombaton a MIÉRT (Magyar Ifjúsági Értekezlet) 
Marosvásárhelyen. A területi szervezetek képviselői Oltean 
Csongort bízták meg a MIÉRT elnöki tisztségének betöltésével 
a következő 2 évre.

 “Hosszas mérlegelés után döntöttem úgy, hogy megpá-
lyázom újra a MIÉRT elnöki pozíciót, annak ellenére, hogy tisz-
tában voltam vele, hogy van támadási felület a személyemet 
illetően. Igen, hibáztam, vállaltam és vállalom a következményeit, 
nem bújok ki a felelősség alól. De megerősített a döntésemben 
a MIÉRT - ben tevékenykedő kollégák kiállása, és megbizonyo-
sodtam róla, hogy ennek a csapatnak az élén sok tennivalóm van 
még a következő két évben. 

A MIÉRT ez elmúlt négy évben folyamatosan megújult, új 
emberek kerültek be a szervezetebe, de tartottuk a kapcsolatot 
a régi MIÉRT-esekkel is, erre jó példa az, hogy ma Korodi Attila és 
Szabó Ödön egykori MIÉRTesek kapták meg a Pro Organisatione 
díjat. 

A generációváltás nagyon fontos egy szervezetben, de meggyő-
ződésem, hogy minden generációnak megvan a maga szerepe 
a közéletben. Nem érdemes átugrani egyetlen generációt sem, 
csak azért, mert néha nem találják meg velünk a hangot a 
nagyobb régiséggel rendelkező politikusok. 

Nekünk, Magyar Ifjúsági Értekezletnek az a dolgunk, hogy felké-
szült, fiatal politikusokat adjunk az erdélyi magyar közösségnek. 
Az a dolgunk, hogy megtaláljuk a közös hangot mindenkivel, aki 
azért dolgozik, hogy jó legyen Erdélyben fiatalnak és magyarnak 
lenni. A közösségszervezés, az önkéntes munka, a táborok, a 
képzések, a Politikai Iskola, a fesztiválok is ezt a célt szolgálják. 
Nekünk az a dolgunk, hogy az erdélyi magyar fiatalokat össze-
kössük és az érdekeiket képviseljük. 

Erre vállalkozunk kollégáimmal a következő két évben.” – 
mondta el beszédében az újrázó elnök. 

 Hozzátette, hogy az elkövetkezendő két év még több 
munkával jár, ezért a MIÉRT olyan stratégiával készül az elkö-
vetkezendő időszakra, amely gyakorlati előrehaladást hoz 
majd az oktatási rendszer megreformálásában, az ifjúság 
itthonmaradásának kérdéskörében, illetve a környezetbará-
tibb társadalom alakításában. 

 Nem hiába kapta a 
küldöttgyűlés a MIÉRTed 
teszünk! szlogent: a jelen-
lévők az alapszabályzat 
módosítása mellett egy olyan 
határozatot fogadtak el, 
amely egyfajta folytatása a 
2018-ban elfogadott politikai 
programnak. 

 A következő két évben a MIÉRT részt vesz az RMDSZ 
családtámogatási programjában, főként a fiatalok munkaválla-
lásával, illetve a fiatal családosok életének könnyebbé tételét 
célzó javaslatokkal:

 1. A MIÉRT szorgalmazza, hogy a jövőben családbarát 
intézkedések szülessenek, úgy kormányzati, mint az önkor-
mányzatok szintjén. 

 2. A törvénykezés szintjén új alapokra kell helyezni a 
közoktatást. A MIÉRT szorgalmazza a többszintű érettségi 
bevezetését, a szak- és duális képzés társadalmi elfogadott-
ságának emelését, a szakoktatás megreformálását, a tanterv 
átalakítását és a tanórák számának csökkentését.

 3. A MIÉRT célja, hogy a fiatalok merjenek vállalkozni és 
vállalkozást létrehozni. Ilyen célból támogatja a start-up prog-
ramok folytatását és kibővítését, valamint inkubátorházak 
létrehozását kisvárosokban is.

 4. A MIÉRT másik kihívása, hogy a fiatalok tisztában 
legyenek a környezettudatos életvitel előnyeivel. Ennek érde-
kében tájékoztató kampányokat szervez, továbbá támogatja 
a gázhálózat, villanyhálózat kibővítését országos szinten, de 
tájékoztatást nyújt alternatív környezetbarát rendszerek kiépí-
téséről is. (a teljes határozat a csatolmányban található)

 A küldöttgyűlésen ugyanakkor Pro Organizatione díjakat 
is kiosztottak, amelyet idén Korodi Attila, Csíkszereda polgár-
mestere és Szabó Ödön parlamenti képviselő kapta. 

 A küldöttgyűlés megnyitó ünnepségén Soós Zoltán, 
Marosvásárhely polgármestere köszöntötte a jelenlévőket, 
de felszólalt Kovács Levente, marosvásárhelyi RMDSZ elnök; 
Novák Levente, RMDSZ ügyvezető alelnök, valamint Frunda 
Csenge, a MIET alelnöke, a gyűlés házigazdája is. 

Szeben megyét a Szeben Megyei Magyar Ifjúsági Egyeztető 
Tanács képviselte, illetve az elmúlt évről beszámolt, Kémeri 
Attila, a SZMMIET elnöke. 

A küldöttgyűlés során, Balázs Botond a MIÉRT belügyekért 
felelős alelnöke, beszámolt azokról a programokról, intézke-
désekről és lehetőségekről, amelyekben kifejtette tevékeny-
ségét az elmúlt két évben.

www.miert.ro
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Mentesülnek a kijárási tilalom 
alól a beoltottak, eltörlik a 

6-12 év közötti gyerekek teszt-
kötelezettségét

 Éjszakai kijárási tilalmat vezetnek be hétvégén azokon 
a településeken, ahol a fertőzöttségi arány meghaladja a 6 
ezreléket, de nem lépi túl a 7,5-öt – erről döntött mai ülésén a 
kormány. Az előírás szerint pénteken, szombaton és vasárnap 
este 8 óra után csak felelősségvállalási nyilatkozattal lehet 
elhagyni a lakhelyet. Ez alól kivételt képeznek:

 • a beoltottak,

 • azok, akik munkába mennek,

 • akik halaszthatatlan orvosi vizsgálatra mennek,

 • akik átutazóban vannak,

 • akik idős, mozgásképtelen személyekre, gyerekekre 
vigyáznak, vagy hozzátartozó halálának esetén.

 Mentesülnek a kijárási tilalom alól a beoltott személyek 
azokon a településeken, ahol a fertőzöttség meghaladta a 7,5 
ezreléket.

 A 6-7,5 közötti fertőzöttséggel rendelkező településeken 
a vendéglőknek be kell zárniuk hétvégén 18 óra után, azaz nem 
lehet helyben fogyasztani, de a házhozszállítás továbbra is 
megengedett. A 18 órai bezárás alól kivételt képeznek: benzin-
kutak, gyógyszertárak, házhozszállítással foglalkozó cégek, 
személyszállító és árufuvarozó cégek.

A 3-6 közötti fertőzöttségű településeken nem tesztelik a 
12 év alatti gyerekeket, ha éttermekbe, előadásokra, moziba 
mennek.  Korábban ez a kötelezettség minden 6 év fölötti 
gyermek esetében volt kötelező, ezt emelték most 12 évre.

 A kormányhatározat szerint azokon a településeken, ahol 
a fertőzöttségi arány 3 és 6 között van, ott a bevásárlóközpon-
tokban működő étkezdéket el kell választani a pláza többi üzle-
tétől. Ezekbe a vendéglőkbe is csak COVID-igazolvánnyal lehet 
majd belépni.

Támogatók - Partnerek
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