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 Tizenegyedik alkalommal szervezte meg a Medgyesi MADISZ, a Kisebbségek Európája 
projekt keretén belül, az Úszótábort. Idén a Kovászna megyei Debreczi Panzió kempingjében 
került sor a tábor lebonyolítására, ahol hetven, 10-18 éves, Szeben megyei fiatal vehetett részt.

 Az egyhetes úszásoktatás és az ezt kisérő programsorozat számos meglepetést tartoga-
tott az idei táborozók számára.
 A hétfői érkezést egy rövid tábormegnyitó követte, ahol a szobák beosztását, valamint a 
tábor szabályzatát, a csapatok elosztását és a napi programot ismertette a szervező csapat a 
fiatalokkal. A kicsomagolást követően, Hogyai Katalin és Arany Noémi úszóoktatók csapatokba 
osztották a résztvevőket úszó-tapasztalatuk alapján, ezek a csapatok egy hétig versenyeztek 
egymással. Az idei év tematikája a magyar törzsek köré összpontosult. 
Első nap, az eső miatt úszásra nem került sor, viszont Balázs Noémi és Palea Kinga csapatépítő 
játékokkal szórakoztatta a résztvevőket.

folytatás a 3. oldalon

Idén XIX. alkalommal kerül megszervezésre a már 
hagyománnyá vált Vándorcsizma Néptáncfesztivál, 
amelyre szeptember 17-én várunk nagy szeretettel 
minden hagyomány és néptánc iránti érdeklődőt.

 Célunk a kulturális eseménnyel az, hogy kis 
közönségünknek nem csak kikapcsolódást bizto-
sítsunk, hanem egyben saját identitásunk és kultú-
ránkat megünnepeljük. 

 Az odalátogatók egy színes programkínálatból 
választhatnak, mint például az íjászbemutató, a 

gulyásfőző verseny és kóstoló, gyerekfoglalkozások, kézműves vásár, koncertek, illetve táncház.

 Ezuton is jelezzük a résztvevőknek, hogy a Greweln utcán a forgalom korlátozva lesz, a 
forgalmi dugók elkerülése miatt, kizárólag a Greweln negyedben lakók és a taxik közlekedhetnek 
11:30 és 21:00 óra között, a szervezők ugyanakkor ingyenesen biztosítják a szállítást a régi ACR-től 
a Greweln Parkig negyedóránként.

11. Úszótábor

19. Vándocsizma néptáncfesztivál
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90 napig kérvényezhető az Európai digitális 
beutazási űrlap (PLF) ki nem töltéséért befize-

tett büntetés visszafizetése

 A járványügyi szigorítások értelmében az országba 
érkezéskor mindenkinek ki kellett töltenie az Európai digitális 
beutazási űrlapot (PLF), ellenkező esetben büntetést róttak ki 
a hatóságok. A kötelezettséget később törvényben törölték, a 
törvény előírja a befizetett büntetések visszafizetését is.

 A fejlesztési és közigazgatási minisztérium kidolgozta és 
tegnap a Hivatalos Közlönyben megjelentette azt a rendeletet, 
amelyben a büntetések visszafizetésének procedúráját szabá-
lyozza. A rendelet értelmében minden büntetett személynek 
tegnaptól 90 nap áll tegnaptól a rendelkezésére arra, hogy a 
büntetés visszafizetését kérvényezze.

 A kérvény formanyomtatványát kitöltve kell leadni 
a lakcím szerinti önkormányzat adóhivatalán személyesen, 
meghatalmazott személy által, vagy digitálisan. A gyors eljárás 
érdekében a kérvény mellé csatolni kell a büntetést és a kifi-
zetési bizonylatot. A büntetés összegét 45 napon belül kész-
pénzben vagy banki utalással fizetik vissza, abban az esetben 
pedig, ha a kérvényező személynek egyéb tartozásai (házadó, 
telekadó, gépkocsiadó stb.) vannak az önkormányzat felé, a 
tartozásból levonják a büntetés összegét.

 Ha valakit az országba érkezés után megbüntettek az 
űrlap kitöltésének mulasztásáért, de a büntetést még nem 
fizette ki, a kifizetési kötelezettséget automatikusan törlik, 
kérvényt nem szükséges benyújtani.

 A büntetések visszafizetésének procedúrájáról rendel-
kező jogszabálytervezetet a fejlesztési és közigazgatási 
szaktárca augusztus negyedikén tette közzé, bocsátotta 
közvitára honlapján. A jogszabályba foglalt rendelkezésekről a 
minisztérium az önkormányzatokkal is egyeztetett annak elfo-
gadása előtt.

Tánczos Barna: a dízel korszak végéhez közeledünk, 
megugrott az elektromos autót választók száma az 
újragondolt országos támogatási programnak köszön-
hetően

 „A dízel korszak végéhez közeledünk, ezt mutatják az 

autópiac legújabb eredményei, hazai és európai szinten is 
30%-al csökkent idén az új dízel autók eladása. Romániában 
az újonnan forgalomba íratott elektromos és hibrid autók piaci 
részesedése már meghaladta a dízel autókét. Ez az első év, hogy 
több környezetbarát autót iratnak forgalomba, mint dízelmeg-
hajtásút.  A leglátványosabb a növekedés a teljesen elektromos 
autóknál, ahol az év első hét hónapjában 300%-al nőtt a piaci 
részesedés a tavalyi hasonló időszakhoz képes. Azt látjuk tehát, 
hogy a lakosság elkezdett lemondani a szennyező autókról, és ez 
egyértelműen az ösztönző programok sikerének köszönhető. A 
roncsautó programoknál hosszú távú tervezést vezettünk be, és 
a következő években fokozatosan növeljük az elektromos autók 

vásárlására szánt támogatási keretet” – jelentette be Tánczos 
Barna környezetvédelmi, vízügyi és erdészeti miniszter, miután 
az Autógyártók és Forgalmazók Egyesületének (APIA) képvise-
lőivel találkozott Bukarestben.

 Az új forgalomba íratott autók motortípus szerinti 
elemzése az idei év első hét hónapjában azt mutatja, hogy 
a részben vagy teljesen elektromos meghajtású autók 
106,4%-os növekedést értek el, ennek eredményeként elérték 
a 20,7%-os piaci részesedést. Ezzel párhuzamosan a dízelmo-
torral felszerelt autók regisztrációja 29,3%-kal csökkent 2021 
első hét hónapjához képest, és piaci részesedésük 14,1%. A 
benzinmotorok 10,1%-os növekedést mutatnak 2021 azonos 
időszakához képest, így 65,3%-os piaci részesedést értek el. A 
teljesen elektromos autók eladása 2022 első 7 hónapjában a 
romániai piac 7,9%-át tette ki míg 2021 azonos időszakában ez 
a mutató csak 1,9% volt.

 Tánczos Barna közölte, a környezetvédelmi tárca a 
Roncsautó Plusz program kiterjesztésén dolgozik. Jövő évtől 
az elektromos és plug-in hibrid meghajtású haszongépjár-
művek vásárlását is támogatnák.

„Egyértelmű, hogy nem csak a személygépkocsik felelősek a 
környezetszennyezésért, a haszongépjárművek, személyi- és 
áruszállításra használt járművek ugyanúgy hozzájárulnak a 
károsanyag-kibocsátáshoz.  Éppen ezért támogatnunk kell a 
romániai vállalkozásokat is a szennyező autóik lecserélésében. 
Elkezdtük a piacelemzést és a hatástanulmányok elkészítését, és 
2023-ban olyan roncsautó plusz programot indítunk, amelyben 
elektromos és plug-in hibrid haszongépjármű-flották vásárlását 
támogatjuk” – emelte ki Tánczos Barna.

RMDSZ
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folytatás az első oldalról

 A keddi nap igazán 
mozgalmasra sikerült. A 
reggelt frissítő tornával 
kezdték a táborozók, foly-
tatásként pedig a csapa-
tokra, személyekre szabott 
úszás elsajátítására, gyakor-
lásra és a készségfejlesztő 
játékra került a hangsúly. A 

délelőtt folyamán a táborozók csapatépítő játékok keretein 
belül, különböző megpróbáltatások során, összemérhették 
tudásukat, türelmüket.  Délután a kreativitásra fektettük a 
hangsúlyt, a táborlakók tetszés szerint, szebbnél szebb kézi-
munkákat készíthettek, mint például könyvjelzők, kavicsból 
összetett képek stb.
Az estét pedig egy fergeteges táncházzal zártuk, ahol minden-
kinek lehetősége volt elsajátítani a csárdás alaplépéseit.

 A szerdai napon sor került egy igazán hasznos előadásra, 
ami az életmentésről szólt. A Salvatore egyesület bemutatta 
a jelenlévőknek, hogyan kell helyesen újraéleszteni, illetve 
hogyan lehet egy fuldokolót kimenteni a vízből. Emellett a részt-
vevőknek lehetőségük volt mindezt gyakorlatban ültetni egy 
bábu segítségével. Délután pedig folyatódott a csapatok harca, 
ahol egy izgalmas akadálypályán vehettek részt a táborozók. 
Volt zsákban ugrás, talicskázás, lufiszállítás, vízöntés csukott 
szemmel. A napot filmvetítéssel zártuk, ahol mindenkinek lehe-
tősége volt ellazulni és kikapcsolódni.

 A csütörtök délelőtt egy rázós úttal indult. A gyerekek 
kipróbálhatták, hogy milyen a szekéren való közlekedés.
A tábor főattrakciója a Ninja-pálya volt, amelyen a csapatok 
összemérhették gyorsaságukat, fürgeségüket és erejüket, 
ugyanis egy 65 méter hosszúságú Ninja-pályán kellett verse-

nyezniük. Miután a verseny lejárt, a résztvevők a megmaradt 
energiájukkal szabadon használhatták az akadálypályat.

 Péntek délelőtt ellátogattunk Körösi Csoma Sándor szülői 
házába, illetve a csomakőrösi református templomba, ahol 
közös imával hálát adtunk, hogy sikeresen idén is meg tudtuk 
szervezni a XI. Úszótábort. A délután folyamán a csapatok 
egy, a türelmüket megpróbáltató játékon vehettek részt, ahol 
mindegyik csapat sikeresen teljesített.
A péntek estét az elmaradhatatlan tábortűzzel zártuk, amelynek 
hangulatát gitárral és énekléssel fűszereztük.
A tábor utolsó napján a csapatok feladata az volt, hogy megadott 
kellékekből törzshelyeket építsenek. Erre a feladatra egy teljes 
nap állt rendelkezésükre, hogy szebbnél szebb törzshelyeket 
mutathassanak be nap végén a szervezőknek. Délután sor 
került a tábor kiértékelőjére, amelyen Hogyai Katalin úszóok-
tató jótanácsokkal látta el a résztvevőket.
A tábort egy fergeteges buli zárta, ahol mindenki nagyon jól 
érezte magát.
 Idén sem maradtak el a sporttevékenységek: a méta, a 
frizbi és a foci.

 Balázs Botond főszervező megköszönte a fiatalok lelkes 
jelenlétét és aktív hozzáállásukat, illetve a szervező csapat támo-
gatását, munkáját, amely lehetővé tette, hogy a táborozók egy 
élménydús hetet töltsenek, és számos felejthetetlen emlékkel 
térjenek haza.

 A 11. Úszótábor 
létrejöttét támogatta: a 
Szeben Megyei Tanács, a 
Communitas Alapítvány, 
a Transgaz Rt., valamint 
az Romániai Magyar 
Demokrata Szövetség.

a Medgyesi MADISZ csapata
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A medgyesi református egyház Vakációs Bibliahetet szerve-
zett 2022. június 20.- 24. között, 5-13 éves református  gyer-
mekeknek. A bibliahetes rendezvény egy csodálatos módja 
annak, hogy az Evangéliumot eljuttassuk a gyermekekhez és, 
hogy Isten Szent Igéjét a szívükbe ültessük.

     A vakációs, hitépítő, személyiségfejlesztő program öt 
napja alatt Jákób életének történeteit dolgoztuk fel. Jákób 
története egy tanulságos, értékes történet Isten átformáló 
szeretetéről. Az ősatya történetein keresztül sok, a mai korban 
is újra és újra felmerülő krízishelyzetekkel találkozhatunk. 
Jákób életének eseményei nem csupán azonosulási lehető-
ségeket kínálnak, hanem az ezekből kivezető kiútra is rámu-
tatnak. Egyre kaotikusabb világ veszi körül a gyermekeket, 
vesz körül bennünket is, amelyben egyre nehezebb találni 
egy biztos viszonyulási pontot. Valakit, aki mellett, helyére 
kerülhet az élet, aki mellett, választ kaphatok kérdéseimre, aki 
nem csak ismer, hanem elfogad és segít is. Isten minden körül-
mények között ott van, Ő feltétel nélkül szeret és elfogad 
minket, benne mindig lehet bízni. Isten szeretete átformálja 
Jákóbot is, helyére teszi őt, rendet tesz életében. Egyedül Ő, 
a mi Teremtőnk ismeri életünket, amelyben az Ő terve szerint 
reményteljes jövő vár ránk ( Jer 29, 11)!

    Jákób történetén keresztül egy önismereti útra hívtuk 
a résztvevő gyermekeket, s mutattunk rá a napi tanításokban 
arra, hogy Isten szeretete hogyan formál át egy türelmetlen, 
önző, elmagányosodott embert, türelmes, kitartó, megelége-
dett, alázatos harcossá.

    Élménypedagógiai, mentálhigiénés módszerekkel 
vittük a gyermekek elé és dolgoztuk fel a versengés-elismerés, 
a türelmetlenség-türelem, a félelem-biztonság, a szere-
lem-hűség, a megbocsátás témaköreit.

    A kisebb gyermekek örömét szolgálta a NYEFI, azaz 
,,Nyári Erdei Filmnapok”, a napi bábszínház, aminek a segít-
ségével, barátságos erdei állatok kalandjaival vezettük be a 
gyermekeket a napi témakörökbe.

    A program mindenik napján megtanultunk egy-egy 
aranymondást, játékos és kreatív módszerek segítségével. 
Naponta többször is imádkoztunk. Kötött imákat ismételtünk, 
szabadon megfogalmazott imádságokat mondtunk, írtunk 
vagy rajzoltunk és az Imafalra tűztük ki. A hála érzéséről is 
tanultunk, beszélgettünk, majd minden gyermek leírta vagy 
lerajzolta azt, hogy miért hálás.

    Az énekeknek is nagyon fontos szerepük volt a Biblia-
héten, hiszen ezek maradnak meg a gyermekek emlékeze-

tében a legtovább. Nagy örömmel és vidámsággal kapcsoló-
dott be mindenki az éneklésbe.

    A heti tevékenységnek elengedhetetlen része volt a 
mindennapi kézműves foglalkozás. A kreatív tevékenység 
az önkifejezés és önmegvalósítás kiváló területe, a tehetség 
kibontakoztatásának eszköze, fejleszti a finommotorikát és a 
szépérzéket.

    Napi szinten jelen volt a a játék. A csapatjáték nagy-
szerű élményt nyújt, fontos szociális készségeket alapoz meg, 
feszültséget old és örömet okoz. A gyermekek a játékok segít-
ségével kijátszhatják magukból a félelmeiket, kifejezésre 
juttathatják érzéseiket, felfedhetik szorongásaikat, vágyaikat 
és így növekedhet az önbizalmuk.

Nyítottsággal, érdeklődéssel és örömmel vettek részt a gyer-
mekek az idei Vakációs Bibliahéten is.

    Köszönetet mondunk a medgyesi református egyház 

presbitériumának az anyagi támogatásért, a KOEN Alapít-
ványnak köszönjük az erkölcsi támogatást és a pedagógiai 
tervezetet, az önkéntesknek a segítséget és kedvességet és 
köszönjük a református gyülekezet szüleinek bizalmát, amivel 
saját gyülekezetüket  támogatták.

Együtt könnyebb volt megszervezni a hitépítő, személyiség-
fejlesztő, kreatív és élményszerű Vakációs Bibliahetet. Legyen 
Isten gazdag áldása a gyermeknevelésen!

                                     Istennek legyen hála és dicsőség mindenért!

„Mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden 
dolognak az ég alatt.”(Préd 3,1)

                                                                              Székely Anna – Eli

           szociális és mentálhigiénés segítő, pásztorálpszichológus

Isten a mi életeinknek Tervezője
Vakációs Bibliahét Medgyesen
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 Július 31-én, vasárnap lezárult a népszámlálás személyes 
lekérdezéses szakasza is, az előzetes eredmények leghamarabb 
december végére várhatók. Az Országos Statisztikai Intézet 
közleménye szerint a cenzus négy és fél hónapjában 18,15 
millió személyi kérdőívet regisztráltak. Ez a 2021 decemberére 
vonatkozóan becsült, 19,02 milliós lakosság 95,4 százalékának 
felel meg.

 A jelentős magyarsággal rendelkező megyék közül 
Szilágy megyében több személyi kérdőívet regisztráltak, mint 
a Statisztikai Intézet által becsült lakosságszám, az össze-
írás hatékonysága így 100,8%-os volt. Szintén jól szerepelt 
Kovászna megye, itt a feltételezett népesség 99,5%-át írták 
össze. A többi megyében ez a mutató alacsonyabb, ami azt is 
jelentheti, hogy alulszámlálás történt, vagy hogy a lakosság 
csökkenése erőteljesebb volt, mint ahogy azt a statisztikusok 
becsülték. Szatmár megyében a feltételezett népesség 97,5, 
Biharban 97,4, Hargitában 96,3, Aradban 96,2, Marosban 94,0, 
Kolozs és Brassó megyében pedig a 93,2%-át regisztrálták. 
Országos szinten Temes megyében volt a legkevésbé sikeres 
az összeírás, itt a becsült népesség 83,5%-a került rögzítésre. 
Bukarestben ugyanez a mutató 85,2%-os.

 „A lakosság lekérdezésén alapuló összeírás valóban 
lezárult, azonban most következik a harmadik szakasz, – amit 
a kampány során is sokat emlegettünk –, amikor a kimaradt 
személyeket különböző nyilvántartásokból beemelik a népszám-
lálási adatbázisba” – emlékeztetett Barna Gergő szociológus, 
a Népszámlálás.ro kampánykoordinátora. Mint mondta, a 
decemberig tartó háttérmunka során nemcsak a még meg nem 
számolt személyek kerülnek be az adatbázisba, hanem megtör-
ténik az adatbázis letisztítása is: a duplumok, az érvénytelen 
kérdőívek kiszűrése, a hiányzó adatok kiegészítése. „Csak a 
végleges adatközléskor derül ki pontosan, hogy hány személy vett 
részt sikeresen az önkitöltéses szakaszban, hány a lekérdezéses 
folyamatban és hányan kerültek be regiszteri adatbázisokból” – 
magyarázta a szociológus.

 A Népszámlálás.ro közleményében megköszöni az erdélyi 
magyarok népszámlálási részvételét és kitartását. A több 
mint egy éve elkezdődött magyar kampány kapcsán sikernek 
könyvelik el azt a példátlan intézményes magyar összefogást, 
amihez közel harminc szervezet csatlakozott Erdély-szinten. 
Ugyanakkor – mint írják – köszönet illeti az önkormányzatokat 
is, akiknek a feladata volt az összeírás helyi szintű megszerve-
zése. „Köszönjük a számlálóbiztosok erőfeszítését, akik az idei 
népszámlálásban a legnehezebb munkát vállalták magukra: nap 
mint nap házról házra jártak, hogy lehetőleg mindenkit megszá-
moljanak” – írja a Népszámlálás.ro.

 Barna Gergő elmondta, hogy a magyar közösség szem-
pontjából akkor lesz sikeresnek tekinthető a népszámlálás, 
ha a nyilvántartásba vett romániai magyarok száma 1,1 és 1,2 
millió között lesz, és az etnikumukról nyilatkozók körében a 
magyarok számaránya viszonylag stabil marad. A részvételi 
adatok pontos becslést nem tesznek lehetővé, épp a népszám-
lálás feladata az, hogy a lakosság számát és az egyes etnikumok 
arányát feltárja. Ezzel meg kell várnunk december végét, akkor 
kerülnek közlésre az előzetes eredmények.

12 millió eurós pályázat a 12 turisztikai-kulturális útvonal 
népszerűsítésére

 Pályázatot ír ki az Európai Beruházások és Projektek 
Minisztériuma a Hívogató Románia. Az országjáró projekt kere-
tében megvalósuló 12 turisztikai-kulturális útvonal népszerű-
sítésére. A 12 millió eurós kiírásra az Országos Helyreállítási 
Alap (PNRR) keretében kerül sor. Romániában ekkora összeget 
még sosem költöttek az épített örökség népszerűsítésére.

 „Mi tudjuk, hogy hagyományos házaink, kastélyaink, temp-
lomaink nemcsak csodaszépek, de értékesek is. Egyrészt azért, 
mert történelmünk élő bizonyítékai, másrészt mert számos 
turista látogatná meg őket, ha tudna róluk. A Hívogató Románia. 
Az országjáró projekt keretében mi ezen segítünk, Európában és 
itthon népszerűsítjük: 12 millió euróból mutatjuk be az ország 
több mint 700 műemlékét, virtuális valósággal, rövid filmekkel, 
vezetett sétával, mindezt több nyelven, 21. századi eszkö-
zökkel. Ez történelmi pillanat, mert ekkora összeget még sosem 
szántunk műemlékeink népszerűsítésére” - mondta Hegedüs 
Csilla RMDSZ-es államtitkár.

 Az Országos Helyreállítási Tervből megvalósuló Hívogató 
Románia. Az országjáró projekt célja javítani a turisztikai 
célpontok elérhetőségein, a turisztikai infrastruktúra minő-
ségén, bővíteni a turisztikai kínálatot, a kulturális és a termé-
szeti örökség hasznosításával, a szolgáltatások, élmények 
minőségének növelésével.

 A projekt célja, hogy kilépjünk a brosúrák világából, és 
megérkezzünk ebből a szempontból is a 21. századba. Vonzóvá, 
elérhetővé kell tennünk épített örökségünket. Ezért a 12 millió 
euró értékben kiírt pályázat során a 12 turisztikai útvonal 
népszerűsítéséhez virtuális séták, a helyszíneket bemutató 
rövid filmek, többnyelvű vezetett séták, fotók, virtuális realitás 
járul hozzá.

Az érdeklődő szolgáltatók augusztus 19-tól számított 30 napon 
belül tehetnek ajánlatot a közbeszerzési eljáráson. Várjuk 
kreatív cégek jelentkezését, akik képesek ennek a kihívásnak 
eleget tenni!

 Az ajánlatok feltöltése az elektronikus közbeszerzési 
rendszeren (SEAP) belül lehetséges. A kiírás SEAP száma: 
CN1046161/18.08.2022.

Itt élünk, így élünk tovább Turisztikai-kulturális útvonalak
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 Mi a bajod a politikával? Mondd el Hunornak! címmel 
tartottak pódiumbeszélgetést a Kolozsvári Magyar Napokon 
az RMDSZ Oázis-sátrában. A résztvevőknek lehetőségük volt 
több mint egy órán keresztül kérdezni a szövetségi elnöktől, 
a beszélgetés alatt szóba kerültek olyan témák, mint Orbán 
Viktor tusványosi beszéde, hogy mi a különbség a Fidesz és 
az RMDSZ között, az erdélyi magyar orvosképzés jövője, a 
genderkérdés, és az is, hogy mit csinált jól és rosszul az RMDSZ 
az elmúlt 32 évben.

 A beszélgetést Boga Balázs egyetemi hallgató moderálta, 
első kérdése pedig arra vonatkozott, hogy mit nem szeret 
Kelemen Hunor a politikában. A szövetségi elnök szerint a poli-
tikában rengeteget kell ismételni valamit, hogy az eljusson a 
közönséghez, és ez időnként intellektuálisan fárasztó, ugyan-
akkor az újrakezdésnek a kényszerűségét sem szereti, hiszen 
ciklusonként bizonyos kérdéseket újra kell kezdeni, mivel új 
emberek, pártok kerülnek a parlamentbe. Mint fogalmazott, 
szinte nincs olyan ciklus, hogy ne jöjjön új párt a parlamentbe, 
és ami a kisebbségi jogokat illeti, újra kell kezdeni ezeknek a 
megtárgyalását.

 „A harmadik dolog pedig, hogy az ember nagyon gyakran 
azzal az illúzióval él, hogyha egy jogot megszereztél, hogyha 
valamivel kapcsolatosan a többséget meggyőzted, akkor azzal 
nem kell többé foglalkozni. Az oktatási törvénynél látjuk, a 
nyelvhasználati kérdéseknél, hogy minden egyes esetben újra 
kell kezdeni ezt a folyamatot. Hiába volt igazad ezelőtt tíz, húsz 
évvel valamiben, az nem jelenti, hogy holnap is igazad van ugyan-
abban a kérdésben” – magyarázta.

Akkor is foglalkoztak a közösségépítéssel, amikor a párt 
népszerűsége megcsappant

 Arra a kérdésre, hogy mit csinál jól az RMDSZ, Kelemen 
Hunor úgy vélte, valamit csak jól csinálnak, mert évtizedeken 
keresztül sikerült megőrizni azt a támogatottságot, ami 
szükséges ahhoz, hogy az önkormányzatoktól a parlamentig 
a közképviseletet gyakorolhassák. Hozzátette, a jelenlegi 
kormánykoalícióban szerinte „meg tudják őrizni az ép eszüket, 
a mértéktartást”, szerinte nem lehet azt mondani az RMDSZ-re, 
hogy erre vagy arra kileng, megbízhatónak tartják őket, és 
értékelik a szakmai tudásukat azokban a minisztériumokban, 
ahol jelen vannak.

 A következő kérdés arra vonatkozott, hogy mi az RMDSZ 
legnagyobb eredménye. A szövetségi elnök szerint először is 
az, hogy vissza tudott jönni 2009–2010-ben, amikor a gazdasági 
válság alatt kormányoztak, akárcsak 2007-ben, amikor szintén 
volt egy nagy veszteségük. „Ez egy nagyon nehéz időszak volt, 
de akkor is foglalkoztunk kisebbségi kérdésekkel, amikor a 
választók bizalma megcsappant a politikában, a politikusokban, 
pártokban” – emlékezett vissza.

 Boga Balázs szerint ez a visszajövetel „elég erős pálfor-
dulásokhoz vezetett”, az RMDSZ néha olyanokkal is koalícióra 
lépett, akikkel évekkel azelőtt „csúnyán összeveszett”. Kelemen 
Hunor úgy vélte, „a politikában nincsenek örök szövetségesek, 
a román politikában pedig végképp nincsenek”. „A román poli-
tikában nemhogy pártokat, politikusokat sem tudsz mondani, 
akiknek az elmúlt 32 évben ne lett volna magyarellenes kijelen-
tésük, kirohanásuk. Ilyen szempontból a szövetségesei mindig 
váltakoztak az RMDSZ-nek, viszont nekünk szükségünk van part-
nerekre a román politikában, tetszik vagy nem tetszik, mert a 
politikát többségi szavazásra játsszák, és fontos, hogy legyenek 
eredményeink” – világított rá. Hozzáfűzte, hogy az elmúlt 32 
esztendőben voltak szövetségben szinte mindenkivel, és 
voltak váltások, de ezek mindig azért történtek, hogy valami-
lyen formában tudják biztosítani a többséget, hogy eredmé-
nyesen tudjanak előrelépni. A romániai magyar embereknek 
nagy többsége kormányzáspárti, de nem minden áron vállalják 
ezt be, mondta.

Tusványos, Fidesz, RMDSZ

 A beszélgetésből nem maradhattak ki az elmúlt hónapok 
aktuális történései sem, így a moderátor arra is rákérdezett, 
hogy mennyire elfogadható egy demokrata szövetség számára, 
hogy a szomszédos ország miniszterelnöke hasonló nyilat-
kozatot tegyen, mint ami Tusványoson hangzott el. Kelemen 
Hunor szerint Orbán már „lerendezte ezt a kérdést”, nem kell 
nekik ezzel foglalkozni, hiszen Bécsben elmondta, hogy félre-
érthető volt a mondat. Szerinte kontextusból kiragadva lehet 
egy-egy mondattal játszani, és ezzel a mondatával ez történt. 
Elmondta, ő nem volt ott a tusványosi beszéden, de amikor 
elolvasta a szöveget, az első gondolata az volt, hogy semmiről 
nem fognak beszélni, csak arról az egy mondatról. Hozzátette, 
másrészt nem fogadja el, hogy őt vagy bármelyik kollégáját 

Kelemen Hunort faggatták a nézők az RMDSZ 
Oázisában a Kolozsvári Magyar Napokon
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felelősségre vonják román politikusok olyan nyilatkozatért, 
vagy olyan cselekedetért, amit nem ők tettek vagy mondtak.

 Arra a nézői kérdésre, hogy mi a legnagyobb különbség 
a Fidesz és az RMDSZ között, Kelemen Hunor azt mondta: 
rengeteg különbség van, ők például önmagukban tudnak 
kormányozni egy országot, az RMDSZ meg nem tud.

Erdélyi orvosképzés, genderkérdés

 Szintén nézői kérdés következett, amelyben a felszólaló 
arra kérdezett rá, hogy mi lesz az erdélyi magyar orvosképzés 
jövője a szövetségi elnök szerint, ugyanis, mint mondta, nagyon 
sokan mennek Magyarországra, mert nem teljesen megfe-
lelőek a körülmények a marosvásárhelyi orvosi egyetemen. 
Kelemen Hunor elmondta, nekik helyben, az egyetemi struk-
túrákon belül kell elérniük azt, hogy az egyetem a magyar 
oktatási vonalakat ne mellékvágányra helyezze, „ahogy eddig 
tették és teszik”, hanem megerősítse. Mint elhangzott, minden 
egyes esztendőben a beiskolázási számoknál vitáznak, közbe 
kell lépniük, mert az egyetem kevesebbet kér, mint amennyire 
igény van. Úgy vélte, az egyik kiút az lehet, hogy megteremtik a 
klinikai oktatáshoz az infrastruktúrát, mert nagyon gyakran az 

a kifogás hangzik el Marosvásárhelyen, hogy nem elegendő az 
infrastruktúra.

 A jelenlévők arra is kíváncsiak voltak, hogy mi a szövet-
ségi elnök véleménye a genderkérdésről. Kelemen Hunor úgy 
vélte, nem szabad ebből a kérdésből ideológiát csinálni, mert 
abban a pillanatban az szétfeszíti, megosztja a társadalmat. 
Szerinte a szexualitás egyik vagy másik formája sem lehet ideo-
lógiai kérdés. Emellett, mint elmondta, azt gondolja, hogy nem 
szabad állampolitikát, közpolitikát csinálni a genderkérdésből, 
mert az „nem közpolitikai kérdés”.

„Én nem is hiszem, hogy jót tennénk, hogyha ebből közpolitikai 
kérdést csinálnánk. Eddig nem nagyon foglalkoztunk ezzel a 
kérdéssel, lelkiismereti kérdésként kezelte az RMDSZ a frakci-
ókban azt, amikor valamilyen értelemben ez a törvényhozásban 
megjelent. De erről érdemes társadalmi vitát folytatni, és érdemes 
erről nagyon sokat, és ha lehet, racionálisan beszélni” – zárta 
mondanivalóját Kelemen Hunor.

- a Maszol.ro portálról

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.Contrast-Publicitate S.R.L. Mediaș

ISSN - 2277 0115
Példányszám: 500, Tiraj: 500

A SZERKESZTŐSÉG

Nagy-Küküllő
Felelős szerkesztő:

Balázs Botond

Főmunkatársak:

Balázs Noémi, 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.


